
 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 1 (25)- 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 14.45 

 
Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård- och omsorgschef Carina Kumlin, administrativ chef 

Torbjörn Nyqvist 

§§ 1-3: HR-generalist Gabriella Westerberg 

§§ 12-19: individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

 
Utses att justera Lars Sandberg  

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 8-9 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Anna-Lena Söderblom  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Lars Sandberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2018-01-24 

Datum för  
anslags uppsättande 2018-01-24 anslags nedtagande 2018-02-15 

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

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 2 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 14.45 

 
Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård- och omsorgschef Carina Kumlin, administrativ chef 

Torbjörn Nyqvist 

§§ 1-3: HR-generalist Gabriella Westerberg 

§§ 12-19: individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

 
Utses att justera Lars Sandberg 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 1-19 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Anna-Lena Söderblom  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Lars Sandberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2018-01-24 

Datum för  
anslags uppsättande 2018-0 anslags nedtagande 2018-0 

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



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 3 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

 

Tillkommande och utgående ärenden 

 

Utgående ärenden 

 

Rapporter 

 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan.  

_____ 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 4 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 2  Dnr SN-2017-50 Dpl 904 

  Dnr SN-2017-51 Dpl 904 

  Dnr SN-2017-52 Dpl 904 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

 

Föreligger delegationslistor. 

 

1.  Arbetsutskottets protokoll 2018-01-10. 

 

2.  Beslut i vård- och omsorgsärenden 2017-12-01 t.o.m. 2017-12-31 

 

3.  Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2017-12-01 t.o.m. 2017-12-31 

 

4.  Beslut i övriga ärenden registrerade 2017-12-01 t.o.m. 2017-12-31 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 5 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 3  Dnr SN-2018-5 Dpl 026 

 

Information om medarbetarundersökningen 

 

Redovisning av resultat och identifierade utvecklingsområden från medarbetar-

undersökningen. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

Redovisning av resultat från medarbetarundersökningen samt hur verksamheten 

arbetar vidare med frågorna. Bland annat ska cheferna presentera resultatet i sina 

arbetsgrupper, resultatet ska diskuteras och sedan upprättas handlingsplaner som 

arbetsgrupperna arbetar vidare med.  

 

HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Håkan Dannberg (C), Désirèe Mattsson (S), Lars Sandberg 

(S) och Mhesun Tekleab (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 6 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 4  Dnr SN-2018-2 Dpl 904 

 

Information och anmälningsärenden januari 2018 

 

Ärendet omfattar muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän, 

skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum och 

skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm. 

 

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 

 Socialförvaltningens ledningsgrupp har påbörjat månatliga överläggningar 

med kommundirektören och ekonomikontoret gällande ekonomisk utveckling 

för förvaltningen.  

 Socialförvaltningen har lyft ett ärende i tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård 

och omsorg (HSVO) gällande psykiska behandlingsinsatser för placerade 

personer. 

 Utbetalningar av ekonomiskt bistånd har försenats på grund av problem i 

systemen. Förvaltningen arbetar med att identifiera källan till problemen.  

 Det är problem i systemen för utskick av fakturor för vård och omsorgs-

avgifter.  

 Vård och omsorg har byggt upp kontakter ortsvis med primärvården för trygg 

hemgång (när patienter som behöver stöd av socialförvaltningen skrivs ut från 

sjukhus). Arbetet med detta har startat bra och förvaltningen undersöker nu 

hur delar av arbetet kan digitaliseras.  

 Vård och omsorg har fått flera ansökningar till sjukskötersketjänster som har 

annonserats.  

 Vård och omsorg arbetar med schemaändringar på särskilda boenden utifrån 

brukarnas behov och resurser för att minska behov av vikarier. Även 

hemtjänsten arbetar med schema och stöd i planeringarna.  

 Vård och omsorg undersöker möjligheterna till att digitalisera inköpslistorna 

inför inköp som utförs som servicetjänster inom hemtjänst.  

 Vård och omsorg har ansökt om statsbidrag från Skolverket för utbildning av 

tillfälligt anställda till undersköterska.  

 Information om arbete med styrhus och mål samt implementering av nytt 

system för att arbeta med detta.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, 

vård och omsorgschef Carina Kumlin och administrativ chef Torbjörn Nyqvist 

föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 7 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 

 Genomgång av den nya strukturen för nämndens informationsärenden samt 

att ett nytt intranät kommer lanseras. De digitala arbetsrummen flyttas då dit.  

 Lägesrapport för arbetet med att bygga nya platser särskilt boende. Bland 

annat pågår arbetet med att tillsätta olika funktioner i grupper inom projektet. 

 Lägesrapport gällande stöld av narkotikaklassade läkemedel. Vård och 

omsorg har polisanmält en personal och även gjort en anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 Vård och omsorgs enhetschefer har för närvarande en tung administrativ 

arbetsbörda på grund av införandet av nya verksamhetssystem.  

 Vård och omsorg planerar att införa en tipsbonus. Om en redan anställd inom 

kommunen får en sjuksköterska att söka en tjänst på socialförvaltningen och 

sjuksköterskan får en anställning får tipsaren 5000 kr. Efter ett års anställning 

för tipsaren ytterligare 5000 kr.  

 Kort lägesrapport för utbildning av silviasystrar.  

 Det är stora utmaningar i övergången från projektfas till förvaltningsfas av 

verksamhetssystemet Pulsen combine. Vissa problem hänger ihop med andra 

system, t.ex. ekonomisystemet, och att arbetsrutiner behöver ändras.  

 Lägesrapport för införandet av att arbeta med kommunens styrhus i systemet 

Stratsys.  

 Barn och ungdomssektionen på individ- och familjeomsorgen delas upp i en 

del för myndighetsutövning samt en del för familjerätt och Råd och stöd.  

 Individ- och familjeomsorgen har fortfarande ett antal konsulter som arbetar 

som socialsekreterare.  

 

Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum: 

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyn av Östero 

HVB. Verksamheten bedöms ha förutsättningar för att kunna erbjuda 

inskrivna ungdomar en trygg och säker vård. (SN-2017-146) 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 137/2017: dokumentet ”Det 

goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022” (äldreplanen) har 

antagits. (SN-2015-50) 

3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 271/2017: strategi för närvårds-

samverkan i Uppsala län 2018-2020 har antagits. (SN-2017-263) 

4. Lex Sarah-utredningar som har behandlats på arbetsutskottet §§ 15-22. 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyn av 

Månskenet HVB. Verksamheten bedöms ha förutsättningar för att kunna 

erbjuda inskrivna ungdomar en trygg och säker vård. (SN-2017-148) 

6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån Lex Sarah-

anmälan om utredningstid och dokumentation. Ärendet avslutas utan 

ytterligare åtgärder. (SN-2017-162) 

7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån Lex Sarah-

anmälan om utredningstid och dokumentation. Ärendet avslutas utan 

ytterligare åtgärder. (SN-2017-190) 

8. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån Lex Sarah-

anmälan om utredningstid och dokumentation. Ärendet avslutas utan 

ytterligare åtgärder. (SN-2017-161) 



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 

 

9. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån Lex Maria-

anmälan om risk för allvarlig vårdskada. Ärendet avslutas utan ytterligare 

åtgärder. (SN-2017-255) 

10. Mötesanteckningar från tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 

(HSVO) 2017-12-01. (SN-2017-121) 

11. Information om Guldkantsbidraget som delas ut av Uppsala läns 

barnavårdsförbund. (SN-2018-1) 

12. Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om daglig 

verksamhet för personer med autism och normalbegåvning. (SN-2018-1) 

 

Skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm:  

 Anmälan enligt Lex Maria. (SN-2017-255) 

 

Nämndsekreterare Rebecka Modin, socialchef Håkan Dahlqvist, vård och 

omsorgschef Carina Kumlin och administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar 

ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Mhesun Tekleab (S), Désirèe Mattsson (S) och Lars Sandberg 

(S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 9 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 5  Dnr SN-2017-31 Dpl 042 

 

Budgetuppföljning till och med december 2017 

 

Redovisas budgetuppföljning för socialförvaltningen till och med december 

2017. Föreligger personalkostnader för vård och omsorg (exklusive konsulter) 

och försörjningsstödskostnader.  

 

Redovisningen är preliminär på grund av att arbetet med bokslut pågår.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin och 

socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____    

 

Föreligger budgetuppföljning till och med december 2017. 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Mhesun Tekleab (S) och Ingeborg Sevastik (V). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 10 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 6  Dnr SN-2017-264 Dpl 042 

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2017 

 

Redovisas förslag till bokslut inklusive verksamhetsberättelse för socialnämnden 

2017.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2017. 

_____ 

 

Föreligger förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017.  

 

Ärendet diskuteras. Vissa uppgifter kommer att kompletteras till kommunens 

årsredovisning.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist samt vård och 

omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Håkan Dannberg (C), Mhesun Tekleab 

(S) och Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2017. Vissa uppgifter 

kommer att kompletteras till kommunens årsredovisning. (Bilaga 1) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Kommunstyrelsen     
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 7  Dnr SN-2017-256 Dpl 029 

 

Stipendium för körkort till elever på Bruksgymnasiets vård- och 

omsorgsprogram 

 

Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet i Östhammars kommun har 

under ett antal år varit lågt. Vård- och omsorgsprogrammet är en viktig del i 

socialförvaltningens personalförsörjning och är grunden för att lyckas säkra 

personaltillgången inom området vård och omsorg. För att höja statusen inom 

yrket har ett antal aktiviteter vidtagits. Bland annat har socialnämnden beslutat 

att erbjuda garanterat fast arbete efter avslutad utbildning och förvaltningen ger 

möjlighet att arbeta extra under utbildningstiden. Syftet med förslaget att införa 

ett stipendium är att gå vidare med ett erbjuda körkortutbildning till studenterna 

på vård- och omsorgsprogrammet. Detta gynnar såväl arbetsgivaren som den 

blivande anställde och kommer förhoppningsvis att långsiktigt höja både 

utbildningens och yrkets status. 

 

Föreligger förslag till villkor för att få stipendium samt tjänsteutlåtande i 

ärendet. Till socialnämnden kompletteras handlingen med ekonomisk beräkning.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden fastställer stipendium för körkort till elever på Bruksgymnasiets 

vård- och omsorgsprogram. 

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Mhesun Tekleab (S), Eva Fredriksson 

(KD), Ingeborg Sevastik (V), Ylva Lundin (SD) och Elisabeth Wedholm-

Mattsson (C).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden fastställer stipendium för körkort till elever på 

Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram. (Bilaga 2) 

_____ 

 

 

Delges:  

Barn- och utbildningsnämnden 

Rektor bruksgymnasiet 

Vård och omsorgschef 

Administrativ chef/ekonom (socialförvaltningen) 

HR-generalist (socialförvaltningen)     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 12 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 8  Dnr SN-2018-16 Dpl 739 

 

Yttrande  

Remiss om ”Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre” 

 

Socialdepartementet har remitterat Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa 

särskilda boende-former för äldre till Östhammars kommun. Ärendet anknyter 

till tidigare remiss om Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda 

boendeformer för äldre. Socialnämnden besvarar remissen för kommunens 

räkning efter avstämning med tekniska kontoret gällande bostadsanpassning. 

Yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 2018-02-05. 

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-10 

 

Vård och omsorgschef får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande utifrån 

förda diskussioner. 

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Yttrandet antas och överlämnas till Socialdepartementet.  

 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

_____    

 

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till yttrande.  

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar 

ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Östhammars kommun ställer sig, med hänvisning till tidigare remissvar, 

positiv till föreslagna förändringar. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Socialdepartementet    



 
Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 9  Dnr SN-2018-17 Dpl 679 

 

Yttrande  

Remiss av Region Uppsalas kulturplan 2019-2022 

 

Östhammars kommun har fått Kultur i en nyskapande kunskapsregion – Region 

Uppsalas kulturplan 2019-2022 på remiss. Kommunens remissvar lämnas av 

kommunstyrelsen efter synpunkter från kultur- och fritidsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden. Socialnämndens yttrande ska lämnas 

till kommunstyrelsen senast 2018-01-29.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-10 

 

Vård och omsorgschef får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande. 

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.  

 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

_____ 

 

Föreligger tjänsteutlåtande och förslag till yttrande.  

 

Tilläggsyrkande 

 

Anna-Lena Söderblom (M) och Eva Fredriksson (KD) yrkar på att punkt fyra 

under rubriken Sammanfattning av förslag och kommentarer: ”Tänk gränsöver-

skridande och normbrytande när det gäller hur olika målgrupper kan mötas och 

skapa tillsammans (barn och äldre). Sätt fokus på schablonbilder av till exempel 

äldre och funktionshindrade och utmana dem genom olika kreativa processer.” 

inleds med ”I kulturmöten” så att punkten blir ”I kulturmöten tänka gränsöver-

skridande och normbrytande när det gäller hur olika målgrupper kan mötas och 

skapa tillsammans (barn och äldre). Sätt fokus på schablonbilder av till exempel 

äldre och funktionshindrade och utmana dem genom olika kreativa processer.” 

 

Ändringsyrkande 

 

Ylva Lundin (SD) yrkar på att punkt fyra under rubriken Sammanfattning av 

förslag och kommentarer: ”Tänk gränsöverskridande och normbrytande när det 

gäller hur olika målgrupper kan mötas och skapa tillsammans (barn och äldre). 

Sätt fokus på schablonbilder av till exempel äldre och funktionshindrade och 

utmana dem genom olika kreativa processer.” ändras så att första meningen i 

punkten tas bort. 
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Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden 

beslutar att bifalla Anna-Lena Söderbloms (M) och Eva Fredrikssons (KD) 

tilläggsyrkande och avslår Ylva Lundins ändringsyrkande. 

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar 

ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V) och Åsa Lindstrand (-). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen. (Bilaga 3) 

 

Ylva Lundin (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Kommunstyrelsen     
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§ 10  Dnr SN-2017-212 Dpl 701 

 

Uppföljning av hemtjänst enligt LOV som tillhandahålls av företaget Aktivt stöd 

AB 

 

Östhammars kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst sedan 

2010. Socialförvaltningen för varje år en uppföljning av externa utförares 

verksamhet. Uppföljningen utgår från förfrågningsunderlagets fastställda krav 

gällande hemtjänst enligt LOV.  

 

Föreligger uppföljning av utföraren Aktivt stöd AB, tjänsteutlåtande som 

beskriver ärendet samt information om de krav som ställs på utförarna.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden godkänner 2017 års uppföljning av utförare enligt LOV inom 

hemtjänst. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist samt vård och omsorgschef Carina Kumlin 

föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Elisabeth Wedholm-Mattsson (C) och 

Eva Fredriksson (KD). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner 2017 års uppföljning av utförare enligt LOV 

inom hemtjänst. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Utredare stab (kontaktperson LOV) 

Verksamhetscontroller stab     
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§ 11  Dnr SN-2017-213 Dpl 701 

 

Uppföljning av hemtjänst enligt LOV som tillhandahålls av företaget Vallonens 

hemtjänst AB 

 

Östhammars kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst sedan 

2010. Socialförvaltningen för varje år en uppföljning av externa utförares 

verksamhet. Uppföljningen utgår från förfrågningsunderlagets fastställda krav 

gällande hemtjänst enligt LOV.  

 

Föreligger uppföljning av utföraren Vallonens hemtjänst AB, tjänsteutlåtande 

som beskriver ärendet samt information om de krav som ställs på utförarna.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden godkänner 2017 års uppföljning av utförare enligt LOV inom 

hemtjänst. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist samt vård och omsorgschef Carina Kumlin 

föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Elisabeth Wedholm-Mattsson (C) och 

Eva Fredriksson (KD). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner 2017 års uppföljning av utförare enligt LOV 

inom hemtjänst. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Utredare stab (kontaktperson LOV) 

Verksamhetscontroller stab     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 17 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 12  Dnr SN-2017-259 Dpl 710 

 

Riktlinjer för arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare för  

ensamkommande barn 

 

Östhammars kommun saknar riktlinjer för arvode till särskilt förordnade 

vårdnadshavare för ensamkommande barn. Ersättningen har hittills följt 

överförmyndarens ersättningsnivåer till gode män för ensamkommande barn 

med uppehållstillstånd, men de har inte åtföljt en sänkning som genomfördes 

2017-04-24 av nivåerna till de gode männen. Detta innebär att en omfattande 

differens uppstått mellan ersättningsnivåer till gode män för ensamkommande 

barn med uppehållstillstånd och särskilt förordnade vårdnadshavare till 

ensamkommande barn. Detta trots att uppdragen i många avseenden är 

likvärdiga och trots att även statliga medel som rör kommuners finansiering av 

särskilt förordnade vårdnadshavare har minskat. 

 

Föreligger förslag till riktlinjer samt tjänsteutlåtande med sammanfattning av 

ärendet.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn ersätts från och 

med 2018-04-01 enligt samma nivåer som god man för ensamkommande barn 

med uppehållstillstånd. 

 

Socialnämnden antar riktlinjer för arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare 

för ensamkommande barn. 

 

Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2018-04-01 för uppdrag som utförts och kostnader 

som uppkommit 2018-03-01 eller senare. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-) och Ylva Lundin (SD). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn ersätts från 

och med 2018-04-01 enligt samma nivåer som god man för 

ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

 

Socialnämnden antar riktlinjer för arvode till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn. (Bilaga 4) 

 



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 18 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2018-04-01 för uppdrag som utförts och 

kostnader som uppkommit 2018-03-01 eller senare. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Utredare stab 

Individ- och familjeomsorgschef 

Verksamhetschef barn och ungdom 

Familjerättssekreterare 

Administratör barn och ungdom (arvodeshandläggare)     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 19 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 13  Dnr SN-2017-260 Dpl 709 

 

Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående 

assistans och egenvård för barn 

 

Sjukhusstyrelsen i Region Uppsala har godkänt en överenskommelse om 

assistans och egenvård för barn. Godkännandet av överenskommelsen sker 

under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande beslut.  

 

Föreligger protokollsutdrag från sjukhusstyrelsens sammanträde samt förslag till 

överenskommelse.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden antar överenskommelse om gemensamt arbetssätt avseende 

assistans och egenvård liksom överenskommelse om ekonomisk fördelning 

mellan Region Uppsala och länets kommuner. 

 

Överenskommelsen gäller från och med 2017-01-01 till och med 2019-12-31.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar överenskommelse om gemensamt arbetssätt avseende 

assistans och egenvård liksom överenskommelse om ekonomisk fördelning 

mellan Region Uppsala och länets kommuner. 

 

Överenskommelsen gäller från och med 2017-01-01 till och med 2019-12-31. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Region Uppsala, Sjukhusstyrelsen     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 20 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 14  Dnr SN-2017-5 Dpl 701 

 

Internkontroll 

 

Föreligger internkontroll av: 

 Användning av timvikarier i Vård och omsorg (kontroll 2 av 2) 

 Antal heltider inom Vård och omsorg (kontroll 2 av 2) 

 Fakturahantering (kontroll 4 av 4) 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen för: 

 Användning av timvikarier i Vård och omsorg (kontroll 2 av 2). Vård och 

omsorg får i uppdrag att fortsätta arbeta utifrån målbilden gällande minskad 

användning av internkontroll och följa statistik för området.  

 Antal heltider inom Vård och omsorg (kontroll 2 av 2). 

 Fakturahantering (kontroll 4 av 4). 

_____    

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin samt 

socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Eva Fredriksson (KD) och Mhesun 

Tekleab (S) 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollen för: 

 Användning av timvikarier i Vård och omsorg (kontroll 2 av 2). Vård 

och omsorg får i uppdrag att fortsätta arbeta utifrån målbilden gällande 

minskad användning av timvikarier och följa statistik för området.  

 Antal heltider inom Vård och omsorg (kontroll 2 av 2). 

 Fakturahantering (kontroll 4 av 4). 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Administrativ chef 

Vård och omsorgschef      



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 21 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 15  Dnr SN-2017-5 Dpl 701 

 

Slutrapport av internkontroll 2017 

 

I reglementet för internkontroll fastställs att nämnderna ska rapportera resultatet 

från sin internkontroll till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ska 

ske senast i samband med att årsbokslutet lämnas in. Föreligger tjänsteutlåtande 

med rapportering av resultatet av internkontrollen för 2017.  

 

Tre internkontroller redovisas för socialnämnden i januari. Handlingarna 

kommer kompletteras med uppgifter från dessa rapporter.  

 

Ärendet diskuteras och handlingen kompletteras.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden godkänner slutrapport för 2017 års internkontroll och 

överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner slutrapport för 2017 års internkontroll och 

överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. (Bilaga 5) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 22 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 16  Dnr SN-2017-258 Dpl 701 

 

Fastställande av internkontrollplan 

Internkontroll 2018 

 

I reglementet för internkontroll fastställs att nämnderna ska anta en plan för 

internkontrollen varje år. Föreligger förslag till internkontrollplan samt 

tjänsteutlåtande som beskriver hur förslaget har tagits fram.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden fastställer interkontrollplanen för 2018. 

_____    

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden fastställer interkontrollplanen för 2018. (Bilaga 6) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Administrativ chef      



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 23 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 17  Dnr SN-2017-205 Dpl 701 

 

Information utifrån öppna jämförelser 

 

Redovisning av resultat i öppna jämförelser för vård och omsorg: ”så tycker de 

äldre om äldreomsorgen 2017”. Resultat för individ- och familjeomsorgen 

redovisas i december.  

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2017-11-08 

 

Socialnämnden tar del av informationen utifrån öppna jämförelser för vård och 

omsorg.  

_____ 

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-) och Ylva Lundin (SD). 

 

Socialnämndens beslut 2017-11-22 

 

Socialnämnden tar del av informationen utifrån öppna jämförelser för vård och 

omsorg. 

_____ 

 

Redovisning av resultat i öppna jämförelser för individ- och familjeomsorgen. 

Föreligger utdrag ur Kolada för öppna jämförelser av resultat gällande kvalitet 

och resultat samt resurser inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden tar del av informationen utifrån öppna jämförelser för individ- 

och familjeomsorgen. 

_____ 

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S) och Ylva Lundin (SD) 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen utifrån öppna jämförelser för 

individ- och familjeomsorgen. 

_____     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 24 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 18  Dnr SN-2018-3 Dpl 009 

 

Rutin för när socialnämndens förtroendevalda får information som rör 

personärende eller information som ska diarieföras inklusive synpunkter 

 

Socialnämndens förtroendevalda har i dagsläget rutiner för vad ledamöter ska 

göra när de får muntlig eller skriftlig information som rör ett personärende, när 

de tar emot synpunkter som ska hanteras inom socialförvaltningens synpunkts-

hantering eller när de får andra handlingar som ska diarieföras. Rutinerna 

behöver ses över och ändras, bland annat på grund av ändrad organisation på 

förvaltningen.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för när 

socialnämndens förtroendevalda får information som rör personärende eller 

information som ska diarieföras inklusive synpunkter. 

 

Socialnämnden tar del av information om synpunktshanteringen.  

_____ 

 

Nämndsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för 

när socialnämndens förtroendevalda får information som rör personärende 

eller information som ska diarieföras inklusive synpunkter. 

 

Socialnämnden tar del av information om synpunktshanteringen. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Nämndsekreterare     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-01-24 25 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 19  Dnr SN-2018-4 Dpl 027 

 

Kurser och konferenser 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in till en konferens om 

socialtjänstens möjligheter och utmaningar 2018-03-01 i Stockholm eller via 

webbsändning.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-01-10 

 

Arbetsutskottets ordinarie ledamöter samt ersättare deltar på SKL:s webbsända 

konferens om socialtjänstens möjligheter och utmaningar 2018-03-01. 

_____ 

 

I ärendet yttrar sig Mhesun Tekleab (S) och Åsa Lindstrand (-). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Kerstin Björck-Jansson (C), Anna-Lena Söderblom (M), Lars Sandberg (S), 

Cecilia Bernsten (C), Eva Fredriksson (KD) och Désirèe Mattsson (S) deltar 

på SKL:s webbsända konferens om socialtjänstens möjligheter och 

utmaningar 2018-03-01. 

 

Övriga förtroendevalda i socialnämnden får delta på konferensen, dock 

utan arvode.  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges:  

Samtliga förtroendevalda i socialnämnden 


