
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 1 (29) 

Socialnämnden 

Plats och tid Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09:00-15:40 

Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevci 
§§ 123-144 Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck
§§ 130-132 Verksamhetschef Barn- och ungdomssektionen Anna Engqvist
§§ 130-132 Vårdnadshavare
§§ 135-144 Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist och
områdeschef särskilt boende vård och omsorg Ingrid Larsson
§ 141 Samordnare projektet Bryggan Marie Wadelius och coach projektet
Bryggan Elin Eriksson
§ 144 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frodes

Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Östhammar, 2019-08-21, kl. 15:50 

Underskrifter Sekreterare 
Omedelbart justerade paragrafer 133-134, 
139  

Fitim Kunushevci 

Ordförande 
Lisa Norén (S) 

Justerande 
Anna-Lena Söderblom (M) 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Östhammars socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2019-08-21 
Datum för anslags uppsättande 2019-08-21 
Anslags nedtagande 2019-09-12 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Östhammar 

Underskrift 
Fitim Kunushevci 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  2 (29) 

Socialnämnden 
 

Plats och tid Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09:00-15:40 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevci 
§§ 123-144 Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck 
§§ 130-132 Verksamhetschef Barn- och ungdomssektionen Anna Engqvist  
§§ 130-132 Vårdnadshavare 
§§ 135-144 Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist,  
områdeschef särskilt boende vård och omsorg Ingrid Larsson 
§ 141 Samordnare projektet Bryggan Marie Wadelius och coach projektet 
Bryggan Elin Eriksson 
§ 144 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Frode 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Östhammar, 2019-08-26, kl. 13:50 

 

Underskrifter Sekreterare 
 
 

          Paragrafer 123-144 

 Fitim Kunushevci  

 Ordförande 
 
  

 Lisa Norén (S)  

 Justerande 
 
 

 

 Anna-Lena Söderblom (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Östhammars socialnämnd 
 

Sammanträdesdatum 2019-08-21 
Datum för anslags uppsättande 2019-08-26 
Anslags nedtagande 2019-09-17 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Östhammar 
  
Underskrift   
 Fitim Kunushevci  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  3 (29) 

Socialnämnden 
 

 
Ärendelista 
 
§ 123. Anmälan av beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas enligt 

14 § 2st. 1 pkt. LVU ....................................................................................................... 4 

§ 124. Anmälan av beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år ...................................................................................................................... 5 

§ 125. Anmälan av beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas enligt 
14 § 2st. 1 pkt. LVU ....................................................................................................... 6 

§ 126. Anmälan av beslut i brådskande fall om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren enligt 14 § 2st. 2 pkt. LVU ........................... 7 

§ 127. Anmälan av beslut i om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden ............................................................................................................... 8 

§ 128. Övervägande om umgängesinskränkning....................................................................... 9 

§ 129. Övervägande om umgängesinskränkning..................................................................... 10 

§ 130. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke ...................................... 11 

§ 131. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke ...................................... 12 

§ 132. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke ...................................... 13 

§ 133. Väcka talan avseende entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare .................. 14 

§ 134. Väcka talan avseende tillsättande av ny särskilt förordnad vårdnadshavare ................ 15 

§ 135. Tillkommande ärenden ................................................................................................. 16 

§ 136. Redovisning av delegationsbeslut ................................................................................ 17 

§ 137. Information och anmälningsärenden juli och augusti 2019 ......................................... 18 

§ 138. Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2019 ............................................................. 21 

§ 139. Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter ........................................................................................ 22 

§ 140. Yttrande till kommunstyrelsen på KPMG:s granskning av leverantörsfakturor 
samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning .................................................. 23 

§ 141. Information om projektet Bryggan ............................................................................... 25 

§ 142. Servicebostäder enligt LSS........................................................................................... 26 

§ 143. Rapporter ...................................................................................................................... 28 

§ 144. Information om upprättade lex Maria anmälningar och IVO:s tillsyn ......................... 29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  4 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 123. Anmälan av beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
ska utövas enligt 14 § 2st. 1 pkt. LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  5 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 124. Anmälan av beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  6 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 125. Anmälan av beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
ska utövas enligt 14 § 2st. 1 pkt. LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  7 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 126. Anmälan av beslut i brådskande fall om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 
enligt 14 § 2st. 2 pkt. LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  8 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 127. Anmälan av beslut i om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  9 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 128. Övervägande om umgängesinskränkning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  10 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 129. Övervägande om umgängesinskränkning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  11 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 130. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  12 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 131. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  13 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 132. Beslut om öppenvårdsinsats mot vårdnadshavares samtycke  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  14 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 133. Väcka talan avseende entledigande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  15 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 134. Väcka talan avseende tillsättande av ny särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  16 (29) 

Socialnämnden 
 

 
 
 
 

§ 135. Tillkommande ärenden 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastslår ärendelistan. 
 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden läggs till dagordningen:  
Information om upprättade lex Maria anmälningar och IVO:s tillsyn  
 
  



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 17 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-34 Dpl 904 
Dnr SN-2019-35 Dpl 904 
Dnr SN-2019-36 Dpl 904 

§ 136. Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 

1. Arbetsutskottets protokoll 2019-08-07.

2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2019-06-01 t.o.m. 2019-07-31.

3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2019-06-01 t.o.m. 2019-07-31.
• Fyra beslut om omplacering med stöd av 11 § första stycket, Lag (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga.
• Ett beslut om att vård enligt 21 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga ska upphöra.
• Ett beslut enligt 14§ 2 st. 1 pkt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga, att umgängesinskränkning med vårdnadshavare ska upphöra.
• Ett beslut om polishandräckning enligt 43 § 2 pkt. Lag (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga.
• Tre beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse

inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren enligt 14 § andra stycket första
punkten, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2019-06-01 t.o.m. 2019-07-31.

Beslutsunderlag 
Delegationslistor i delegationsmappen 
Handlingar i sekretessmappen 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 18 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-12 Dpl 904 

§ 137. Information och anmälningsärenden juli och augusti 2019

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
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. 

Ärendets behandling 
Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän under arbetsutskottets sammanträde 
2019-08-07:  
- Upplevelsen av sommarsituationen inom hemtjänst och äldreboende är att det fungerat

bra. Utmaningar har uppstått inom personlig assistans och LSS-boendena på grund av
volymminskningar.

- Vård och omsorg myndighet har fungerat bra under sommaren. Förutsättningar till detta
har varit en god planering och bemanning.

- Kortidsenheten har fungerat väl trots högt tryck. Kö på växelvårdsplatser, men ej akuta
platser.

- Det fortsatta arbetet med nyckelfri hemtjänst fortskrider. Implementeringen i Öregrund är
genomförd. Arbetet med att införa det i Österbybruk startar den. 28 augusti.

- Östhammars kommun har gått med på ansökt särskild avgift från IVO till
Förvaltningsrätten gällande ej verkställt beslut. Ytterligare två inkommande krav på
yttranden från IVO gällande ej verkställt beslut om gruppboendeplats och kontaktperson.

- Avstängd arbetsplats under sommaren på grund av arbetsmiljöskäl.
- Polisanmälan upprättad under sommaren om stöld genom inbrott i boenedes medicinskåp

på Parkvägen.
- Fortsatt arbete med gränsdragningslista mellan tekniska och socialförvaltningen i syfte till

att möjliggöra en samverkan i fastighetsfrågor om vem som gör vad.
- Socialchef kommer avsluta sin tjänst 30 augusti. Mer information om kommande upplägg

och rekryteringsprocess av ny socialchef från kommundirektören.

Dagens sammanträde 
- Socialchef meddelar socialnämndens ledamöter och ersättare om detaljer kring kommande

upplägg och rekryteringsprocess av ny socialchef.
- Mer information om upprättad polisanmälan och rutinerna kring hur hantering av

narkotikaklassade läkemedel ska hanteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  19 (29) 

Socialnämnden 
 

- Socialchef Håkan Dahlqvist rapporterar från KSAU:s om redovisad presentation om 
Östhammars kommuns kostnader för äldreboendeplatser, brukare, gruppbostad, 
ekonomiskt bistånd och missbruksvård i relation till andra kommuner.  

 
Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum: 
01. Ekonomisk uppföljning för maj samt uppdaterad ekonomisk prognos för 2019  
02. Protokoll samverkansgrupp 2019-05-29  
03. Minnesanteckningar och bilag0r HSVO tml 2019-06-11 
04. Protokoll samverkansgrupp 2019-06-19  
05. Ekonomisk uppföljning per juli 2019 
 
Skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm: 
- Domar från Förvaltningsrätten i Uppsala:  

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd för januari 2019 enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd för september 2018 enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd, busskort samt ekonomiskt hyreskontrakt för januari 
2019 enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd gällande vissa resekostnader för februari 2019 enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd gällande hyreskostnader för februari 2019 enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd för december 2018 och januari 2019 enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd för november 2018 enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande socialnämndens avslag av 
ansökan om ekonomiskt bistånd för november 2018 enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller socialnämndens ansökan om flyttningsförbud 
enligt 24 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller socialnämndens ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller socialnämndens ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller socialnämndens ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  20 (29) 

Socialnämnden 
 

− Domar från Förvaltningsrätten i Uppsala:  
o Förvaltningsrätten i Linköping avvisar socialnämndens överklagan om statlig 

ersättning då fel delegat skrivit under yttrandet.  
 
− Övrig skriftlig information:  

o Upprättad polisanmälan gällande stöld genom inbrott i apoteks- och 
läkemedelsförråd på Parkvägen Österbybruk.  

o Avslutat ärende från IVO gällande tillsyn av Stödboende 18 + Öst.  
o Avslutat ärende från IVO gällande tillsyn av Stödboende 18 + Gimo.  
o Avslutat ärende från IVO gällande ej verkställt beslut.  
o Avslutat ärende från IVO gällande uppföljning av anmälan enligt lex Maria.  

 

Muntlig föredragning 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
  



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 21 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-43 Dpl 042 

§ 138. Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2019

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen (Bilaga 1). 

Socialnämnden uppdrar till vård och omsorgs områdeschefer att ekonomisk uppföljning 
framöver ska presenteras utifrån individ- och familjeomsorgens presentation.  

Ärendebeskrivning 
Redovisas ekonomisk uppföljning per juni och juli 2019. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist redovisar ekonomisk uppföljning på övergripande nivå, 
samt enhetsnivå, områden med avvikelser VoO och IFO samt åtgärder för ekonomi i balans 
IFO.  

Socialchef Håkan Dahlqvist presenterar aktuellt läge för åtgärder 2019 för ekonomi i balans 
vård och omsorg. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist 
Områdeschef hemvård Johan Steinbrecher 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 22 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-145 Dpl 709 

§ 139. Gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Ärendebeskrivning 
SKL:s styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till 
SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). För Östhammars kommun skulle detta innebära 
en kostnad om ca 43 000 kr årligen. 

Parterna har på sig fram till 25 augusti att anmäla deltagande i de gemensamma 
kvalitetsregistren. De som inte önskar vara med kommer att tappa tillgången till registerna 
från och med årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
- Rekommendation från SKL till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
- Tjänsteutlåtande

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 23 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-149 Dpl 007 

§ 140. Yttrande till kommunstyrelsen på KPMG:s granskning av
leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive 
betalningsbevakning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden yttrar sig enligt nedanstående: 

Socialnämnden instämmer i den revisionella bedömningen och står bakom de 
rekommendationer som ges i rapporten.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat 
kommunens rutiner avseende leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive 
betalningsbevakning. 

Granskningen visar att kommunen på övergripande nivå har riktlinjer avseende hantering av 
kund- och leverantörsfakturor samt attest. Dessa är skriftligt dokumenterade och innehåller 
bl.a. tydliga instruktioner om kontrollmoment. Det finns även dokumenterade rutiner för 
arbetet med kund- och leverantörsfakturor. Rutinerna är enligt bedömning välkända och 
uppfattas av respondenterna efterlevas. 

Granskningen visar också att kommunens inkassorutin, som verksamheten använder sig av, 
inte stämmer överens med kommunens övergripande riktlinjer. Det finns också brister i den 
interna kontrollen avseende attest, där rapporten lyfter fram ej undertecknad attestblankett 
inför upplägg av attestant i ekonomisystemet som det vanligast förekommande felet.  

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen följande åtgärder: 
• Revidera kommunens riktlinje för fordringsbevakning och inkasso så att den

överensstämmer med aktuell arbetsprocess.
• Upprätta en rutin för när en leverantör ska spärras/stängas av.
• Säkerställa att gransknings- och beslutsattest sker av godkänd attestant.
• Säkerställa att upplägg av nya leverantörer i leverantörsregistret sker av oberoende

person.
• Säkerställa att det finns skriftliga rutinbeskrivningar för samtliga

faktureringsprocesser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-21  24 (29) 

Socialnämnden 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunrevisionens granskning av hantering av leverantörsfakturor samt kundfakturering 

inklusive betalningsbevakning 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
  



Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 25 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2017-111 Dpl 714 

§ 141. Information om projektet Bryggan

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen har skyldighet att hålla sig 
informerad om hur kommunens ungdomar håller sig sysselsatta samt erbjuda lämpliga 
individuella åtgärder.  

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag 2017-05-10 att ta fram ett förslag till 
projekt som arbetar med tydliga mål kring det kommunala aktivitetsansvaret.  

Projektet Bryggan initierades med syftet att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att 
fånga upp dem och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram inom 
gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Samordnare för projektet Bryggan Marie Wadelius om projektet Bryggans målgrupp, syfte, 
metod, organisation nuvarande arbete, resultat och utmaningar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 26 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-85 Dpl 731 

§ 142. Servicebostäder enligt LSS

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden går vidare med planerna för ett nytt serviceboende för fem personer. 

Socialnämnden överlämnar en beställning av nytt serviceboende till tekniska 
förvaltningen. Efter genomförd förprojektering ska underlaget åter till socialnämnden 
för beslut om att inleda byggandet av nytt serviceboende. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av bostad med särskild service för vuxna har ökat och förväntas öka ytterligare under 
de närmaste fem åren.  

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska tillförsäkra 
personer med funktionshinder, avgränsade i 1 §, goda levnadsvillkor och en möjlighet att leva 
och delta i samhället som övriga människor. För målgruppen ska kommunen tillhandahålla tio 
särskilt lagstadgade insatser. En av dessa är bostad med tillgång till särskilt stöd reglerat i 9 § 
9 p. Där anges alternativen gruppbostad, servicebostad samt särskilt anpassad bostad. 
Gemensamt för samtliga alternativ av boende är att bostaden måste vara tillhandahållen av 
kommunen.  

Föreligger tjänsteutlåtande samt bilagor med ekonomisk kalkyl, lokalmässig lösning och 
behovet av servicebostäder enligt LSS.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande med ekonomisk kalkyl och lokalmässig lösning samt bilagor

Ärendets behandling 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag vid sammanträdet 2019-04-10 att ta fram en 
ekonomisk kalkyl utifrån utökat behov enligt LSS, samt initiera planering tillsammans med 
Tekniska förvaltningen av nytt serviceboende för fem personer och gruppbostad för sex 
personer under förutsättning att medel avsätts för utökad ram år 2020. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet. 
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Socialnämnden 
 

 

Beslutet skickas till 
Tekniska Förvaltningen 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 28 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-7 Dpl 904 

§ 143. Rapporter

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Dagens sammanträde 
Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från besök av delegation från vänortsstaden Poti i 
Georgien. Besöket innehöll många studiebesök inom äldreomsorgen, storbrunn, Röda korset 
och Aktivt stöd.  

Cecilia Bernsten (C) rapporterar från sammanträde med forskargrupp från Akademiska och 
Anhörigföreningen om projekt kring initiering av samordningsbrygga.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2019-08-21 29 (29) 

Socialnämnden 

Dnr SN-2019-168 Dpl 739 

§ 144. Information om upprättade lex Maria anmälningar och IVO:s
tillsyn 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt socialnämndens komplettering samt 
handlingar som styrker socialnämndens handläggning i ärende rörande lex Maria anmälningar 
om försvunnen journal i Pulsen Combine samt ej genomfört byte av suprapubikateter.  

Båda kompletteringar har skickats in till IVO efter beslut i socialnämndens arbetsutskott 
2019-08-07.  

Socialnämnden informeras om avslutat ärende från IVO gällande uppföljning av anmälan 
enligt lex Maria i Östhammars kommun. Anmälan avser en händelse som inträffat inom 
hemsjukvården i Österbybruk.  

Dagens sammanträde 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finformerar nämnden om upprättade lex Maria-
anmälningarna, kompletteringar samt IVO:s inspektion i ärendena.  



 
 
 
 
 
 Närvarande  Ärendenr: Ärendenr: 
 Ja Nej Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
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Socialförvaltningen; prognos 2019 
• Socialförvaltningen 

• Budget: 486,8 mnkr  (budget och utfall 2018 447,6 resp 496,1) 
• Prognostiserad avvikelse mot budget: -18,1 mnkr (-3,7%) 

• VoO 
• Budget: 358,7 mnkr  (335,8 resp 360,6) 
• Prognostiserad avvikelse mot budget: -21,0 mnkr (-5,9%) 

• IFO, exkl ensamkommande 
• Budget: 65,5 mnkr  (61,4 resp 74,2) 
• Prognostiserad avvikelse mot budget: -5,7 mnkr (-8,7%) 

• Ensamkommande 
• Budget:  0 mnkr  (0 resp 12,1) 
• Prognostiserad avvikelse mot budget: -1,0 mnkr 

• Förvaltningsövergripande 
• Budget: 62,6 mnkr  (50,3 resp 49,4)  
• Prognostiserad avvikelse mot budget: +9,6 mnkr  (15,3%) 
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Vård och Omsorg 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive område som Vård och 
Omsorg delas in i: 
• SÄBO: -4,2 mnkr (-4,0 mnkr) 
• Korttidsvård/närvård: -500 tkr (-300) 
• LSS, egen regi: -900 tkr (-500 tkr) 
• Hemtjänst, egen regi (inkl larm och nattpatrull): -13,8 mnkr (-13,2 mnkr) 
• HSL: -4,1 mnkr (-2,5 mnkr) 
• Myndighet (inkl Hjälpmedelsenh): - 1,2 mnkr (+300 tkr) 
• Central VHT: +3,9 mnkr (+3,1 mnkr) 
Totalt: -21,0 mnkr 
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SÄBO – Särskilt boende 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive enhet som området SÄBO 
delas in i:  
• Alunda – Olandsgården: +500 tkr (+200 tkr) 
• Österbybruk – Parkvägen: -1,5 mnkr (-1,4 mnkr) 
• Östhammar – Edsvägen: -2,9 mnkr (-2,5 mnkr) 
• Öregrund – Tallparksgården: -700 tkr (-600 tkr) 
• Gimo – Lärkbacken: +400 tkr (+300 tkr) 
Totalt: -4,2 mnkr (-4,0 mnkr) 
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Korttidsvård 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive enhet som området 
Korttidsvård delas in i:  
• Korttidsenheten (inkl Dagverksamh.): -800 tkr (-500 tkr) 
• Närvårdsenheten: +300 tkr (+200 tkr) 
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LSS 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive område som LSS delas in i:  
• LSS – Bostäder (Gruppbost. + Servicebost.): -1,5 mnkr (-1,6 mnkr) 
• LSS – SFB (Admin + Ärenden): budget i balans (+400 tkr) 
• Bojen: +600 (+800 tkr) 
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Hemtjänst 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive enheter som området 
Hemtjänst delas in i: 
• The Big Five 

 Alunda: -1,2 mnkr (-1,3 mnkr) 
 Österbybruk: -2,0 mnkr (-1,8 mnkr) 
 Östhammar: -4,0 mnkr (-4,1 mnkr) 
 Öregrund: -3,0 mnkr (-3,0 mnkr) 
 Gimo: -0,9 mnkr (-1,1 mnkr) 

• Nattpatruller: -1,5 mnkr (-1,2 mnkr) 
• Larmenheten: -400 tkr (+700 tkr) 
Totalt: -13 mnkr (-11,8 mnkr) 
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HSL 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive enheter inom HSL:  
• The Big Five 

 Alunda: -500 tkr (-100 tkr) 
 Österbybruk: -800 tkr (-400 tkr) 
 Östhammar: -1,6 mnkr (-900 tkr) 
 Öregrund: -800 tkr (-500 tkr) 
 Gimo: -400 tkr (+100 tkr) 

• Rehab: budget i balans (-700 tkr) 
• Natthemsjukvård: Budget i balans (Budget i balans) 
Totalt: -4,1 mnkr (-2,5 mnkr) 
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Myndighet 
Prognoser (Föregående prognos) för respektive område inom Myndighet:  
• Objektsanställningar: -200 tkr (-400 tkr) 
• Myndighetsenheten (inkl handläggare): -800 tkr (-600 tkr) 
• Hjälpmedelsenheten: +100 tkr (+300 tkr) 
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Områden med avvikelser, IFO 

Område Budget
Periodens 
budget

Periodens 
utfall Avvikelse

Helårs-
prognos, 
avvikelse

% Prognos
Utfall 
2018

Föregåe
nde 
prognos

Myndighet BoU 17 420 10 101 8 239 1 862 2 300 13% 15 120 15 153 2 500
IFO, övergripande 4 603 2 667 1 370 1 298 1 000 22% 3 603 4 033 1 000
BoU, HVB och stödboende 600 350 2 570 -2 220 -3 000 -500% 3 600 8 041 -3 000
BoU, Familjehem 6 462 3 765 6 527 -2 762 -3 000 -46% 9 462 11 825 -3 000
BoU, kontaktstöd 3 457 2 014 4 052 -2 038 -3 000 -87% 6 457 6 632 -3 000
Vuxen, biståndsenheten 12 544 7 220 7 322 -101 -700 -6% 13 244 11 434 -900
Vuxen, socialpsykiatri 4 396 2 560 1 908 652 700 16% 3 696 4 179 700
Ensamkommande 0 0 337 -337 -1 000 1 000 12 057 -1 000
Totalt 65 524 37 998 40 259 -2 260 -6 700 -10% 72 224 86 208 -6 700
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Åtgärder under 2019, VoO 
 

• Se över rutinerna gällande korttidsbemanning inom särskilt boende, och få 

följsamhet mot bemanningskraven som sattes inför budget 2019, beräknas ge 

1,2 mnkr 

• Genomlysning av brukargruppen som omfattas av hemsjukvård. 

• Översyn av schema inom hemtjänsten. Tur kan kortas ner både kväll och dag 

• Arbete med förbättrad logistikplanering inom hemtjänsten för att uppnå 62% 

debiteringsgrad (nämndens mål). I dag ett snitt på 57,5% 

• Nyckelfri hemtjänst from okt, beräknas till 0,3 mnkr 

• Genomgång av beslut gällande kontaktpersoner, beräknas ge 0,3 mnkr 

• Översyn bemanning LSS boenden, 1,0 mnkr 
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Åtgärder under 2019, IFO 
• Ytterligare genomgång av placeringar, beräknas ge 4 mnkr. 

• Genomgång av samtliga beslut gällande kontaktstöd, beräknas spara 1 mnkr 

• Genomgång av externa placeringar EKB, beräknas spara 1,5 mnkr 

• Avyttring av lokal för ensamkommande. Om den hyrs ut till annan 2 mnkr 

• Fortsatt genomgång av konsulent stöttat familjehem ca 0,5 mnkr 

• Till årets slut avsluta alla konsulter ca 2 mnkr 
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