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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-10-31 1 (3) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.10 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevci 
§ 139 Familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg 
§ 140 Verksamhetschef barn- och ungdomssektionen Anna Engqvist och samordnare 
barn- och ungdomssektionen Maria Didriksen  
§§ 138, 141-154 Socialchef Håkan Dahlqvist, tillförordnad individ- och familje-
omsorgschef Yvonne Wahlbeck, vård- och omsorgschef Carina Kumlin, administrativ 
chef Eva Gryding 
§§143-144 Ekonom/Controller Mohammad Gharagozlou och tillförordnad områdeschef 
Johan Steinbrecher 
 
 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 2018-10-31 kl. 12.10 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 139 
 Fitim Kunushevci  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Kerstin Björck-Jansson (C)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anna-Lena Söderblom (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Östhammars socialnämnd 

 
Sammanträdesdatum 2018-10-31 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-10-31 anslags nedtagande 2018-11-22 
Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret. Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Fitim Kunushevci  
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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.10 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevci 
§ 139 Familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg 
§ 140 Verksamhetschef barn- och ungdomssektionen Anna Engqvist och samordnare 
barn- och ungdomssektionen Maria Didriksen  
§§ 138, 141-154 Socialchef Håkan Dahlqvist, tillförordnad individ- och familje-
omsorgschef Yvonne Wahlbeck, vård- och omsorgschef Carina Kumlin och administra-
tiv chef Eva Gryding 
§§ 143-144 Ekonom/Controller Mohammad Gharagozlou och tillförordnad områdeschef 
Johan Steinbrecher 
 
 

 
Utses att justera Anns-Lena Söderblom (M) 
Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 2018-11-06 kl.13.20 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 138-154 
 Fitim Kunushevci  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Kerstin Björck-Jansson (C)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anna-Lena Söderblom (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Östhammars socialnämnd 

 
Sammanträdesdatum 2018-10-31 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-11-06 anslags nedtagande 2018-11-28 
Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Fitim Kunushevci  
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§ 138 
 
Tillkommande ärenden  
 
 
Socialnämnden fastställer ärendelistan. 
_____ 
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§§ 139-140 
 
Personärenden 
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§ 141  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 2018-10-17. 
 
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2018-09-01 t.o.m. 2018-09-30. 
 
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2018-09-01 t.o.m. 2018-09-30. 
 

• Ett beslut om omedelbart omhändertagande av barn enligt 6 § första 
stycket LVU, att med stöd av 43 § andra stycket LVU begära biträde av 
Polismyndighet för att genomföra beslut om omhändertagande enligt 
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 2018-09-18.  

 
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2018-09-01 t.o.m. 2018-09-30. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 
______ 
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§142  Dnr SN-2018-2 Dpl 904 
 
Information och anmälningsärenden oktober och november 2018 
 
Ärendet omfattar 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: 

- Håkan rapporterar om deltagande under omvärldsdag tillsammans med 
kommunens ledningsgrupp och tjänstemän från Region Uppsala om 
framtiden och utmaningar.  

- Genomförandet av socialnämndens studiedag och möte med föreningsli-
vet. Återrapportering och sammanställningar finns tillgängliga på arbets-
rummet.  

- Föreläggande från Bygg- och miljöförvaltningen om att utöka städrutiner 
för Tallparksgården. 

- HSVO möte med tjänstemannaledningen om personcentrerat arbetssätt, 
samverkansstrukturerna, FoU verksamhet och gemensam modell för 
kostnadsansvar. 

- Fastställande av reviderat avtal kring risk och missbruk. 
- Revidering av avtal kring familjecentraler. 
- Information från SUF tas upp i skolchefsnätverket. 
- En handlingsplan angående psykisk hälsa är genomförd.  
- Beslut om översyn av ledning och styrning inom vård och omsorg. 
- Vuxensektionen IFO signalerar ett ökat inflöde av försörjningsstöd. Ny 

anställning på vuxensektionen IFO. 
- Ett aktuellt LVM-ärende. 
- Genomlysning inom BoU som genomförs av verksamhetschef ensam-

kommande Martina Jirlow angående placeringar, kostnader, ramavtal, 
vårdplaner, planering och konsulentstödda familjehem. 

- Situationen med ensamkommande och planerad nedläggning av HVB 
verksamhet i egen regi.  

- Två potentiellt nya socionomer inom BoU.  
- Kontinuerlig kontakt och samverkan med projektet Bryggan. 
- Skickat svar till kommunledningen angående migrationens långsiktiga 

konsekvenser på Östhammars kommuns ekonomi. 
- Dialog och samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Anette Frode om HSL-dokumentationen. 
- Arbetet med Tallparkshöjden fortskrider. 
- Arbete med att hitta annan lokal för gruppbostad på Dannemoravägen i 

Österbybruk som blivit evakuerad på grund av dåligt vatten och avlopp.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist, tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 
Yvonne Wahlbeck, vård och omsorgschef Carina Kumlin och administrativ chef 
Eva Gryding föredrar ärendet.  
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I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M). 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän:  

- Fortsatt övergång till stödboende med Solbacken.  
- Stort inflöde på BoU.  

 
Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum: 
1. Beslut Kommunfullmäktige gällande avslag av ansökan om att införa LOV 

inom boendestöd (KF20180925UT_§ 80).  
2. Beslut Kommunfullmäktige gällande godkännande av delårsrapport första 

halvåret 2018 (KF20180925UT_ § 72).  
3. Beslut Kommunfullmäktige gällande kompetensförsörjningsstrategi för Öst-

hammars kommun (KF20180925UT_ § 78).  
4. Beslut Kommunfullmäktige gällande antagande av policy och strategi för in-

tegration i Östhammars kommun (KF20180925UT_ § 79). 
5. Beslut Kommunfullmäktige tar del av statistikrapport av ej verkställda gyn-

nande beslut första kvartalet (2018 KF20180925UT_ § 81).  
6. Protokoll från Politisk styrgrupp 2018-09-24. 
7. Innehåll och presentationer under Socialnämndens studiedag 2018-10-10. 
8. Mötesanteckningar Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) 2018-06-15.  
9. Länsstyrelsen regionalstrategi för jämställdhet 2018-2020. 
10. Mötesanteckningar från kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 

rådet för funktionsnedsatta (KRF) 2018-10-08. 
11. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens hälso-, sjukvårds- och FoU-utskott 

2018-10-09. 
12. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens gällande förlängning av överenskom-

melse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2018-
09-25. 

13. Lex Sarah utredning behandlad på socialnämndens arbetsutskott 2018-10-17.  
14. Minnesanteckningar och bilagor HSVO tjänstemannaledning 2018-10-12. 
15. Protokoll samverkansgrupp 2018-10-09. 
16. Protokoll skyddskommitté 2018-10-09. 
17. Missivbrev, sammanställning enkät och workshops med ideell sektor. 
 
Skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm:  
− Domar från Förvaltningsrätten i Uppsala: 
o Förvaltningsrätten avslår överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL, för april 2018.  
o Förvaltningsrätten avslår överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL, under perioden 20-28 februari 2018 samt för mars 2018.  
o Förvaltningsrätten avslår överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL, för februari 2018. 

http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--80.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--80.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--72.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--72.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--78.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--78.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--79.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--79.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--81.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/kf20180925ut_--81.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokoll-politisk-styrgrupp-20180924.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/socialnamndens-studiedag-2018-10-10-uppdaterad.docx.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/tro20180615a.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/lansstyrelsen_regionalstrategi_jamstalldhet_webb.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/motesanteckningar-kpf--rfn-2018-10-08.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/motesanteckningar-kpf--rfn-2018-10-08.pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokollsutdrag-fran-regionstyrelsens-halso--sjukvards--och-fouu-utskotts-sammantrade-den-9-oktober-2018---aterrapportering-av-uppdrag-inom-e....pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokollsutdrag-fran-regionstyrelsens-halso--sjukvards--och-fouu-utskotts-sammantrade-den-9-oktober-2018---aterrapportering-av-uppdrag-inom-e....pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokollsutdrag-fran-regionstyrelsens-sammantrade-den-25-september-2018---forlangning-av-gallande-overenskommelse-om-samverkan-kring-personer-....pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokollsutdrag-fran-regionstyrelsens-sammantrade-den-25-september-2018---forlangning-av-gallande-overenskommelse-om-samverkan-kring-personer-....pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/protokollsutdrag-fran-regionstyrelsens-sammantrade-den-25-september-2018---forlangning-av-gallande-overenskommelse-om-samverkan-kring-personer-....pdf
http://ines.osthammar.se/contentassets/49fce438e88f44c081738e07acb91f5e/2018-10-31-information/sn-2018-80-2.pdf
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o Förvaltningsrätten avslår överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) SoL, för mars 2018. 

 
− Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala: 
o Förvaltningsrätten upphäver beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; nu fråga om upphörande 
av omedelbart omhändertagande. 

o Förvaltningsrätten fastställer Socialnämnden i Östhammars kommuns be-
slut den 18 september 2018 om omedelbart omhändertagande enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det ome-
delbara omhändertagande ska därmed bestå.  

 
− Domar från Kammarrätten i Stockholm: 
o Kammarrätten avslår överklagat avgörande från Förvaltningsrätten i Upp-

sala angående beslut om omedelbart omhändertagande av unga den 28 sep-
tember 2018.    

o Kammarrätten avslår överklagat avgörande från Förvaltningsrätten i Upp-
sala angående beslut om beredande av vård av unga den 27 juli 2018.  

o Kammarrätten avslår överklagat avgörande från Förvaltningsrätten i Upp-
sala angående beslut om beredande av vård av unga den 31 maj 2018.  

o Kammarrätten avslår överklagat avgörande från Förvaltningsrätten i Upp-
sala angående beslut om beredande av vård av unga den 31 maj 2018.  

o Kammarrätten avslår överklagat avgörande från Förvaltningsrätten i Upp-
sala angående beslut om beredande av vård av unga den 4 juni 2018.  

 
− Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande 

av särskild avgift hos Förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen 
(2001:452) SoL som gäller ej verkställt beslut i ärende beträffande kontakt-
person enligt SoL. Begäran om yttrande och handlingar ska komma in till 
IVO senast den 27 november 2018.  

 
Socialchef Håkan Dahlqvist, tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 
Yvonne Wahlbeck, vård och omsorgschef Carina Kumlin samt administrativ 
chef Eva Gryding föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
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§ 143  Dnr SN-2018-47 Dpl 042 
 
Ekonomisk uppföljning per september månad 2018 
 
Redovisas ekonomisk uppföljning per september 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Ekonom/Controller Mohammad Gharagozlou föredrar ärendet. 
 
Diskussion i ärendet om den ekonomiska situationen.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M). 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning per september 2018. 
 
Ekonom/Controller Mohammad Gharagozlou föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges  
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 144  Dnr SN-2018-197 Dpl 730 
 
Information om ekonomi och verkställighet inom vård och omsorg 
 
Redovisning, beskrivning av aktiviteter och åtgärder inom området hemtjänst, 
med anledning av det ekonomiska läget. Information om nuläge, målbild 2018 
och framåt aktiviteter för att nå målbild ekonomi i balans. Föreligger samman-
ställning av information om hemtjänsten. Redovisas pågående analysarbete inom 
verksamheten inom Edsvägen 16 (särskilt boende, hälso- och sjukvård samt 
hemtjänst). 
 
Diskussion om debiteringsgrad (andel av arbetstiden som spenderas hos bruka-
ren) inom hemtjänsten och uppföljningar av denna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Områdeschef vård och omsorg Johan Steinbrecher föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-08-22 
 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-19 samt på social-
nämndens sammanträde 2018-10-03.  
_____ 
 
Handlingar delas ut och redovisas under arbetsutskottets sammanträde 2018-09-
19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Områdeschef vård och omsorg Johan Steinbrecher föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg (S). 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-09-19 
 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-17 samt på social-
nämndens sammanträde 2018-10-31. 
_____ 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Områdeschef vård och omsorg Johan Steinbrecher föredrar ärendet.  
 
Diskussion i ärendet om den ekonomiska situationen.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg (S).  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
 
Föreligger handling om åtgärder hemtjänst/Edsvägen.  
 
Tillförordnad områdeschef vård och omsorg Johan Steinbrecher föredrar ären-
det.  
 
I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-), Cecilia Bernsten (C), Anna-Lena Söder-
blom (M), Lars Sandberg (S) och Désirèe Mattsson (S). 
 
Tilläggsyrkande 
 
Ordförande Kerstin Björck-Jansson yrkar på ett tillägg till beslutet: 
Socialförvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder för hem-
tjänst/Edsvägen till nämndens sammanträde 2018-12-05. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar 
att bifalla tilläggsyrkandet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen (Bilaga 1). 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder för hem-
tjänst/Edsvägen till nämndens sammanträde 2018-12-05. 
_____ 
 
 
 
Delges 
Tillförordnad områdeschef Johan Steinbrecher 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin  
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§ 145  Dnr SN-2018-129 Dpl 701 
 
Nyckeltal för tredje kvartalet 2018 
 
Föreligger nyckeltal för individ- och familjeomsorgen, handläggning vård och 
omsorg samt närvårdsenheten, tredje kvartalet, 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen 
 
Administrativ chef Eva Gryding föredrar ärendet, vård- och omsorgschef Carina 
Kumlin och tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M).  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin och tillförordnad individ- och familje-
omsorgschef Yvonne Wahlbeck.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M). 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner redovisningen (Bilaga 2).  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  



 
Socialnämnden 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-10-31 16 (26) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 146  Dnr SN-2018-130 Dpl 701 
 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2018 
 
Föreligger statistikrapport för tredje 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.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Föreligger statistikrapport för tredje kvartalet 2018.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige (Bilaga 3). 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige  



 
Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 147  Dnr SN-2018-235 Dpl 712 
 
Nedläggning HVB egen regi 
 
Föreligger tjänsteutlåtande angående riskbedömning kring nedläggning av HVB 
verksamheten i egen regi.   
 
Hösten 2015 kom det många ensamkommande barn till Sverige och behovet av 
HVB placeringar ökade dramatiskt. Situationen har förändrats och efter januari 
2017 har det endast kommit två ensamkommande barn till Östhammars kom-
mun. Kommunen har idag en HVB-verksamhet i egen regi, Solbacken, och 
verksamheten är förlagd i Östhammarshems fastighet på Albrektsgatan 14. Bo-
endet har en kapacitet på cirka 26 HVB platser.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att HVB verksamheten i egen regi läggs ned. 
 
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck föredrar ären-
det.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden beslutar att HVB verksamheten i egen regi läggs ned. Socialför-
valtningen får i uppdrag att utarbeta plan för att kunna tillgodose behovet av att 
tillhandahålla platser för både befintliga och framtida anvisningar från Migrat-
ionsverket. 
_____ 
 
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck och socialchef 
Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S).  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att HVB verksamheten i egen regi läggs ned.  
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta plan för att kunna tillgodose 
behovet av att tillhandahålla platser för både befintliga och framtida anvis-
ningar från Migrationsverket. 
_____ 
 
 
Delges 
Socialchef Håkan Dahlqvist 
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck   



 
Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 148  Dnr SN-2018-233 Dpl 719 
 
Skrivelse angående planerad nedläggning av HVB 
 
Personal från kommunens HVB hem har i en skrivelse till socialnämnden lyft 
frågan om eventuell nedläggning av Östhammars kommuns HVB verksamhet.  
 
Föreligger inkommen skrivelse samt förslag till svar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Socialnämnden antar förslag till svar på skrivelse. 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist och tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 
Yvonne Wahlbeck föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden antar förslag till svar på skrivelse.  
_____ 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden antar förslag till svar på skrivelse.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Personer som lämnat skrivelse  



 
Socialnämnden 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 149  Dnr SN-2018-215 Dpl 735 
 
Ersättning till LOV-utförare inom daglig verksamhet 2019 
 
Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom dag-
ligverksamhet. Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderla-
get kan ansöka om och beviljas att bli utförare av daglig verksamhet i kommu-
nen. Både kommunens dagligverksamhet i egen regi och externa utförare ersätts 
med en månadsersättning, som är indelade i sju vårdnivåer. Den externa ersätt-
ningen inkluderar även en momskompensation på 6 %.  
 
Uppräkning 
2018 räknades ersättningen till utförarna upp i enlighet med vård och omsorgs 
ramuppräkning på 2,43 %. I år förväntas socialförvaltningen och vård och om-
sorg gå med stora underskott och vi ser att effektiviseringar behöver genomföras 
inom samtliga områden, även daglig verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med ett antagande om oförändrad volym kan man beräkna kostnadsbesparingen 
utifrån 2018 års prognostiserade kostnader om cirka 15 mnkr, vilket ger kost-
nadsbesparing för 2019 på 348 tkr (15*2,32%*).  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inte räkna upp ersättningen till LOV utförare av dag-
lig verksamhet till 2019. 
 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M).  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-09-19 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att presentera ytterligare underlag innan ären-
det tas upp i socialnämnden.  
 
Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-17 samt på social-
nämndens sammanträde 2018-10-31. 
_____ 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar om att bibehålla 2018 års ersättningsnivå till LOV-
utförare av daglig verksamhet från och med 1 januari 2019. 
 
Administrativ chef Eva Gryding och vård- och omsorgschef Carina Kumlin fö-
redrar ärendet.  



 
Socialnämnden 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-10-31 20 (26) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden beslutar om att bibehålla 2018 års ersättningsnivå till LOV-
utförare av daglig verksamhet från och med 1 januari 2019. 
_____ 
 
Föreligger tjänsteutlåtande gällande ersättning till LOV-utförare inom daglig 
verksamhet 2019. 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Åsa Lindstrand (-).  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar om att bibehålla 2018 års ersättningsnivå till LOV-
utförare av daglig verksamhet från och med 1 januari 2019. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  



 
Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 150  Dnr SN-2018-216 Dpl 734 
 
Ersättning till utförare av hemtjänst 2019 
 
Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom hem-
tjänst. Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan 
ansöka om och beviljas att bli utförare av hemtjänst i kommunen. Både kommu-
nens hemtjänst i egen regi och externa utförare ersätts per utförd timme. Ersätt-
ningen är differentierad och i den externa ersättningen inkluderas tillägg för ad-
ministrativa kostnader och momskompensation på 6 %. 
 
Uppräkning 
2018 räknades ersättningen till utförarna upp i enlighet med vård och omsorgs 
ramuppräkning på 2,43 %. I år förväntas socialförvaltningen och vård och om-
sorg gå med stora underskott och vi ser att effektiviseringar behöver genomföras 
inom samtliga områden, även hemtjänsten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med ett antagande om oförändrad volym kan man beräkna kostnadsbesparingen 
utifrån 2018 års prognostiserade kostnader om cirka 50 mnkr, vilket ger kost-
nadsbesparing för 2019 på 1,2 mnkr (50*2,32%*). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inte räkna upp ersättningen till 2019 för LOV 
utförare av hemtjänst. 
 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-09-19 
 
Socialförvaltningen får i uppdrag att presentera ytterligare underlag innan ären-
det tas upp i socialnämnden.  
 
Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-17 samt på social-
nämndens sammanträde 2018-10-31. 
_____ 
 
Föreligger tjänsteutlåtande.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inte räkna upp ersättningen till 2019 för LOV 
utförare av hemtjänst. 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet. 
 



 
Socialnämnden 
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Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden beslutar att inte räkna upp ersättningen till 2019 för LOV 
utförare av hemtjänst. 
_____ 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att inte räkna upp ersättningen till 2019 för LOV 
utförare av hemtjänst. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  



 
Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 151  Dnr SN-2018-237 Dpl 006 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2019 
 
Föreligger tjänsteutlåtande kring sammanträdesdagar och planering inför 2019.  
 
Socialnämnden har tidigare som regel haft en nämnd per månad utom i juli. Före 
varje nämnd är det ett arbetsutskott som bereder ärenden inför nämnden. På ar-
betsutskotten behandlas även personärenden på delegation. I samband med varje 
nämnd har ett extra arbetsutskott planerats in för att behandla personärenden 
med syftet att förbättra handläggningsprocessen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för 2019. 
 
Nämndsekreterare/utredare Fitim Kunushevci föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M).  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för 2019. 
_____ 
 
Nämndsekreterare/utredare Fitim Kunushevci föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för 2019 (Bilaga 4). 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Socialnämndens ledamöter och ersättare samt tillträdande nämndsledamöter och 
ersättare för mandatperioden 2019-2022 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetschefer individ- och familjeomsorg 
Områdeschefer vård och omsorg  



 
Socialnämnden 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-10-31 24 (26) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 152  Dnr SN-2018-238 Dpl 731 
 
Omställning av omvårdnadsplatser till demensplatser 
 
Föreligger tjänsteutlåtande.  
 
Vård och omsorg har sett en ökning av personer med demensdiagnos och de-
mensproblematik. I nuläget är behovet av platser på särskilt boende för demensvård 
större än vad som kan tillgodoses. Beslutet i ärendet skulle innebära att Lärkback-
en ändrar inriktning för sju omvårdnadsplatser till demensplatser. Efter föränd-
ringen kommer det att finnas 12 demensplatser och 35 omvårdnadsplatser vid 
Lärkbacken. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att fler platser för personer med demensdia-
gnos/problematik skapas på särskilt boende. Beslutet innebär att sju omvård-
nadsplatser ändrar inriktning till demensplatser vid Lärkbackens särskilda bo-
ende i Gimo. 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M). 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden beslutar att fler platser för personer med demensdia-
gnos/problematik skapas på särskilt boende. Beslutet innebär att sju omvård-
nadsplatser ändrar inriktning till demensplatser vid Lärkbackens särskilda bo-
ende i Gimo. 
_____ 
 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att fler platser för personer med demensdia-
gnos/problematik skapas på särskilt boende.  
 
Beslutet innebär att sju omvårdnadsplatser ändrar inriktning till demens-
platser vid Lärkbackens särskilda boende i Gimo. 
_____ 
 
 
 
Delges 
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin  



 
Socialnämnden 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-10-31 25 (26) 
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§ 153  Dnr SN-2018-241 Dpl 709 
 
Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län  
 
Föreligger tjänsteutlåtande.  
 
Enligt Socialtjänstlagen och Hälso‐ och sjukvårdslagen är landsting och kom-
muner skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete kring 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar. Kommunerna fick från årsskif-
tet 2018 ett utvidgat ansvar för att även förebygga och motverka missbruk av 
spel om pengar bland barn och unga. Hälso‐ och sjukvårdens ansvar för barns 
behov av information, råd och stöd om förälder (eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor med) missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande 
medel, utökas så att det även gäller vid spelproblem. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden fastställer överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk och 
beroende i Uppsala län. 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S) och Anna-Lena Söderblom (M). 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-10-17 
 
Socialnämnden fastställer överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk och 
beroende i Uppsala län. 
_____ 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden fastställer överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk 
och beroende i Uppsala län (Bilaga 5). 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Region Uppsala 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  



 
Socialnämnden 
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§ 154  Dnr SN-2018-19 Dpl 904 
 
Rapporter 
 
Anna-Lena Söderblom (M) rapporterar från konferensen ”hur går det för Esther” 
tillsammans med vård-och omsorgschef Carina Kumlin och områdeschefer vård 
och omsorg Agneta Rönnqvist och Lena Nilsson Sääf 2018-10-09. Ämnen som 
behandlades under konferensen var bland annat samverkan i vård av äldre, ef-
fektiv och nära vård, kvalitetsutveckling och personcentrerad vård, arbete med 
mobila närvårdsteam erfarenheter och utmaningar från samverkan mellan aktö-
rer. 
 
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från överläggning med Kommunala 
pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta (KPR och KRF) 2018-10-08. 
Elisabeth Mattsson-Wedholm (C) som ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
för SPF Rospiggen. Mötesanteckningar finns tillgängliga på socialnämndens 
arbetsrum. 
 
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från socialnämndens studiedag 2018-10-
10. Återkoppling och sammanställning av aktiviteter och innehåll finns tillgäng-
ligt på socialnämndens arbetsrum.  
 
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från överläggning med ideell sektor 
2018-10-11. Bland annat anordnades föreläsningar kring begreppet samverkan, 
Östhammars kommuns framtidsutmaningar och workshops med deltagare. En 
sammanställning av svar från workshops och enkätsvar finns tillgängligt på so-
cialnämndens arbetsrum. 
 
Kerstin Björck-Jansson rapporterar från överläggning med nätverket Heby, Älv-
karleby, Tierp och Östhammar (HÄTÖ) tillsammans med Désirèe Mattsson (S), 
Anna-Lena Söderblom (M), socialchef Håkan Dahlqvist, vård- och omsorgschef 
Carina Kumlin och tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Yvonne 
Wahlbeck 2018-10-22. Under överläggningen diskuterades ämnen rörande spe-
cialistläkarresurser till vårdcentralerna, vårdkompetens till undersköterskor 
kopplat till näravårdssamarbetet, samverkan kring beredskapsplatser för ensam-
kommande och erfarenheter från mobila team. Därutöver beslutades att bättre 
statistikunderlag rörande BUP skulle tas fram till kommande överläggning och 
frågan rörande upphandlad psykiatri skulle med till kommande HSVO.   
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  
____ 
 
 
 
 


