
 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 1 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00  

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Camilla Forsberg (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Susanne Lundberg (KD) 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S), Barbro Andin Mattsson (C), Elisabeth Wedholm-

Mattsson (C) 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 128-130 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

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

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2016-08-24 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-08-25 anslags nedtagande 2016-09-16 

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



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 2 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 14.00 

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Camilla Forsberg (S) kl. 9.00-13.00 

Barbro Andin Mattsson (C) kl. 13.00-14.00 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Susanne Lundberg (KD) 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

§§ 125-127, 131-149: Socialchef Håkan Dahlqvist, , Vård- och omsorgschef Mojgan 

Alimadad, Administrativ chef Margaretha Borgström 

§§ 143-144: medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S) till kl. 11.00, Camilla Forsberg (S), Barbro Andin 

Mattsson (C), Elisabeth Wedholm-Mattsson (C) 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 125 – 149  

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

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

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2016-08-24 

Datum för  
anslags uppsättande 2016- anslags nedtagande 2016- 

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



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 3 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125 

 

Tillkommande ärenden  

 

 Socialnämndens studiedag den 19 oktober 

 Avtackning av vård och omsorgschef 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan. 

_____ 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 4 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 126 

 

Föredragningar 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar: 

§§ 128 – 130 Personärenden 

§ 132 Information från socialkontoret 

§ 134 Delårsbokslut 2016 samt måluppfyllelse 

§ 138 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar: 

§ 132 Information från socialkontoret 

§ 134 Delårsbokslut 2016 samt måluppfyllelse 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar: 

§ 133 Budgetuppföljning 2016 

 

Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar: 

§ 134 Delårsbokslut 2016 samt måluppfyllelse 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode föredrar: 

§ 143 Yttrande; Remiss nya föreskrifter om läkemedelshantering 

§ 144 Revidering; Riktlinjer för hjälpmedelsenheten 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 5 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 127  Dnr SN-2016-67 Dpl 904 

  Dnr SN-2016-68 Dpl 904 

  Dnr SN-2016-165 Dpl 904 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

 

Föreligger delegationslistor. 

 

1.  Arbetsutskottets protokoll 2016-08-10 

 

2.  Beslut i vård- och omsorgsärenden 160601 – 160731 

 

3.  Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160601 – 160731 

 

4.  Beslut i övriga ärenden registrerade 160601 – 160731 

 

Socialnämndens beslut 

 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

______ 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 6 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§§ 128 – 130  

 

Personärenden 

 

 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 7 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131  Dnr SN-2016-11 Dpl 904 

 

Information 

 

1) Dnr SN-2016-28 Dpl 709 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ta fram en strategi för framtidens 

hälsa.  

 

2) Dnr SN-2016-196 Dpl 029 

Socialdepartementet har beviljat Uppsala kommun medel för att genomföra ett 

utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala 

barn- och ungdomsvården.  

 

3) Dnr SN-2016-139 Dpl 709 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beviljat en ansökan om att bedriva 

bostad med särskild service vid Valöhemmet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

4) Dnr SN-2016-206 Dpl 709 

Sammanställning av nationella riktlinjer för socialnämndens verksamhets-

område.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 8 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132  Dnr SN-2016-12 Dpl 904 

 

Information från socialkontoret 

 

 Rekrytering av ny vård- och omsorgschef pågår. Ansökningstiden har gått ut 

och urvalsprocessen pågår.  

 Diskussion angående organisation för daglig verksamhet pågår mellan 

kommunledningen och socialförvaltningen.  

 Sommaren inom vård och omsorg har över lag fungerat bra. Sjuksköterske-

bemanningen var ansträngd under två veckor men situationen gick att lösa. 

En utvärdering kommer att genomföras.  

 Sommaren inom individ- och familjeomsorgen har varit lugn.  

 Information om nya enhetschefer inom vård och omsorg.  

 Två nya utredare har börjat i staben och rekrytering av ekonom pågår. 

 Under sommaren har försörjningsstödet arbetat med ansökningar för två 

månader i vissa fall för att hantera arbetsbördan under semesterperioden. En 

utvärdering kommer att genomföras. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad, administ-

rativ chef Margaretha Borgström samt individ- och familjeomsorgschef Mikael 

Sjöberg föredrar ärendet.   

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

 Områdeschef på vård och omsorg Lena Nilsson Sääf är tillförordnad vård- 

och omsorgchef tills ny chef tillträder. 

 Östhammarshems arbete för att bygga servicebostäder LSS i Gimo fortgår, 

tidsplanen är att lägenheterna ska vara klara under våren 2018. 

 Socialförvaltningen och utförare av hemtjänst enligt LOV har haft ett möte 

för att utveckla strukturen för samverkan.  

 En översyn av organisationen för LOV inom hemtjänst har inletts.  

 Individ- och familjeomsorgen har sökt medel från Socialstyrelsen för att 

stärka bemanningen inom barn- och ungdomssektionen.  

 Solgården kommer användas av socialförvaltningen efter att de förvaltning-

ar som använder lokalerna nu flyttat till kommunhuset efter att renovering-

arna är färdiga.  

 



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 9 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist samt individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjö-

berg föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____   

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 10 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133  Dnr SN-2016-95 Dpl 042 

 

Budgetuppföljning 2016 

 

Föreligger prognos nettokostnader socialförvaltningen till och med juni 2016, 

kostnadsutveckling för försörjningsstöd samt personalkostnader inom vård och 

omsorg. 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____  

 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____  

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 11 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134  Dnr SN-2016-94 Dpl 042 

 

Delårsbokslut 2016 samt måluppfyllelse 

 

Föreligger delårsbokslut 2016 inklusive måluppfyllelse. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden fastställer delårsbokslut samt måluppfyllelse.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden fastställer delårsbokslut samt måluppfyllelse. (Bilaga 1) 

_____ 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 12 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135  Dnr SN-2016-150 Dpl 701 

 

Nyckeltal för kvartal 2, 2016 

 

Redovisas nyckeltal för individ- och familjeomsorgen, handläggning vård och 

omsorg samt närvårdsenheten, kvartal 2, 2016. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 13 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136  Dnr SN-2016-151 Dpl 701 

 

Redovisning av overkställda beslut, kvartal 2, 2016 

 

Redovisas overkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och LSS under perioden 

160401 – 160630.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 14 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137  Dnr SN-2016-152 Dpl 701 

 

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2016 

 

Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) under perioden 160401 – 160630. Rapporten överlämnas till 

kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. (Bilaga 2) 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 15 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138  Dnr SN-2016-124 Dpl 026 

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef 

 

Föreligger Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östham-

mars kommun, antagna av kommunfullmäktige § 56/2016, där nämndernas  

uppgifter specificeras. En uppgift för nämnden är att se till att förvaltningschefen 

skriftligen tilldelas uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till socialchef Håkan Dahlqvist i 

enlighet med Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom  

Östhammars kommun.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till socialchef Håkan 

Dahlqvist i enlighet med Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljö-

uppgifter inom Östhammars kommun. (Bilaga 3) 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 16 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

§ 139  Dnr SN-2016-191 Dpl 003 

  Dnr KS-2014-373 

 

Yttrande 

Policy för ekologisk hållbarhet 

 

Kommunstyrelsen bjuder in samtliga nämnder att ge synpunkter på föreslagen 

Policy för ekologisk hållbarhet för Östhammars kommun. Svar ska vara kom-

munstyrelsen tillhanda senast den 23 september 2016.  

 

Föreligger förslag till policy samt förslag till yttrande daterat 2016-08-02.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med nedanstå-

ende:  

 

Socialnämnden har inget att erinra om policyns innehåll. Policyn bör dock  

kompletteras med hur den ska följas upp, både på övergripande nivå och hos 

samtliga nämnder. Socialnämnden föreslår att policyn följs upp: 

 Inom ramen för budgetarbetet. 

 Att den särskilt implementeras i samband med upphandlingar. 

 Genom kommunchefens dialog om verksamhetsuppföljning med förvalt-

ningscheferna. 

 

Socialnämnden ser fram emot policydokument kring social respektive ekono-

misk hållbarhet och vill poängtera vikten av att dessa tre policydokument tydligt 

kopplar till varandra. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med 

nedanstående:  

 

Socialnämnden har inget att erinra om policyns innehåll. Policyn bör dock  

kompletteras med hur den ska följas upp, både på övergripande nivå och 

hos samtliga nämnder. Socialnämnden föreslår att policyn följs upp: 

 Inom ramen för budgetarbetet. 

 Att den särskilt implementeras i samband med upphandlingar. 

 Genom kommunchefens dialog om verksamhetsuppföljning med 

förvaltningscheferna. 



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 17 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden ser fram emot policydokument kring social respektive eko-

nomisk hållbarhet och vill poängtera vikten av att dessa tre policydokument 

tydligt kopplar till varandra. 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 18 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140  Dnr SN-2016-169 Dpl 019 

  Dnr KS-2016-472 

 

Yttrande 

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

 

Regionförbundets styrelse har beslutat att sända ut förslag till Regional utveckl-

ingsstrategi för Uppsala län på remiss. Efter remissperioden utarbetas en ny 

version av strategin, som sedan kommer att behandlas av förbundsfullmäktige. 

Strategin fastställs därefter det nybildade regionfullmäktige i jan/feb 2017. 

 

I Östhammars kommun har ärendet lämnats för yttrande till samtliga nämnder. 

Ärendet samordnas av strategienheten. Socialnämndens synpunkter ska vara 

strategienheten tillhanda senast den 31 augusti 2016.  

 

Ärendet diskuteras. Socialnämnden ska få tillgång till handlingarna i god tid före 

ärendets behandling i nämnd.  

 

Arbetsutskottets beslut 2016-06-08 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.  

 

Ärendet återupptas i augusti.  

_____ 

 

Föreligger remisshandling och förslag till yttrande. Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med  

förvaltningens förslag.  

_____  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med  

förvaltningens förslag. (Bilaga 4) 

_____  

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 19 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 141  Dnr SN-2016-180 Dpl 901 

  Dnr KS-2016-517 

 

Yttrande 

Remiss revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län 

 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad 

förbundsordning. Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som  

ombeds inkomma med synpunkter och svar på förslaget.  

 

Kommunstyrelsen samordnar ärendets beredning i Östhammars kommun och 

önskar yttrande från socialnämnden inför kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 

september.  

 

Föreligger remisshandling och kommunledningsförvaltningens förslag till  

yttrande daterat 2016-08-09.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 

yttrande 2016-08-09.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag 

till yttrande 2016-08-09. (Bilaga 5) 

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 20 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 142  Dnr SN-2016-193 Dpl 704 

  Dnr KS-2016-590 

 

Information om yttrande 

Remiss om nytt ersättningssystem för mottagande av och kommunplacering av 

ensamkommande barn och unga 

 

Regeringen har den 21 respektive den 23 juni skickat Promemoria om ett nytt 

ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (Diarie-

nummer A2016/01307/I) och Departementspromemoria Ändringar i fråga om 

sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn 

på remiss (Ds 2016:21). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har upp-

märksammat samtliga kommuner på möjligheten att svara på remissen.  

 

Kommunstyrelsen samordnar ärendets beredning i Östhammars kommun och 

önskar yttrande från socialnämnden den 10 augusti. 

 

Föreligger remisshandling och förslag till yttrande.  

 

Verksamhetschef ensamkommande IFO Martina Jirlow föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2016-08-10 

 

Socialnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med  

förvaltningens förslag. (Bilaga 1) 

 

Socialnämnden informeras om ärendet.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

_____ 

 

På grund av remisstiden handlades ärendet enligt ovan. Kommunstyrelsen har 

lämnat yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 21 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143  Dnr SN-2016-178 Dpl 738 

 

Yttrande  

Remiss nya föreskrifter om läkemedelshantering 

 

Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens för-

slag till:  

 nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 

i hälso- och sjukvården,  

 ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetens-

krav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel., 

 upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:22) om 

informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel 

m.m., och  

 tillhörande konsekvensutredning.  

 

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Soci-

alstyrelsen senast den 15 september 2016. Socialstyrelsens diarienummer är 

4.1.1-14967/2016. 

 

Föreligger förvaltningens förslag till yttrande daterat 2016-08-09. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden lämnar yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med förvaltningens 

förslag daterat 2016-08-09.  

_____ 

 

Föreligger förvaltningens förslag till yttrande daterat 2016-08-15, med redakt-

ionella ändringar.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden lämnar yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med förvalt-

ningens förslag daterat 2016-08-15. (Bilaga 6) 

_____ 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-08-24 22 (30) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144  Dnr SN-2015-80 Dpl 730 

 

Revidering 

Riktlinjer för hjälpmedelsenheten 

 

Föreligger förslag till riktlinjer för hjälpmedelsenheten.  

 

Enhetschef tekniska hjälpmedel Marie Blom föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 15-03-11 

 

Socialnämnden fastställer riktlinjen.  

_____ 

 

Enhetschef tekniska hjälpmedel Marie Blom föredrar ärendet.  

 

Yrkande 

 

Elisabeth Wedholm-Mattsson (C) yrkar på vissa ändringar: 

 Förskrivningsprocessen förtydligas med ett tillägg att behovsbedömning ska 

ske och att hela processen ska dokumenteras. 

 Förtydliga att den enskilde får välja hjälpmedel inom befintligt sortiment 

 Ändra ”förskrivare bör inte” till ”förskrivare ska inte” vad gäller att delegera 

förskrivning. Delar i processen kan dock överlåtas till behörig person.  

 Förtydliga att HUL ansvarar för att samverka med förskrivare i länet vid 

specialanpassningar av hjälpmedel. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition på om riktlinjen ska kompletteras utifrån före-

slagna ändringar eller ej och finner att socialnämnden beslutar att riktlinjen ska 

kompletteras med föreslagna ändringar. 

 

Socialnämndens beslut 15-03-25 

 

Socialnämnden fastställer riktlinjen med de kompletteringar som diskuterats. 

(Bilaga till § 50.) 

_____               
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I samband med beslut om förslag till kommunfullmäktige om avgifter för hjälp-

medel beslutade SN § 78/2015 att riktlinjerna ska justeras utifrån kommunfull-

mäktiges beslut.  

 

Redovisas förslag till tillägg i riktlinjerna gällande information till patient.  

 

Arbetsutskottets förslag 15-08-12 

 

Socialnämnden fastställer tilläggen till riktlinjerna. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut 2015-08-26 

 

Socialnämnden fastställer tilläggen till riktlinjerna. (Bilaga till § 120.) 

_____ 

 

Kommunfullmäktige antog nya avgifter för korttidslån av tekniska hjälpmedel 

§ 8/2016-02-16. Utifrån detta samt behov av ytterligare några korrigeringar i 

riktlinjen redovisas förslag till reviderad riktlinje.  

 

Föreligger förslag till reviderade riktlinjer för hjälpmedelsenheten. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-04-13 

 

Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för hjälpmedelsenheten. 

_____ 

 

Ärendet utgick från socialnämndens sammanträde på grund av behov av ytterli-

gare förankring med fackliga samverkansparter.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden fastställer ändringarna i riktlinjerna. 

_____  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode föredrar ärendet.  

 

Diskussion angående redaktionell ändring.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden fastställer ändringarna i riktlinjerna. (Bilaga 7) 

_____  
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§ 145  Dnr SN-2016-200 Dpl 059 

 

Upphandling av trygghetslarm/larmtjänster ordinärt boende samt trygghetslarm 

särskilt boende 

 

Trygghetslarm/Larmtjänster ordinärt boende 

Socialförvaltningen har i dag avtal med CareTech AB gällande Trygghets-

larm/Larmtjänster i ordinärt boende. Då avtalet upphör att gälla den 31 decem-

ber 2016 behöver förvaltningen snarast gå ut i ny upphandling. De sammantagna 

kostnaderna uppgår i dag till ca 1,2 mnkr/år. 

 

Trygghetslarm särskilt boende 

Socialförvaltningen har i dag larmanläggningar på verksamhetens särskilda bo-

enden och gruppbostäder. Anläggningarna som köptes in 2009 till en kostnad av 

ca 3,5 mnkr finansierades via investeringsbudgeten och skrevs under en 5 års 

period av med en årlig kostnad på ca 800 tkr. Kostnaderna består i dag av ser-

viceavtal med Phoniro med en årlig kostnad på ca 400 tkr. Då anläggningarna 

börjar bli omoderna och slitna och serviceavtalen går ut den 2 mars 2017 förslår 

verksamheten att ny upphandling görs.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla trygghetslarm/ larm-

tjänster till ordinärt boende och trygghetslarm till särskilt boende. 

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla trygghetslarm/ 

larmtjänster till ordinärt boende och trygghetslarm till särskilt boende. 

_____ 
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§ 146  Dnr SN-2014-375 Dpl 709 

 

Servicetjänster 

 

Diskussionsärende. 

 

Servicetjänster innebär städ, inköp och tvätt för brukare.  

 

Redovisas förslag att starta ett projekt inom hemtjänsten där annan utförare anli-

tas för att utföra servicetjänsterna. Om projektet faller väl ut sker fortsättning 

genom ordinarie upphandlingsförfarande.  

 

Arbetsutskottets beslut 14-09-29 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till projekt för att låta 

annan utförare hantera servicetjänster inom hemtjänsten, med inriktning att 

starta våren 2015. 

_____ 

 

Redovisas lägesrapport för uppdraget. Samtal förs med möjlig samverkanspart 

Samhall.  

 

Socialchef Kenneth Lindholm och vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad 

föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 14-11-05 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet för att skapa ett förslag till 

projekt. Uppdraget ska redovisas i december.  

_____ 

 

Redovisas förslag till projektavtal avseende servicetjänster.  

 

Socialchef Kenneth Lindholm, verksamhetscontroller Eva A Lindholm och vård 

och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 14-11-26 

 

Projekt startas med Samhall AB avseende servicetjänster enligt föreslaget pro-

jektavtal. 

_____ 
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Socialchef Kenneth Lindholm och vård och omsorgschef Mojgan Alimadad fö-

redrar ärendet.  

 

Redogörs för samverkan med arbetstagarorganisationer. 

 

Ärendet diskuteras.  

 

Socialnämndens beslut 2014-12-10 

 

Projekt startas med Samhall AB avseende servicetjänster enligt föreslaget pro-

jektavtal. 

_____ 

 

Diskussion angående utvärdering av projektet. En möjlighet är att ta hjälp av 

”utvärderingsverkstaden” vid Uppsala universitet. En egen utvärderare håller då 

i arbetet och tar hjälp av universitetet. Detta är svårt att ta del av i och med tids-

planen för projektet. Enligt avtalet sköter Samhall en del av utvärderingen och 

förvaltningen en del. En enkätstudie inleds inom kort och ska redovisas i juni. 

Enkäten går till brukare, chefer och ett stickprov av personal.  

 

Om projektet övergår i ordinarie verksamhet ska upphandling ske. En annan 

möjlighet är att undersöka möjligheterna för brukare att i högre utsträckning 

köpa servicetjänster med stöd av RUT.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad samt  

administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2016-02-15 

 

Utvärderingen genomförs enligt ursprunglig plan i samarbete mellan Samhall 

och socialförvaltningen.  

 

Utvärderingen ska omfatta alternativen: upphandling av servicetjänster, under-

söka möjligheterna för brukare att i högre utsträckning köpa servicetjänster med 

stöd av RUT samt att förvaltningen själv utför servicetjänsterna. Utvärderingen 

ska inriktas på det ekonomiskt bästa alternativet för brukaren.  

 

Ärendet återupptas i juni 2016.  

_____ 

 

Representanter från Samhall områdeschef , affärschef 

 och NAM (National Account Manager)  

 deltar i ärendet och berättar om sin utvärdering av projektet. Samhall 

berättar även om sitt arbete generellt. 

 

Föreligger Utvärdering av projekt mellan socialförvaltningen och Samhall AB.  
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Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad  

föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-06-08 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämndens 

sammanträde i augusti.  

_____ 

 

Föreligger Utvärdering av projekt mellan socialförvaltningen och Samhall AB.  

 

Verksamhetscontroller Eva A Lindholm, socialchef Håkan Dahlqvist samt vård 

och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 2016-06-22 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämndens 

sammanträde i augusti.  

_____ 

 

Föreligger underlag med förslag om att förlänga nuvarande avtal för att kunna 

genomföra upphandling efter att ändringar i LOU (lagen om offentlig upphand-

ling). 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-08-10 

 

Socialnämnden förlänger nuvarande avtal med Samhall att gälla till och med 

2017-12-31. 

 

Inriktningen i det fortsatta arbetet med servicetjänster inom hemtjänsten ska vara 

att tjänsterna upphandlas med reserverade kontrakt för leverantörer vars främsta 

syfte är yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller per-

soner som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden förlänger nuvarande avtal med Samhall att gälla till och 

med 2017-12-31. 

 

Inriktningen i det fortsatta arbetet med servicetjänster inom hemtjänsten 

ska vara att tjänsterna upphandlas med reserverade kontrakt för leveran-

törer vars främsta syfte är yrkesmässig integration av personer med funkt-

ionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmark-

naden.  

_____    
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§ 147  Dnr SN-2016-31 Dpl 904 

 

Rapporter 

 

Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg (S) rapporterar från samverkans-

dag om psykisk ohälsa bland barn och unga den 13 maj 2016. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

_____ 
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§ 148  Dnr SN-2016-21 Dpl 006 

 

Socialnämndens studiedag den 19 oktober 

 

Redovisas förslag till innehåll på socialnämndens studiedag den 19 oktober:  

 Studiebesök på anhörigcentrum och korttidsenheten på förmiddagen.  

 Fördjupning i myndighetsutövningen och det nya verksamhetssystemet på 

eftermiddagen.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett schema för studiedagen 

utifrån diskuterat innehåll.  

_____ 
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§ 149 

 

Avtackning av vård och omsorgschef 

 

Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad slutar i Östhammars kommun och till-

träder tjänst som socialchef i en annan kommun. Socialnämnden tackar för väl 

utfört arbete under Mojgans tid som vård och omsorgschef. 

 

Socialnämnden tackar för väl utfört arbete och önskar lycka till på den nya 

tjänsten och i privatlivet.  

_____ 

 

 




