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Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 14.30  

 
Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och 

familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och omsorgschef Carina Kumlin,  

§§ 64-67: medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode 

§ 68: HR-generalist Gabriella Westerberg 

 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 74-75 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

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

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2018-05-23 

Datum för  
anslags uppsättande 2018-05-23 anslags nedtagande 2018-06-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret. Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 14.30  

 
Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rebecka Modin 

Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och 

familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och omsorgschef Carina Kumlin,  

§§ 64-67: medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode 

§ 68: HR-generalist Gabriella Westerberg 

 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 64-85 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

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

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2018-05-23 

Datum för  
anslags uppsättande 2018-05-28 anslags nedtagande 2018-06-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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§ 64 

 

Tillkommande ärenden 

 

 

Socialnämnden fastställer ärendelistan.  

_____ 
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§ 65  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 2018-05-09 och 2018-05-15. 

 

2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2018-04-01 t.o.m. 2018-04-30.  

 

3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2018-04-01 t.o.m. 2018-04-30.  

 

Tre stycken beslut om omedelbart omhändertagande av barn enligt 6 § 

första stycket LVU, att vården ska beredas i jourhem enligt 11 § första 

stycket LVU samt beslut om hemlighållande av vistelseort för 

vårdnadshavare enligt 14 § andra stycket LVU fattade 2018-05-22.  

 

Beslut om att enligt 9 § LVU upphäva beslut enligt 6 § LVU 2018-05-14 

samt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 2018-05-14.  

 

4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2018-04-01 t.o.m. 2018-04-30. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

______ 
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§ 66  Dnr SN-2018-99 Dpl 738 

 

Läkemedelsgenomgångar i Östhammars kommun 

 

I samband med behandling av patientsäkerhetsberättelsen beslutade 

socialnämnden (§ 51/2018):  

 Socialnämnden ser allvarligt på att Region Uppsala inte har genomfört 

läkemedelsgenomgångar i den omfattning som överenskommits inom vård i 

samverkan. 

 Socialförvaltningen får i uppdrag att ge en fördjupad information om 

läkemedelsgenomgångar och deras resultat i kommunen. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode informerar.  

 

Frågan kommer lyftas i politisk styrgrupp närvård och tjänstemannaledning 

HSVO.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

Föreligger rapport angående läkemedelsgenomgångar.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode     
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§ 67 

 

Information om ny lag om klagomålshantering för hälso- och sjukvården 

 

Information om ny lagstiftning.  

 

Patientsäkerhetslagen har ändrats så att klagomål från patienter nu i första hand 

ska utredas av vårdgivaren För socialförvaltningen innebär ändringen inte en så 

stor ändring i praktiken från tidigare klagomålshantering. En viktig ändring är att 

klagomål ska besvaras inom fyra veckor.  

 

Tidigare kunde patienter vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Nu kommer IVO endast behandla allvarliga vårdskador, då patient fått 

bestående men eller avlidit. Patienter kan även vända sig till Patientnämnden. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode     
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§ 68  Dnr SN-2018-128 Dpl 701 

 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete till och med första kvartalet 2018 

 

Föreligger uppföljning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete till och med 

första kvartalet 2018.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden tar del av rapporten.  

_____ 

 

HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporten. 

_____ 
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§ 69  Dnr SN-2018-2 Dpl 904 

 

Information och anmälningsärenden maj 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: 

- Verksamheten arbetar med det ekonomiska läget.  

- Region Uppsala och kommunen arbetar med att ta fram ett nytt 

närvårdsavtal.  

- Det har varit ägarsamråd för arbetsmarknadsprojektet ”tillsammans” bland 

annat gällande extratjänster inom vård och omsorg.  

- Region Uppsala och kommunen har haft en uppföljning gällande BUP. 

Regionen bedömer att de inom kort kommer vara klara med sina pågående 

rekryteringar.  

- Kommunala pensionärsrådet har fått information om nämndens arbete och 

olika beslut som har fattats.  

- Verksamheten och representanter från arbetsutskottet träffade Arbetsmiljö-

verket 2018-05-09.  

- Kommunen har haft dialog med Länsstyrelsen gällande vilket stöd 

kommunen behöver för samverkan med Migrationsverket. 

- Om den nya lagen som gör att ensamkommande ungdomar som fått vänta 

länge på beslut från Migrationsverket kan göra en förnyad ansökan fastställs 

av riksdagen beräknas det röra åtta ungdomar som hör till Östhammars 

kommun.  

- Anhörigföreningen vid Edsvägen 16 har framfört ett önskemål om att ingå 

ett samverkansprojekt om demens med nämnden och demensföreningen 

Uppsala län. 

- Individ- och familjeomsorgen arbetar med att identifiera statliga medel som 

finns att söka. Ansökningarna tas upp på nämnden 2018-05-23 utan 

föregående beredning i arbetsutskottet, utifrån bedömning att det ej behövs.  

- Det pågår arbete med att ta fram en lokal plan för ANDT-arbetet.  

- Ansökan om verksamhetsbidrag från kvinnojour har inkommit. 

- Individ- och familjeomsorgen har haft ett möte med Frösåkers församling 

för diskussion om ensamkommande och det arbete församlingen genomför, 

bland annat med fadderfamiljer och språkcaféer.  

- Individ- och familjeomsorgschefen ska representera länet i en arbetsgrupp 

för en SKL-utredning om kompetenskravet för barnutredare.  

- Kommunens styrgrupp för ungas välbefinnande har diskuterat en annons 

från kommunen och Polisen inför skolavslutningarna med uppmaning till 

föräldrar att vara vaksamma. Barn och ungdomssektionen kommer ha 

verksamhet i fält på skolavslutningarna. 

- Individ- och familjeomsorgen utvecklar sina genomförandeplaner, bland 

annat utifrån diskussioner med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid 

tillsyn av boenden för ensamkommande barn. Vård och omsorg kommer 
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skriva om samtliga genomförandeplaner i och med införandet av IBIC. 

Kontaktman är ansvarig för att ta fram planen och får stöd av chef.  

- Fem lägenheter i Gimo ska användas till brukar inom vård och omsorg. Två 

personer är på väg att flytta in. Personal från boendestöd eller hemtjänst 

kommer finnas på plats den tid brukarna behöver stöd.  

- Distributionen av matlådor till brukare inom vård och omsorg utvecklas.  

- Återcertifiering av vård och omsorgs-college kommer att kräva tid av 

berörda tjänstemän.  

- Diskussioner förs med kommunens HR-avdelning gällande att fast anställda 

som arbetar på boenden ska få körkort för att de ska kunna jobba inom 

hemtjänsten. 

- Användningen av trygghetskameror har ökat något som en effekt av 

ändringen i riktlinjerna för biståndshandläggningen. 

- I maj ersätter GDPR/dataskyddsförordningen personuppgiftslagen (PUL). 

Nämnden är personuppgiftsansvarig. Verksamheten ska ha ett register som 

beskriver vilka register verksamheten för. Kommunen kommer ha ett 

dataskyddsombud och på förvaltningen finns en samordnare (”lokal 

kunskapare”) och två registeransvariga.  

- Kommunen har påbörjat arbetet med ny risk och sårbarhetsanalys.  

- Socialförvaltningen medverkar på Albrektsmässan och kommer informera 

om valfrihet genom LOV och räknesnurra för att uppskatta vilken avgift 

man får för insatser från vård och omsorg.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, 

vård och omsorgschef Carina Kumlin och administrativ chef Torbjörn Nyqvist 

föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

 

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 

- Information om GDPR/dataskyddsförordningen, vad lagen innebär och 

kommunens organisation för arbetet utifrån GDPR.   

- Socialchef har deltagit i ett möte om den nya socialtjänstlagen. Diskussion 

utifrån ett delbetänkande som publicerades 2018-04-24 där förebyggande 

arbete och socialnämndernas deltagande i samhällsbyggandet är stora 

frågor.  

- Kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp har fått information från 

Nyckeltalsinstitutet om kommunens resultat i Attraktiv arbetsgivarindex och 

Jämställdhetsindex. Socialchef lyfter att kommunen behöver fler kvinnliga 

chefer för att det ska bli jämställt, att det nu finns stöd i forskningen för att 

det finns en koppling mellan stora arbetsgrupper och höga sjuktal och att 

stora arbetsgrupper ofta finns inom kvinnodominerade yrken, kommunen 

har höga sjuktal men resultaten går åt rätt håll.  
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- Flera i personalen på boendet Lärkbacken har slutat på grund av schema-

ändringar som genomförts på grund av det ekonomiska läget. Ändringarna 

genomförs i nära dialog med medarbetarna och verksamheten arbetar noga 

med att ha en god och säker vård för brukarna. Det är viktigt att nämndens 

förtroendevalda lämnar vidare synpunkter till vård och omsorgschefen så att 

de kan tas omhand. Det kommer både positiva och negativa synpunkter om 

schemaändringarna. Brukarråd och boenderåd kommer ske före sommaren. 

Anhöriga till boende på Lärkbacken är inbjudna till möte 2018-06-04. 

Diskussion om schemafrågor inom vård och omsorg.  

- Individ- och familjeomsorgen utreder tillsammans med facken möjligheten 

att använda utredningsadministratörer i större omfattning. Det är en av 

åtgärderna för att åtgärda problemen att rekrytera socionomer. 

- Individ- och familjeomsorgen har börjat mäta handläggarnas ärendemängd 

enligt Göteborgsmodellen, där man mäter både antal ärenden och ärende-

tyngd. Utifrån detta återkommer verksamheten till nämnden med om 

bemanningen behöver stärkas.   

- Antalet ärenden med våld mot barn ökar i hela landet. Det är inte säkert om 

det beror på ökat våld eller om det är ökad anmälningsbenägenhet.  

- Diskussion om bemötande från personalen på WeMind.  

 

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

1. Presentation om hot mot förtroendevalda från utbildning på kommun-

fullmäktiges sammanträde 2018-05-08.  

2. Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 

rådet för funktionsnedsatta (KRF) 2018-05-04. 

3. Inspektionen för vård och omsorgs beslut från inspektion på HVB 

Solbacken (SN-2018-71). 

4. Lex Sarah-utredningar behandlade på socialnämndens arbetsutskott  

2018-05-09.  

5. Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp 2018-04-19.  

 

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

- Inspektionen för vård och omsorgs beslut i ärende om ej verkställt beslut.  

- Lex Sarah-rapporter (SN-2018-134, SN-2018-136, SN-2018-137, SN-2018-

138, SN-2018-139, SN-2018-140, SN-2018-141, SN-2018-151) 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, 

vård och omsorgschef Carina Kumlin och administrativ chef Torbjörn Nyqvist 

föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S), Åsa Lindstrand (-) och Ingeborg Sevastik 

(V).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____     
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§ 70  Dnr SN-2018-47 Dpl 042 

 

Ekonomisk uppföljning per april 2018 

 

Redovisas ekonomisk uppföljning. Information om lokalfrågor.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar 

ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-09 

 

Ärendet återupptas på extra arbetsutskott 2018-05-15.  

_____ 

 

Genomgång av pågående åtgärder inom de olika verksamheterna. Arbete pågår 

med en rapport kring åtgärder inom hemtjänsten. Målbilden är att sänka 

underskottet för 2018 till 19,5 miljoner. Detta bedöms kunna nås. 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin och 

socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-15 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

Föreligger rapport: Ekonomisk månadsuppföljning – April.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin, 

individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg och socialchef Håkan 

Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M), Åsa Lindstrand (-), Ylva Lundin 

(SD) och Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 
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§ 71  Dnr SN-2018-101 Dpl 012 

 

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 2018-04-25 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på mål för 

socialnämnden 2019. 

 

Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-05-23. 

_____    

 

Föreligger tjänsteutlåtande med bakgrundinformation till målarbetet samt förslag 

till mål för 2019, reviderat utifrån diskussioner i socialnämnden. 

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden antar målen för år 2019.  

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet. 

 

Ändringsyrkande 

 

Ylva Lundin (SD) yrkar på att texten ändras: Stryk orden ”allas lika värde” 

under det strategiska inriktningsområdet En öppen kommun.  

 

Motivering: Begreppet ”allas lika värde” fungerar inte som målformulering. Ett 

mål ska svara på frågan ”vad ska vi uppnå?” samt vara mätbart; allas lika värde 

uppfyller inte något av dessa kriterier.  
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Ovan nämnda svaghet gäller många av målformuleringarna i dokumentet, skälet 

till att jag yrkar att just detta mål ska utgå är att: 

 Målet återfinns redan på KF:s målnivå under rubriken Hållbar kommun; 

att ha med samma mål på två nivåer och under olika inriktningsområden 

är direkt motsägelsefullt 

 Begreppet ”allas lika värde” är nyspråk för den nya statsreligionen PK-

ism och har blivit ett mantra för de som anser att hela jordens befolkning 

har lika stor rätt till Sverige som svenskarna samt ha full tillgång till det 

svenska välfärdssystemet.  

 

Yrkande 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar att 

bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar målen för år 2019. (Bilaga 1) 

 

Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändrings-

yrkande.  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 72  Dnr SN-2018-102 Dpl 041 

 

Diskussionsärende 

Budget 2019, flerårsplan 2020-2022 

 

Föreligger förslag till text till budget inklusive verksamhetsplan.  

 

Ärendet diskuteras och önskade ändringar noteras.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på budget för 

socialnämnden 2019 med flerårsplan 2020-2022.  

 

Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-09-05. 

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på 

budget för socialnämnden 2019 med flerårsplan 2020-2022.  

 

Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-09-05. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Socialchef   
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§ 73  Dnr SN-2018-132 Dpl 735 

 

Rekvisition 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stimulansbidraget får 

användas av kommunerna för att införa eller höja en låg habiliteringsersättning 

till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Medlen kan användas till och 

med 2018-12-31.  

 

Föreligger tjänsteutlåtande angående rekvisition av medel.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden rekvirerar stimulansbidrag för habiliteringsersättning enligt 

fördelningsnyckel. 

_____    

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-) och Anna-Lena Söderblom (M).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden rekvirerar stimulansbidrag för habiliteringsersättning 

enligt fördelningsnyckel. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist  

Utredare Tobias Wistrand 

Ekonomicontroller Mohammad Gharagozlou     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 16 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 74  Dnr SN-2018-147 Dpl 713 

 

Ansökan 

Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

 

Syftet med stimulansmedlet är att stärka socialtjänstens insatser under 2018–

2020 för barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet.  

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ansöker om tilldelat statsbidrag för att stärka insatserna för 

barn och unga med psykisk ohälsa.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 17 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 75  Dnr SN-2018-148 Dpl 713 

 

Ansökan 

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 

 

Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 

relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld 

samt arbetet med våldsutövare. 

 

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet.  

 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ansöker om utvecklingsmedel, med ett beräknat belopp till 

147 780 kr, för arbete mot våld i nära relationer. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 18 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 76  Dnr SN-2018-90 Dpl 012 

  Dnr KFN-2018-41 

 

Yttrande angående biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022 

 

Biblioteksplanen ska vara ett lagstadgat och politiskt beslutat strategidokument 

för långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteks-

plan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt 

bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen 

bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden, vilket 

innebär samverkan över förvaltningsgränserna under arbetet med den nya 

biblioteksplanen. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i samråd 

med kommunens övriga nämnder och förvaltningar påbörja arbete med ny 

biblioteksplan för Östhammars kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har 

tagit fram förslag till ny Biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022. 

Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder. Yttrandet ska vara kultur- 

och fritidsnämnden tillhanda senast 2018-05-22.  

 

Föreligger förslag till yttrande, tjänsteutlåtande samt remissversion av 

biblioteksplan.  

 

Diskussion om vissa tillägg till förslaget.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden antar yttrandet och översänder det till kultur- och fritids-

nämnden. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V) och Anna-Lena Söderblom (M). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar yttrandet och översänder det till kultur- och fritids-

nämnden. (Bilaga 2) 

_____ 

 

 

Delges 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utredare Tobias Wistrand     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 19 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 77  Dnr SN-2018-106 Dpl 007 

 

Sammanställning till revisionen angående anmärkningar från statliga 

tillsynsmyndigheter på socialnämnden 

 

Kommunrevisionen har begärt en sammanställning av de noteringar eller 

anmärkningar som statliga tillsynsmyndigheter har riktat mot socialnämndens 

verksamheter från år 2016 och framåt. Sammanställningen ska vara revisionen 

tillhanda senast 2018-05-31.  

 

Föreligger förslag till sammanställning samt tjänsteutlåtande.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden godkänner sammanställningen och överlämnar den till 

kommunrevisionen. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner sammanställningen och överlämnar den till 

kommunrevisionen. (Bilaga 3) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Kommunrevisionen 

Utredare Tobias Wistrand     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 20 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 78  Dnr SN-2018-131 Dpl 059 

 

Upphandling av HVB barn och unga samt stödboendeplatser 16-20 år 

 

SKL kommentus inköpscentral kommer under 2018 upphandla stödboende-

platser för åldrarna 16-20 år samt HVB barn och unga. Genom anmälan blir 

kommunen avropsberättigad part och det innebär att kommunen har möjlighet 

att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet. 

 

Föreligger tjänsteutlåtande i ärendet.  

 

SKI vill ha anmälan om deltagande senast 2018-05-20.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-05-09 

 

Administrativ chef får i uppdrag att lämna in anmälan till SKI senast  

2018-05-20 med en information till dem att anmälan gäller under förutsättning 

att socialnämnden beslutar att ansluta sig till upphandlingen.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden ska ansluta sig till SKI:s upphandling avseende: 

 stödboendeplatser för åldern 16-20 

 HVB Barn och unga 2017 

 

Föranmälan görs för deltagande i upphandlingarna. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-). 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ska ansluta sig till SKI:s upphandling avseende: 

- stödboendeplatser för åldern 16-20 

- HVB Barn och unga 2017 

 

Föranmälan görs för deltagande i upphandlingarna. 

_____ 

 

Delges 

Socialchef Håkan Dahlqvist 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 21 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 79  Dnr SN-2018-129 Dpl 701 

 

Nyckeltal för första kvartalet 2018  

 

Föreligger nyckeltal för första kvartalet 2018 för socialnämndens verksamheter.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael 

Sjöberg samt vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg (S).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 22 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 80  Dnr SN-2018-130 Dpl 701 

 

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2018 

 

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna 

en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma 

rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott 

i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten 

som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporterings-

skyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. Föreligger statistikrapport för 

första kvartalet 2018.  

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Statistikrapporten godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S) och Anna-Lena Söderblom (M).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. (Bilaga 4) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktige     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 23 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 81  Dnr SN-2017-258 Dpl 701 

 

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 2018-01-24 

 

Socialnämnden fastställer interkontrollplanen för 2018. (Bilaga 6) 

_____ 

 

Föreligger rapport med presentation av internkontrollens resultat. Rapporten 

omfattar de områden ur socialnämndens internkontrollplan som ska redovisas 

två gånger: avtalstrohet, rehabiliteringsprocessen och IT-säkerhet.    

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar 

ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollrapporten och ställer sig bakom de 

föreslagna åtgärderna.  

_____ 

 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist och vård och omsorgschef Carina Kumlin 

föredrar ärendet.  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden godkänner internkontrollrapporten och ställer sig bakom 

de föreslagna åtgärderna. 

_____ 

Delges 

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg  

Vård och omsorgschef Carina Kumlin     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 24 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Dnr SN-2012-38 Dpl 700 

 

Avslutande av fond 

 

Östhammars kommun förvaltar idag 10 stiftelser. Flera av stiftelserna har i 

många år haft svårt att uppfylla utdelningskravet på grund av låg avkastning och 

svårigheter att uppfylla ändamålet i stadgarna. En av stiftelserna, Gunnar 

Sundströms stiftelse hanteras av socialnämnden. 

 

Arbetsutskottets förslag 12-02-08 

 

Socialnämnden beslutar att Gunnar Sundströms stiftelsefond avslutas. 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tillgångarna utdelas 

enligt gåvobrevet. 

_____   

 

Socialnämndens beslut 2012-02-22 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Gunnar Sundströms stiftelsefond avslutas. 

 

Kommunstyrelsens föreslås besluta att tillgångarna utdelas enligt gåvobrevet. 

_____  

 

Kommunstyrelsen har beslutat § 97/2012 att Gunnar Sundströms stiftelsefond 

avslutas och att tillgångarna ska utdelas i enlighet med villkor i gåvobrevet.  

 

Parkvägen (särskilt boende för äldre) har föreslagit hur medlen kan användas för 

att förbättra utemiljön vid boendet i en skrivelse daterad 2012-06-02.  

 

Föreligger tjänsteutlåtande i ärendet.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-11 

 

Ärendet återremitteras för kompletteringar gällande innehållet i gåvobrevet, 

länsstyrelsens handläggning, hur stiftelsen avslutas och beslutsförslag med hur 

medlen ska användas.  

_____ 

 

Föreligger tjänsteutlåtande i ärendet.  

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 25 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden ger kulturförvaltningen i samverkan med Konstnärernas 

Riksorganisation uppdraget att upphandla lämplig konst, av stiftelsens 

kvarstående belopp. Konsten som införskaffats placeras på särskilt boende för 

äldre i Öregrund. Efter att detta har skett kan stiftelsen avslutas. 

_____ 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med 

Konstnärernas Riksorganisation uppdraget att upphandla lämplig konst, av 

stiftelsens kvarstående belopp. Konsten som införskaffats placeras på 

särskilt boende för äldre i Öregrund. Efter att detta har skett kan stiftelsen 

avslutas. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin 

Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi     



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 26 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 83  Dnr SN-2018-91 Dpl 730 

 

Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 2018-2020 

 

Sedan 2007 har en länsgemensam enhet för hjälpmedelsförsörjning varit 

etablerad och bedrivits av Uppsala kommun under benämningen Hjälpmedel i 

Uppsala län (HUL). Styrform för enheten HUL är ett interkommunalt avtal som 

regleras via ett samverkansavtal mellan kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 

Knivsta, Tierp, Östhammar och Uppsala. 

 

Föreligger tjänsteutlåtande samt förslag till avtal.  

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Socialnämnden antar avtal om samverkan hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 

2018-2020. 

_____    

 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden antar avtal om samverkan hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 

2018-2020. (Bilaga 5) 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges 

Äldrenämnden Uppsala kommun, aldrenamnden@uppsala.se  

Socialchef Håkan Dahlqvist 

Vård och omsorgschef Carina Kumlin    

mailto:aldrenamnden@uppsala.se


 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 27 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 84  Dnr SN-2018-4 Dpl 027 

 

Kurser och konferenser 

 

Styrgruppen för Vård och Omsorgscollege Uppsala län bjuder in till en dialog 

om hur handledaren kan vara en väg till attraktivare arbetsplatser 2018-05-25 i 

Uppsala.  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in till seminariedag om kärlek, 

relationer och sexualitet inom LSS 2018-05-31 via webbsändning eller i 

Stockholm.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09 

 

Konferenserna lämnas utan åtgärd.  

_____ 

 

Information om material från SKL om hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

Socialnämndens förtroendevalda har möjlighet att ta del av information från 

SKL samt en skrift från Säkerhetspolisen om personlig säkerhet.  

 

Nämndsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

 

I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Hans Lagenius (S) och Anna-Lena 

Söderblom (M).  

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av informationen.  

_____ 

 

  



 
Socialnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2018-05-23 28 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 85  Dnr SN-2018-19 Dpl 904 

 

Rapporter 

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från samtal med Arbetsmiljöverket som 

har genomfört en tillsyn inom delar av verksamheten. Även Anna-Lena 

Söderblom (M) och chefer deltog.  

 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från utställning av tavlor målade av boende på 

Olandsgården som ställs ut på Alunda bibliotek.  

 

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård  

2018-05-14. 

 

Socialnämndens beslut 

 

Socialnämnden tar del av rapporterna.  

_____ 

 

 

 

 


