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p. 1 
 
Tillkommande ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 2  Dnr SN-2018-64 Dpl 904 
  Dnr SN-2018-65 Dpl 904 
  Dnr SN-2018-66 Dpl 904 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Föreligger delegationslistor. 
 
1.  Arbetsutskottets protokoll 2018-04-11. 
 
2.  Beslut i vård- och omsorgsärenden 2018-03-01 t.o.m. 2018-03-31. 
 
3.  Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2018-03-01 t.o.m. 2018-03-31. 
 
4.  Beslut i övriga ärenden registrerade 2018-03-01 t.o.m. 2018-03-31. 
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p. 3  Dnr SN-2018-2 Dpl 904 
 
Information och anmälningsärenden april 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. 
 
 Region Uppsala har haft en workshop med kommunerna om det läns-

gemensamma arbetet med socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård: 
underlag för verksamhetsplan för FoU Socialtjänst och angränsande Hälso- 
och sjukvård (FoU S). 

 Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen ska införas en ny bestämmelse 
med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av socialtjänst-
lagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovs-
prövning. Nämnden beslutar i så fall om man vill ändra arbetssätt utifrån 
ändringarna i lagen.  

 Arbetsmiljöverkets inspektion har skjutits upp och nytt datum bokas in.  
 Diskussion utifrån fråga som Lena Hagman (KD) ställde till Kerstin Björck-

Jansson (C) på senaste kommunfullmäktige.  
 Information om scheman inom vård och omsorg. 
 Arbete pågår med internkontroller utifrån nämndens rutin. 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin och 
administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 

 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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p. 4  Dnr SN-2018-47 Dpl 042 
 
Ekonomisk uppföljning, uppföljning av åtgärdsrapporten för ekonomin samt 
redovisning av användningen av mobiler inom vård och omsorg 
 
Socialnämndens beslut § 47/2018: 
Socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa användningen av mobiler inom 
vård och omsorg samt uppföljning av åtgärdsrapporten för ekonomin på 
nämndens sammanträde 2018-04-25. 
 
Redovisas information utifrån prognosen för helår, orsaker till avvikelser från 
budget och uppföljning av de åtgärder som förvaltningen tidigare har presenterat 
för nämnden. Information om mobiltelefonanvändning framförallt på särskilt 
boende.  
 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael 
Sjöberg, vård och omsorgschef Carina Kumlin och socialchef Håkan Dahlqvist 
föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 

 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
p. 5  Dnr SN-2018-101 Dpl 012 
 
Diskussionsärende 
Socialnämndens mål 2019 
 
Handling A 

 
Föreligger tjänsteutlåtande med bakgrundinformation till målarbetet samt förslag 
till mål för 2019. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 

 
Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på mål för 
socialnämnden 2019. 
 
Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-05-23. 
_____ 
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p. 6  Dnr SN-2017-67 Dpl 263 
 
Nya platser på särskilt boende för äldre 
 
Handling B 

 
Diskussion om behov av ytterligare platser, befintlig detaljplan (som har vunnit 
laga kraft) vid Tallparksgården i Öregrund och förutsättningar för samverkan i 
lokalanvändning med vårdcentral.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar 
ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-08 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att starta processen för att bygga ut 
Tallparksgården. I processen ingår en prognos av boendeplatsbehov, översyn av 
processen inflytt på särskilt boende samt plan för att lösa boendet för de som bor 
inom fastigheten och berörs under byggtiden.  
_____ 

 
Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar 
ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V) och Désirèe Mattsson (S). 
 
Socialnämndens beslut 2017-03-22 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att starta processen för att bygga ut 
Tallparksgården. I processen ingår en prognos av boendeplatsbehov, översyn av 
processen inflytt på särskilt boende samt plan för att lösa boendet för de som bor 
inom fastigheten och berörs under byggtiden.  
_____    

 
Föreligger tjänsteutlåtande Förslag till utbyggnad av äldreboende. 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist och vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar 
ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-08-09 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske  

genom en utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund med 36 platser. 
 Utöka socialnämndens rambudget med ca 13 miljoner kronor (halvårs-

effekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt den nya 
verksamheten tas i anspråk. 
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 Anslå medel till projektkostnader på 4,8 miljoner kronor. 
_____    

 
På grund av att förvaltningen identifierade ett behov av ytterligare beredning 
gällande projektkostnader drogs ärendet tillbaka.  
 
Föreligger tjänsteutlåtande samt förslag till ”letter of intent”.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-12 

 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till ”letter of intent”. 
 
Socialchef får i uppdrag att teckna ”letter of intent” med Östhammarshem om att 
starta förprojektering av utökning av boendeplatser på Tallparksgården. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske 

genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till 
maximalt 60 platser. 

 Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor 
(halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt den 
nya verksamheten tas i anspråk. 

 Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor. 
_____ 

 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 2017-09-27 

 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till ”letter of intent”. 
 
Socialchef får i uppdrag att teckna ”letter of intent” med Östhammarshem om att 
starta förprojektering av utökning av boendeplatser på Tallparksgården. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske 

genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till 
maximalt 60 platser. 

 Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor 
(halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt den 
nya verksamheten tas i anspråk. 

 Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor. 
_____ 
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Ett ”letter of intent” har tecknats och kommunstyrelsen har beslutat (§ 203/2017) 
i enlighet med socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutade även att en 
utökning i socialnämndens rambudget och anslag till projektkostnader ska 
arbetas in i budget 2018 och flerårsplan 2019-2021.  
 
En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, Östhammarshem och anlitad konsultfirma har arbetat med olika 
förslag. Redovisas olika alternativ för utökning av antal boendeplatser i 
Öregrund som har diskuterats i arbetsgruppen.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M), Désirèe Mattsson (S) och Åsa 
Lindstrand (-). 
 
Socialnämndens beslut 2017-12-20 

 

Socialnämnden tar del av lägesrapporten.  
_____ 

 
Redovisas nuvarande läge för byggnaden, vilka faktorer som har beaktats när 
förslagen till ombyggnation har tagits fram och vilka personer som ingått i 
arbetsgruppen, olika alternativ för ombyggnation, tänkt planlösning för 
lägenheterna och översiktliga ekonomiska kalkyler för de olika alternativen. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Arkitekt ,  från konsultbolaget   

 från Östhammarshem, socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och 
omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-02-14 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  
 
Ärendet återupptas vid arbetsutskottets sammanträde 2018-03-14. Då ska två 
olika förslag presenteras varav arbetsgruppen ska förespråka ett samt motivering 
till varför det förespråkas.  
_____ 
 
Föreligger tjänsteutlåtande med tre alternativa förslag samt underlag om 
ekonomi och demografi.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 
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Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  
 Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.  
 Socialnämnden tillförsäkras en ramutökning som täcker kostnaderna för 

driften.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 7  Dnr SN-2018-92 Dpl 738 
 
Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklara patienter under 2018 
 
Handling C 

 
Föreligger tjänsteutlåtande med information om avtalsförslaget samt förslag till 
avtal.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 

 
Socialnämnden antar avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient 
under 2018. 
_____ 
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p. 8  Dnr SN-2018-94 Dpl 993 
  Dnr KS-2016-173 Dpl 993 
 
Östhammars stad 650 år, anordnande av konsert 
 
Handling D 

 
Kommunstyrelsen har fått ett förslag om att arrangera en utomhuskonsert på 
Krutudden 2018-06-30, som en del i firandet av Östhammars stad 650 år. 
Kommunstyrelsen har beslutat att finansiera evenemanget med 200 000 kronor 
om övriga förvaltningar svarar för sin del.  
 
Personal ska erbjudas möjlighet att gå på evenemanget och kostnaderna ska 
därför fördelas utifrån hur mycket personal man har.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-16 

 
Socialnämnden är positiv till evenemanget och att anordna en aktivitet för 
personalen men kan på grund av det ekonomiska läget inte bidra med medel.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
p. 9  Dnr SN-2018-19 Dpl 904 
 
Rapporter 
 
 
 
 
 
 
p. 10 
 
Tillkommande ärenden 
 
 
 
 



 

 

 
Datum Dnr Sid 

2018-04-03 2018.101 1 (2) 

Socialförvaltningen 

Torbjörn Nyqvist 
 

 

 

 

Mål 2019 
Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 

 En attraktiv och växande kommun 
Beskrivning        
- Där människor vill bo och stanna kvar, dit besökare vill och där företagandet 

växer        

- Där bostadsbyggandet och befolkning ökar     

- Vi skapar intryck och avtryck i konkurrens, vi upplever utveckling och satsning 

på arbetsmarknad, kommunikation, kultur och fritidsutbud  

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt med per-

sonalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig 

 Socialnämnden tillhandahåller tjänster av god kvalitet med inflytande över in-

satsernas genomförande 

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 

 En hållbar kommun 
Beskrivning   
- Där vi finner lösningar för tillväxt, där exploatera och bevara växer tillsammans 

- Där människor är sedda, inkluderade och engagerade, hälsa och välmående, ba-

lanserad demografi, mångfald och alla människors lika värde  

- Där äldre och funktionsvarierade ges trygghet, service och värdighet för ett gott 

liv  

- Där vi har ett effektivt resursutnyttjandet, ej skadar miljön, är långsiktiga och 

tänker på kommande generationer  

Socialnämndens mål: 
 Socialnämndens verksamhet bedrivs med största möjliga nytta för kommunin-

vånare och stärker individer till ett självständigt liv 

 Socialnämnden digitaliserar vilket skapar trygghet för brukarna och effektivise-

rar verksamheten 

 Miljökonsekvenser beaktas alltid och negativa miljökonsekvenser förebyggs 

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 
 En lärande kommun 
Beskrivning  
- Där alla ges förutsättningar för framtiden 

- Där skola, akademi och näringsliv möts i nätverk och science parks 
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- Där den kommunala organisationen, förtroendevalda och medarbetare utvecklas 

med samtidens krav, behov och utmaningar genom anpassningsbarhet och för-

ändring 

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden samverkar aktivt med skolor, universitet och andra vårdgivare, 

huvudmän och civilsamhället 

 Socialnämnden har en innovativ socialtjänst som kännetecknas av delaktighet 

och ständig förbättring 

 Socialnämnden verkar för en ökad kompetensutveckling och karriärmöjligheter 

inom organisationen 

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområde: 
 En öppen kommun 
Beskrivning 
- Där vi uppfattas som transparenta, inkluderande, inbjudande lyssnande och till-

gängliga 

- Delaktig, påverkan, inflytande, demokratisk, inbjudande, lyssnande, nyfiken.  

- Omfamna olikheter, släppa in olika perspektiv, förutsägbarhet 

Socialnämndens mål: 
 Socialnämnden främjar delaktighet, öppenhet, allas lika värde och att alla syn-

punkter tas tillvara 

 Socialtjänsten har en tydlig och förståelig myndighetsutövning 

 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
Datum Dnr Sid 
2018-03-25 SN-2017-67- 1 (7) 

Socialförvaltningen 
Håkan Dahlqvist 

 

 
 

Utbyggnad av äldreboende Öregrund 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden går vidare i processen med förslag två.  
 
Beslutsfattare/delegat:  
 

Bakgrund 
Redan i ”Äldreplan 2008-2017” konstaterade socialnämnden att det i framtiden 
förelåg allt fler äldre i nordöstra Östhammar. Demografin i Östhammars 
kommun pekar på en ökning av 85 år och äldre, speciellt efter år 2021. Trots att 
det under perioden har byggts nya äldreboendeplatser i Östhammars tätort så 
ökar behovet av fler äldreboendeplatser ytterligare de kommande åren, och då 
främst i Öregrundsområdet. I en utredning genomförd hösten 2016, 
konstaterades det att det behöver byggas ytterligare 27 äldreboendeplatser i 
Öregrund. Det skulle innebära att antalet 80-åringar per äldreboendeplats 
hamnar på samma nivå som övriga tätorter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För närvarande finns det 23 äldreboendeplatser i Öregrund. Socialförvaltningen 
har fått i uppdrag att presentera tre förslag på hur utbyggnaden av Öregrunds 
äldreboende kan ske. I detta uppdrag ingick det även att presentera en 
kostnadsbild för varje förslag. I ett inledande skede konstateras att förslag 1, att 
bygga på befintlig byggnad med 27-36 rum inte kan ske på grund av 
byggnadstekniska skäl samt begränsad tomtyta.  
Förslag 2, som förordas av socialförvaltningen, ger flest boendeplatser utifrån en 
totalekonomisk beräkning med ca 60 boendeplatser. Nackdelen med förslaget är 
att huskroppens placering på tomten inte blir den bästa, vilket innebär att 
anslutningspunkterna inte heller blir optimala.  
Förslag 3 medger bästa placeringen av huskroppen men medför samtidigt den 
högsta kostnaden per boendeplats. 
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Förslag 1 
I ett tidigt skede konstaterades att förslag 1, att bygga på befintlig byggnad med 
max 27 rum inte kan ske på grund av byggnadstekniska skäl samt begränsad 
tomtyta. Med byggnadstekniska skäl avses svårigheten att bygga på befintlig 
byggnad med ytterligare plan i och med att detta redan har skett vid tidigare 
utbyggnad. Detta innebär att en omfattande del av utbyggnaden kommer att ta 
mer tomtmark i anspråk av tillgänglig tomtmark, vilket i sin tur begränsar 
möjligheten till att skapa attraktiva uteområden för de boendena. 
 
Förslag innebär också att befintliga angöringspunkter och kök bibehåller sina 
platser. Dessa är för närvarande inte optimalt placerade för att dra nytta av 
tomtens fantastiska läge. Förslaget innebär också behov av omfattande 
rotrenoveringar i hela den gamla huskroppen. Det kommer också i framtiden 
dela huset i den ”gamla delen” samt den ”nya delen”. 
 
Enkel skiss på förslag 1 

 
Grön färg: befintlig byggnad 
Rosa färg: nuvarande lägenheter 
Grå färg: föreslagen utbyggnad 
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Förslag 2 
Förslag 2 bygger på att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny 
byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshem ordinarie utbud och 
klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i 
den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden. Förslaget innebär nybyggnad 
av äldreboende på totalt 4 955 kvm och innehåller 64 lägenheter. Detta 
inkluderar även hemtjänstlokaler på totalt 260 kvm samt möjliggör att ett visst 
antal av de 64 lägenheterna anpassas för trygghetsboende. Då programarbetet 
inte är genomfört kan man konstatera att antalet tillgängliga lägenheter kommer 
att sluta på ca 60 lägenheter. Programarbete innebär att man slutligen kommer 
att bestämma hur huskroppen ska användas utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
 
Kombinationen av trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i samma 
huskropp skapar möjlighet att optimera husets beläggning redan från start. Om 
det sedan över tid finns behov av fler vård- och omsorgsboende finns 
möjligheten till att konvertera trygghetsbostäderna till omsorgsbostäder. 
  
En nackdel med förslag 2 är att ankommande transporter passerar mellan rosa 
huset och den nya byggnaden, vilket i sin tur innebär att den fysiska 
anslutningen (gångtunnel) mellan fastigheterna försvinner. 
 
Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2. 
 

Preliminär tidplan för detta förslag 
Projektering, bygglovansökan och programarbete maj-december 2018. 
Byggtid, planerad byggstart december 2018, färdigställt juni 2020. 
Iordningsställande för inflyttning juli-december 2020. 
Full drift från januari 2021.
 
 

 
 
Markplan 

 

 
 
Plan 2 och 3

Kostnader förslag 2 

Hyreskostnad beräknas till ca 200 000kr/lägenhet och år efter färdigställandet. 
Kostnaden för hemtjänstlokaler, beräknas uppgå till ca 2 250 kr/kvm (inkl. 
moms). Mer omfattande kostnadsredovisning redovisas under kapitlet ekonomi. 
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Förslag 3 
Förslag tre innebär en rivning av hela fastighetsbeståndet på tomten, vilket även 
inkluderar rosa huset. Förslaget innebär att tomten kan utnyttjas maximalt 
avseende huskroppens placering, skapande av yttermiljöer och 
anslutningspunkter för ankommande besökande och gods. 
 
Antalet boendeplatser blir färre med förslag 3, ca 58 efter programarbete men 
innebär också nyproduktion av 14 nya fristående trygghetsboendeplatser. 
Förslaget inkluderar även lokaler för hemtjänsten. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstarera att fördelarna med förslag 3 tyngs ner 
av allt för höga kostnader per boendeplats.  
 
Förslag 3 

 

 
Markplan  

 

 

 
 

Plan 2 och 3 
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Ekonomi 
Kostnadsberäkningen utgår ifrån en fördelning av boendeplatser mellan demens- 
och omvårdnadsplatser på 42 + 18. Nedan redovisas en kalkyl över beräknade 
driftskostnader, där 2020 års kostnad endast står för en halvårseffekt.  
 
Kostnadstyp 2020 2021 2022 

Personalkostnader 17 300 35 500 36 500 
Nettokostnad, lokal  4 400 8 950 9 050 

Övriga kostnader 750 1 550 1 550 

Totala kostnader, tkr 22 450 46 000 47 100 

 
Vid beräkning av personalkostnader och övriga kostnader har vi utgått från 
förvaltningens nuvarande resursfördelningsmodell för särskilt boende, äldre. För 
årlig uppräkning används kommunens princip för ramuppräkning, med 2,5 
procent för lönekostnader samt 1,4 procent för övriga nettokostnader. I 
kostnadsberäkningen ingår också en förstärkning av Tallparksgårdens HSL 
organisation med drygt 2,1 mnkr.  
 
Den beräknade bruttokostnaden för lokaler utgår från underlaget från förslag 2, 
där hyreskostnaden (brutto) beräknas till 12,8 mnkr (200 tkr * 64 lägenheter). 
Hyresintäkterna beräknas årligen uppgå till totalt 4 mnkr, vilket ger en 
nettokostnad om 8,8 mnkr. 
 
Nuvarande drift Tallparksgården 

För att göra en bedömning av socialnämndens behov av ramökning, på grund av 
ökningen av antalet boendeplatser, behöver man också ta hänsyn till dagens 
driftskostnad av Tallparksgården. Tallparksgårdens (med 23 platser) nuvarande 
driftsbudget inklusive nettolokalkostnad och HSL uppgår 2018 till 15,3 mnkr. 
Nedan redovisad på kostnadstyp samt en årlig uppräkning för Tallparksgården. 
  
Kostnadstyp 2020 2021 2022 

Personalkostnader 13 800 14 100 14 500 
Nettokostnad, lokal  1 450 1 500 1 500 
Övriga kostnader 750 800 800 
Totala kostnader, tkr 16 000 16 400 16 800 
 

Antaganden   

De kostnadsberäkningar som redovisas ovan är utifrån ett antagande om att 
verksamheten i det nya boendet är i full drift from halvårsskiftet 2020. 
Bemanning och övriga kostnader är anpassade efter 60 platser och en 
beläggningsgrad på cirka 95 procent.  
 

Investeringsbudget 
Äskande av investeringsbudget för inventarier kopplat till de nya platserna tas 
upp i ordinarie investeringsplan. 
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Demografi som underlag till beslut 
Befolkningsprognoserna för delområden i Östhammars kommun har tagits fram 
av Statistiska centralbyrån (SCB) under hösten 2016. Prognoserna omfattar sju 
delområden: tätorterna Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar 
samt två områden som i denna sammanställning kallas; kust, småorter och lands-
bygd respektive inland småorter och landsbygd. Gränserna är satta utifrån så 
kallade nyckelkodsområden, som ligger till grund för befolkningsstatistik. 
 

 
 
Syftet med att visa på antalet 80 år och äldre per plats i särskilt boende är för att 
se var behovet av fler boendeplatser är som störst. Detta grundar sig i ett 
antagande att man önskar bo kvar i det område där man bott tidigare även när 
man flyttar till särskilt boende. För en djupare prognos av behov av 
boendeplatser måste man fördjupa sig i vilka som får plats på särskilt boende, 
exempelvis om man kan se mönster i åldersgrupper.  
 
Som framgår av diagramen nedan är det i nuläget, i särklass flest äldre personer 
per boendeplats i Öregrund och det skulle kvarstå över tid. Om en utbyggnad 
sker ligger personer per plats i Öregrund i samma kluster som prognoserna för 
övriga boenden. Östhammar skulle då sticka ut som den ort med flest personer 
per plats över tid. Det är viktigt att ha i åtanke att området kust, småorter och 
landsbygd fördelas på Öregrund och Östhammar. Det gör att om man skulle se 
hela kommunen som två delar, en kust och ett inland, förefaller behovet av 
ytterligare platser vara störst i kustdelen. 
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Underlag1 
Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022 Dnr SN 2015-50 
Befolkningsutveckling för personer 65 år och äldre i Östhammar SN 2017-144 
 

Beslutet skickas till 
 
 

                                                 
1 För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator  
socialnamnden@osthammar.se  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Dnr Sid

2018-04-03 SN-2018-92 1 (2)
Socialförvaltningen
Tobias Wistrand

Socialnämnden

Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient
under 2018

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient
under 2018.

Beslutsfattare: socialnämnden

Bakgrund

I nuläget saknas regional överenskommelse mellan berörda kommuner och
Region Uppsala avseende ersättningsnivåer för utskrivningsklara patienter som
inte inom en viss tidsrymd överförs till kommunal vård. Därmed gäller sedan
årsskiftet att kommunerna för dessa patienter ska betala regionen 7100 kr per
vårddygn oavsett patientkategori. Detta enligt vad Socialstyrelsen anger i
föreskrift (HSLFFS 2017:72), daterad 2017-12-19.

Kommuner har i dialog med regionen framfört att tillämpningen av föreskriften
innebär en kraftfull och oförutsedd höjning med kännbara ekonomiska följder
för kommunerna. Representanter från kommunerna och regionen har därmed
utarbetat ett förslag på avtal som innebär att de ersättningsnivåer som gällde
innan årsskiftet åter ska gälla fr.o.m. 2018-05-01 och tillsvidare, dvs till dess
regionen och kommunerna har enats om nya nivåer.

Sammanfattning av ärendet

Det föreslagna avtalet om ersättning för vård av utskrivningsklar patient under
2018, innebär en återgång till nivåer som varierar beroende av patientgrupp.
Kommuner ska enligt avtalsförslaget betala ersättning för vård av
utskrivningsklara patienter med 5 042 kronor per vårddygn för patienter vid en
enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 kronor per vårddygn för patienter vid en
enhet för geriatrisk vård och 4 277 kronor per vårddygn för patienter vid en
enhet för psykiatrisk vård.

Avtalet anger även antal dagar som kan löpa från det att en kommun mottar en
underrättelse från regionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och



2 (2)

sjukvård, till dess patienten ska vara överförd till kommunen. Om antalet dagar
överskrids ska ersättningen utgå. Det angivna antalet dagar är inte föremål för
regional dialog utan utgår från vad som anges i lag (2017:612)

Behörig nämnd/styrelse i respektive kommun ska fatta beslut avseende avtalets
godkännande. Socialförvaltningen konstaterar att de överenskomna
ersättningsnivåerna är fördelaktiga i förhållande till de nu gällande och föreslår
därmed nämnden att anta förslaget.

Bilaga

Förslag till avtal för ersättning för vård av utskrivningsklar patient under 2018

Beslutet skickas till
region.uppsala@regionuppsala.se
Socialchef
Vård och omsorgschef

mailto:region.uppsala@regionuppsala.se
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ViS - Vård i samverkan  

 

Avtal om ersättning för vård av 
utskrivningsklar patient under 2018 

Bakgrund 
Enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska riktlinjer för 

samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger också möjlighet enligt 4 kap. 5 § att komma överens om en ny 

regional ersättningsmodell för betalningsansvaret. Lagens intention är att minska antalet dagar som 

patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda 

parterna.  

Regleringen av betalningsansvaret i Uppsala län återfinns i en riktlinje1 där hänvisning görs till gällande 

lagstiftning. I riktlinjen beskrivs respektive huvudmans ansvar gällande utskrivningsklara patienter men 

utöver det fastställs inte något särskilt ersättningsbelopp. Enligt lag innebär avsaknaden av en 

överenskommelse om belopp att kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara 

patienter med det belopp som fastställts i föreskrift av Socialstyrelsen (HSLFFS 2017:72). Eftersom 

beloppet för betalningsansvaret höjts och fastställts i ett sent skede har kommunernas ekonomiska 

förutsättningar påverkats.  

Syfte  
Syftet med avtalet är att Region Uppsala och kommunerna gemensamt ska fastställa nivån på 

ersättningen för vård av utskrivningsklara patienter. Avtalet ska gälla under perioden 1 maj 2018 tills nytt 

beslut avseende ersättningsnivå fattas av parterna.  

Beredning 
Beslut om avtalet fattas av respektive huvudmans berörda styrelser. 

Reglering av betalningsansvar 
Ersättningsmodell 
Kommunens betalningsansvar ska inträda tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § lag 

(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har skickats. Om en sådan 

underrättelse skickas efter klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar 

efter det att underrättelsen har skickats. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska fram till 

och med den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § inträda först 30 dagar 

efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. 

                                                           
1
 Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Vård i samverkan, VIS 
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Kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med 5 042 kronor per vårddygn 

för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet 

för geriatrisk vård och 4 277 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.  

Kommunens betalningsansvar ska enligt 5 kap. 5 § inte inträda om patientens utskrivning från den slutna 

vården försvåras på grund av att insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för 

inte är tillgängliga, eller om det saknas information om att sådana insatser är tillgängliga. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning av utskrivningsklara inom slutenvården, där även ekonomisk uppföljning ingår, 

ska genomföras så att utfall kan följas och utvärderas. Representanter från både kommun och Region 

Uppsala ska månatligen kontrollera följsamhet och rapportera till TML HSVO, som i sin tur rapporterar till 

det politiska samrådet.  

Tvister 
Eventuell tvist om ersättning tas upp i TML HSVO. Kan TML HSVO inte lösa frågan diskuteras frågan vidare 

i länets politiska samråd. 

Övrigt  
Detta avtal har upprättats i likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.  
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Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-03-13 20 (51) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Dnr KS-2016-173 Dpl 993 
 
Östhammars stad 650 år, anordnande av konsert 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet, informerar om sponsring och 
kommunens roll och om inlämnat förslag från arrangören AB Gugges Disco om 
att göra en utomhuskonsert på Krutudden för att rama in festen, Östhammar 650 
år, lördag 2018-06-30. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-03-06 
 
Kommunstyrelsen finansierar evenemanget med 200 tkr om övriga förvaltningar 
svarar för sin del. Medel tas från utvecklings- och strukturfonden. 
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig Margareta Widén Berggren (S) och Kerstin Dreborg (MP). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen finansierar evenemanget med 200 tkr om övriga förvalt-
ningar svarar för sin del. Medel tas från utvecklings- och strukturfonden. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Samtliga förvaltningar 
Kommundirektör 
Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi     
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