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Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 
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Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

Vård- och omsorgschef Carina Kumlin 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist 
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för protokollet Socialkontoret, Östhammar 

Underskrift …………………………………………….. 

Rebecka Modin 
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§ 55 

 

Tillkommande ärenden 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan.  

_____    
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§ 56  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. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

_____    
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§ 57  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. 

_____ 

 

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 

 De från Östhammars kommun som deltar i olika samverkansgrupper inom 

Region Uppsala har haft ett möte för att skapa samsyn i olika regionala 

frågor.  

 Arbetet kring Region Uppsalas FoU-stöd har fortsatt.  

 Ordförande och socialchef har haft en överläggning med kommunalråden 

kring socialnämndens frågor. 

 Personal från barn- och utbildningsförvaltningen samt individ- och 

familjeomsorgen har genomfört en övning för att diskutera gemensamma 

problemområden.  

 Arbete pågår för att säkerställa bemanning inom vård och omsorg under 

sommaren. För legitimerad personal ser situationen bra ut. Rekrytering av 

undersköterskor pågår. Närvårdsenheten har färre platser öppna, men 

korttidsenheten ska om möjligt ha alla platser öppna. Chefer och handläggare 

går in för varandra.  
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 Planering för hemgång från slutenvård sker tillsammans med primärvården. 

Kommunens team består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, 

biståndshandläggare, chef och vårdpersonal. Verksamheten bevakar 

inskrivning till sjukhus, arbetar förebyggande och försöker undvika 

återinläggning. Diskussion om framtida arbete, t.ex. olika arbetssätt.  

 Information om scheman på LSS-boenden. Scheman har satts utifrån 

brukarnas behov och har samverkats med berörda fackförbund.  

 Diskussion om organisation för extratjänster.  

 Inspektionen för vård och omsorg genomför inspektioner av stödboenden.  

 

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

1. Dokumentation från workshop kring det länsgemensamma arbetet med 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård: underlag för verksamhets-

plan för FoU Socialtjänst och angränsande Hälso- och sjukvård (FoU S) 

2018-03-16. (SN-2017-216)  

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 39a/2018: Camilla Forsberg (S) 

har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Hans 

Lagenius (S) har utsetts till ny ersättare i socialnämnden. (SN-2018-111) 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 32/2018: fullmäktige har tagit 

del av statistikrapporten för kvartal fyra 2017. (SN-2017-108) 

4. Kommunens resepolicy som har antagits av fullmäktige. (SN-2017-177) 

5. Nyhetsbrev från Brottsofferjouren Uppsala län. (SN-2018-1) 

6. Preliminär resultatbudget för Östhammars kommun 2019. (SN-2018-102) 

7. Protokollsutdrag från vårdstyrelsen § 25/2018: utvärdering av slutenvårds-

platser utanför sjukhus (närvårdsplatser) samt utvärdering. (SN-2018-104) 

8. Överenskommelse med Östhammarshem om bostäder för ensamkommande 

(SN-2018-105) 

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 24/2018: fullmäktige har 

antagit socialnämndens nya reglemente (SN-2018-35) 

10. Arbetsmiljöverket planerar inspektioner av HVB-hem och LSS-boenden 

(SN-2018-98) 

11. Lex Sarah-utredningar som har behandlats på arbetsutskottets sammanträde 

2018-04-11.  

12. Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp 2018-03-22.  

 

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

 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala angående ett överklagat avslag på 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.  

 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala angående ett överklagat avslag på 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala angående vård enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslog 

socialnämndens ansökningar.  

 

Nämndsekreterare Rebecka Modin, socialchef Håkan Dahlqvist, vård- och 

omsorgschef Carina Kumlin samt individ- och familjeomsorgschef Mikael 

Sjöberg föredrar ärendet. 
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I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Désirèe Mattsson (S), Lars Sandberg 

(S), Anna-Lena Söderblom (M), Mhesun Tekleab (S), Ingeborg Sevastik (V) och 

Ylva Lundin (SD). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____    
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§ 58  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. 

_____ 

 

Redovisningen motsvarar den information som revisorerna fick på 

arbetsutskottets sammanträde § 132/2018.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, socialchef Håkan Dahlqvist och vård och 

omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet. 

 

I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Ylva Lundin (SD), Ingeborg Sevastik 

(V), Désirèe Mattsson (S) och Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____    
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§ 59  Dnr SN-2018-101 Dpl 012 

 

Diskussionsärende 

Socialnämndens mål 2019 

 

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. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet. 

 

I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Ylva Lundin (SD), Mhesun Tekleab 

(S), Ingeborg Sevastik (V) och Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

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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Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 60  Dnr SN-2017-67 Dpl 263 

 

Nya platser på särskilt boende för äldre 

 

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. 

 Anslå medel till projektkostnader på 4,8 miljoner kronor. 

_____    
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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. 

_____ 

 

Ett ”letter of intent” har tecknats och kommunstyrelsen har beslutat (§ 203/2017) 

i enlighet med socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutade även att en 
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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 Bolero,  

 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 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  

 Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.  
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 Socialnämnden tillförsäkras en ramutökning som täcker kostnaderna för 

driften.  

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist och administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar 

ärendet. 

 

I ärendet yttrar sig Mhesun Tekleab (S) och Cecilia Bernsten (C). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  

 Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.  

 Socialnämnden tillförsäkras en ramutökning som täcker kostnaderna 

för driften. 

(Bilaga 1) 

_____    
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Kommunstyrelsen  
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§ 61  Dnr SN-2018-92 Dpl 738 

 

Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklara patienter under 2018 

 

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. 

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar 

patient under 2018. (Bilaga 2) 

_____    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges  

Region Uppsala region.uppsala@regionuppsala.se 

Socialchef 

Vård och omsorgschef   
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§ 62  Dnr SN-2018-94 Dpl 993 

  Dnr KS-2016-173 Dpl 993 

 

Östhammars stad 650 år, anordnande av konsert 

 

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.  

_____ 

 

Redovisas att för socialnämndens del rör det sig om ungefär 90 000 kr.  

 

Nämnden diskuterar ärendet och konstaterar att det råder enighet om att 

nämnden ska bekosta sin del av evenemanget.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

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

Bernsten (C). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden är positiv till evenemanget och att anordna en aktivitet för 

personalen. Socialnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag att 

socialnämnden ska stå för sin del av kostnaden för evenemanget.  

_____    
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Kommunstyrelsen  
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§ 63  Dnr SN-2018-19 Dpl 904 

 

Rapporter 

 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från en föreläsning om LSS 2018-04-19.  

 

Ingeborg Sevastik (V) informerar om reportage i radion om arbetslöshet. Den 

grupp i Östhammar där flest är arbetslösa kan i vissa fall få stöd av projektet 

Bryggan.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

_____    

 

 

 




