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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 15.10  

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Suzan Karagöz (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) (närvarar ej § 169) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Anna Maria Brantedal (LPO) 

Camilla Forsberg (S) § 169 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

§§ 165-168 och 170-179: socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef 

Mikael Sjöberg samt tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf 

§ 169: familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg 

§ 170: chef på tillväxtkontoret Ulf Andersson 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg (S), Barbro Andin Mattsson (C), 

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

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 165 – 179  

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

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

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2016-10-26 

Datum för  
anslags uppsättande 2016- anslags nedtagande 2016- 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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§ 165 

 

Tillkommande och utgående ärenden  

 

Tillkommande 

Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell stödfunk-

tion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan. 

_____ 
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§ 166 

 

Föredragningar 

 

Familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg föredrar: 

§ 169 Personärende 

 

Chef på tillväxtkontoret Ulf Andersson föredrar: 

§ 170 Uppföljande information om Tillväxtstrategin 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar: 

§ 171 Information från socialkontoret 

§ 172 Budgetuppföljning oktober 2016 

§ 173 Jobbgaranti för elever på gymnasiets vård- och omsorgsprogram 

§ 174 Ändring av högkostnadsskyddet – maxtaxan 

§ 178 Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell stöd-

funktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik social-

tjänst 

§ 179 Workshop; Socialnämndens mål 2017 

 

Tillförordnad vård och omsorgschef Lena Nilsson Sääf föredrar: 

§ 171 Information från socialkontoret 

§ 179 Workshop; Socialnämndens mål 2017 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar: 

§ 179 Workshop; Socialnämndens mål 2017 

 

Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 13.00 och 13.15. 

_____ 
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§ 167  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 2016-10-12. 

 

2.  Beslut i vård- och omsorgsärenden 160901 – 160930 

 

3.  Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160901 – 160930 

 

4.  Beslut i övriga ärenden registrerade 160901 – 160930 

 

Socialnämndens beslut 

 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

______ 
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§ 168  Dnr SN-2016-11 Dpl 904 

 

Information 

 

1) Dnr SN-2016-129 Dpl 704 

Informations- och prognosbrev för september 2016 från Migrationsverket, Ar-

betsförmedlingen och Länsstyrelserna. Informationen gäller det aktuella läget 

inom mottagandet av asylsökande och nyanlända.  

 

2) Dnr SN-2016-152 Dpl 701 

Protokollsutdrag från KF den 27 september 2016, §§ 93 och 94: kommun-

fullmäktige har tagit del av socialnämndens statistikrapporter av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartalen 1 och 2 år 2016.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

3) Dnr SN-2016-246 Dpl 711 

Landstinget i Uppsala län informerar om att länets första mottagning för sprut-

byte öppnar i november. Mottagningen kommer ligga i Uppsala.  

 

4) Dnr SN-2016-251 Dpl 709 

Skrivelse från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare angående det ökande 

ansvaret som gode män tar gällande vissa huvudmän.  

 

5) Dnr SN-2016-73 Dpl 901 

Mötesanteckningar från Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) den 17 oktober 

2016 samt bilagor med SCB:s medborgarundersökning.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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§ 169 

 

Personärende 
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§ 170  Dnr SN-2015-93 Dpl 003 

 

Uppföljande information om Tillväxtstrategin 

 

Socialnämnden fick information om Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 

den 25 november 2015.  

 

Samtal i syfte att underlätta genomförandet av tillväxtstrategin. Genomgång av 

de områden nämnden lyfte vid förra träffen: alternativa utförare, vård och om-

sorgscollege, nya vägar till attraktivitet samt en post med andra viktiga frågor. 

Resultat, planerade insatser, önskemål om fortsatt arbete och identifierade pro-

blem lyftes. Resultatet dokumenteras av tillväxtkontoret och delges nämnden.  

 

Chef på tillväxtkontoret Ulf Andersson föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden framför att upplägget inte uppfyllde nämndens önskemål. 

 

Socialnämndens ordförande får i uppdrag att sammanfatta de punkter som 

nämnden önskar lyfta från medborgardialogen samtal med socialnämnden. 

Skrivelsen översänds till tillväxtkontoret. Skriftligt svar önskas.  

_____ 
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§ 171  Dnr SN-2016-12 Dpl 904 

 

Information från socialkontoret 

 

 Implementeringen av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine tar stora 

resurser inom verksamheten.  

 Avtalet med Valöhemmet har förlängts första kvartalet 2017. 

 Avtalet om servicetjänster inom hemtjänsten med Samhall har förlängts 

utifrån nämndens beslut.  

 Chefsgrupp närvård har haft sammanträde. 

 Jämförelse av resultat inom kostnad per brukare (KPB) för Östhammar mot 

andra kommuner. 

 Socialförvaltningen tar över familjecentralen från den 5 oktober 2016.  

 Information om handläggar- och chefsbemanning inom förvaltningen.  

 Information om schemaförändringar inom vård- och omsorg.  

 Under sommaren har hemtjänsten haft åtta sommargäster från andra kom-

muner, med varierande antal beviljade timmar. Det innebär att personalstyr-

kan i hemtjänstområdet Öregrund förstärkts med 13 timmar per dag utöver 

grundschemat. Många sommargäster vistas i kommunen från mitten av maj 

till slutet av oktober. Brukarens hemkommun ersätter Östhammars kommun 

ekonomiskt.   

 Landstinget har haft tillfälliga problem med läkarbemanningen på närvårds-

enheten. 

 Sedan den nya riktlinjen för färdtjänst har antagits har två personer fått be-

viljat att ta med promenadscooter, totalt tre personer har nu möjlighet att ta 

med sin promenadscooter.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, 

tillförordnad vård och omsorgschef Lena Nilsson Sääf samt administrativ chef 

Margaretha Borgström föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____   

 

 Felaktigheter gällande ekonomiadministration inom personlig assistans har 

upptäckts. En extern revisor har upphandlats för att göra en genomlysning. 

 Arbetet på familjecentralen fortsätter som tidigare men socialförvaltningen 

tar över samordningsansvaret. Det innebär ingen organisationsförändring.  
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 Rekryteringen av ny vård- och omsorgschef är klar. Personen börjar den 1 

december 2016.  

 IVO har fattat beslut angående en Lex Sarah om en brist i värdegrunden. 

IVO har avslutat ärendet.  

 Konsekvensanalys av stängning av vårdplatser på Akademiska sjukhuset 

och geriatriken i Tierp under sommaren 2016 är genomförd.  

 Pågående arbete med riktlinje gällande schemaläggning.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist och tillförordnad vård och omsorgschef Lena Nils-

son Sääf föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

 

Socialnämnden står bakom konsekvensanalys av stängning av vårdplatser 

på Akademiska sjukhuset och geriatriken i Tierp under sommaren 2016. 

_____ 
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§ 172  Dnr SN-2016-95 Dpl 042 

 

Budgetuppföljning oktober 2016 

 

Föreligger kostnadsutveckling för försörjningsstöd och personalkostnader inom 

vård och omsorg till och med september 2016. 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 

 

Föreligger prognos av nettokostnader, kostnadsutveckling för försörjningsstöd 

och personalkostnader inom vård och omsorg till och med september 2016. 

 

Jämförelse av resultat inom kostnad per brukare (KPB) för Östhammar mot 

andra kommuner. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 
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§ 173  Dnr SN-2016-237 Dpl 020 

 

Jobbgaranti för elever på gymnasiets vård- och omsorgsprogram 

 

Redovisas förslag att erbjuda jobbgaranti inom socialförvaltningens vård och 

omsorg för elever på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Personlig lämplig-

het kommer vara en avgörande faktor inför anställning.  

 

I den personalstrategi som förvaltningen tar fram ska jobbgaranti samt ett krav 

på lägsta utbildningsnivå i linje med Socialstyrelsens allmänna råd finnas med. 

Personalstrategin grundar sig på nämndens personalförsörjningsplan.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Elever på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram erbjuds jobbgaranti inom 

socialförvaltningens vård och omsorg.  

_____    

 

Ärendet diskuteras. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut  

 

Elever som slutfört Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram (omfattar 

ej komvux) samt uppvisat personlig lämplighet för yrket erbjuds fast  

anställning inom vården vid socialförvaltningen. 

 

Vård och omsorgsutbildning fastställs som lägsta kompetenskrav för att 

erbjudas tillsvidareanställning som utförarpersonal inom vård och omsorg 

vid socialförvaltningen. 

_____ 
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§ 174  Dnr SN-2016-235 Dpl 730 

 

Ändring av högkostnadsskyddet – maxtaxan 

 

Från och med 2016-07-01 har kommunen rätt att ta ut en högre högsta avgift, 

även kallad maxtaxa till följd av ändringar i 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen (SoL). 

 

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-05. 

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Östhammars kommuns högkostnadsskydd (ofta kallat maxtaxa) för avgifter för 

insatser enligt Socialtjänstlagen höjs från högst en tolftedel av 0,48 gånger pris-

basbeloppet till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, i enlighet med 

ändring i Socialtjänstlagen som trädde i kraft 2016-07-01. 

 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.  

_____ 

 

Avgiftsändringar beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens förslag  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Östhammars 

kommuns högkostnadsskydd (ofta kallat maxtaxa) för avgifter för insatser 

enligt Socialtjänstlagen höjs från högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbas-

beloppet till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, i enlighet med 

ändring i Socialtjänstlagen som trädde i kraft 2016-07-01. 

 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.  

_____ 
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§ 175  Dnr SN-2015-403 Dpl 701 

 

Internkontroll 

 

Föreligger internkontroll av: 

 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 2 av 3) 

 Rättssäkerhet IFO och Vård och omsorg (kontroll 2 av 3) 

 Handläggningsprocessen 

o enligt socialtjänstlagen (SoL), vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

o enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

 

Administrativ chef Margaretha Borgström, socialchef Håkan Dahlqvist samt 

individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-10-12 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen av:  

 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 2 av 3) 

 Rättssäkerhet IFO och Vård och omsorg (kontroll 2 av 3) 

 Handläggningsprocessen 

o enligt socialtjänstlagen (SoL), vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

o enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

 

Gällande kontroll av handläggningsprocess ska identifierade förbättringsmöjlig-

heter ingå i implementeringen av nytt verksamhetssystem.  

_____    

 

Socialnämndens beslut  

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen av:  

 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 2 av 3) 

 Rättssäkerhet IFO och Vård och omsorg (kontroll 2 av 3) 

 Handläggningsprocessen 

o enligt socialtjänstlagen (SoL), vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

o enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

vård och omsorg (kontroll 1 av 2) 

 

Gällande kontroll av handläggningsprocess ska identifierade förbättrings-

möjligheter ingå i implementeringen av nytt verksamhetssystem.  

_____     
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§ 176  Dnr SN-2016-90 Dpl 700 

 

Rapport 

Samtal med socialnämnden 2016 

 

Aktiviteten samtal med socialnämnden har diskuterats med PRO-föreningar, 

SPF-föreningar, finska föreningar och HSO vid årlig överläggning. Där konsta-

terades att föreningarna ser ett fortsatt behov av att genomföra aktiviteten på 

grund av möjligheten för allmänheten att ställa frågor och för att alla frågor inom 

socialnämndens verksamheter kan behandlas.  

 

Arbetsutskottets förslag 2016-03-09 

 

Samtal med socialnämnden genomförs den 10 – 13 oktober 2016.  

_____ 

 

Socialnämndens beslut 2016-03-23 

 

Samtal med socialnämnden genomförs den 10 – 13 oktober 2016.  

_____ 

 

Föreligger sammanfattning av samtal med socialnämnden 2016. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att föra alla frågor vidare till rätt instans.  

_____ 
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§ 177  Dnr SN-2016-31 Dpl 904 

 

Rapporter 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från möte med referensgrupp för daglig 

verksamhet den 29 september 2016. 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från möte mellan barn- och utbildnings-

nämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott den 3 oktober 2016. 

Mötesanteckningar kommer att delges socialnämnden.  

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från socialchefsdagarna 5-7 oktober 

2016. 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från medlemsmöte med Dannemora PRO 

den 18 oktober 2016. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

_____ 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-10-26 16 (17) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 178  Dnr SN-2016-188 Dpl 700 

 

Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell stödfunk-

tion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit aktiviteter på nationell 

nivå i syfte att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik social-

tjänst. Den statliga finansieringen av detta upphör efter 2016. För fortsatt finan-

siering rekommenderar SKL kommunerna att tillsammans finansiera en nationell 

stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 

jämlik socialtjänst. Meddelande från styrelsen nr 10/2016 beskriver ärendet.  

 

Redovisas förslag att socialnämnden ställer sig bakom SKL:s förslag att kom-

munerna tillsammans finansierar denna stödfunktion. Detta täcks av social-

nämndens budget.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 2016-06-22 

 

Socialnämnden väljer att ingå i samarbetet.  

 

Socialnämnden deltar i finansieringen av stödfunktionen.  

_____ 

 

Föreligger Sveriges Kommuner och Landstings strategidokument som redogör 

för NSK-S syfte, uppdrag, arbetsformer med mera.  

 

Redovisas att för Östhammars kommun innebär finansieringen av stödfunktion-

en 6 000 – 8 000 kr.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Yrkande 

Kerstin Björck-Jansson (C) yrkar på att ärendet behandlas vid dagens samman-

träde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar 

att behandla ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner finansiering av NSK-S upp till 10 000 kr. 

 

En återrapportering till nämnden ska ske efter ett verksamhetsår.  

_____     
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§ 179  Dnr SN-2016-247 Dpl 012 

 

Workshop 

Socialnämndens mål 2017 

 

Workshop med fokus på fyra av kommunfullmäktiges mål: 

KF 1: Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda 

förutsättningar att möta framtidens utmaningar. 

KF 2: Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverk-

samhet som utgår från individensbehov och värdighet. 

KF 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade 

förutsättningar för delaktighet 

KF 7: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

och tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med målen utifrån 

förda diskussioner.  

_____ 

 

 


