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§ 161. Fastställande av dagordning 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastslår ärendelistan. 
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Socialnämnden 
 

 

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

§ 162. Redovisning av delegationsbeslut  
 

Socialnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 
 
1. Arbetsutskottets protokoll 2019-10-02. 
 
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2019-09-01 t.o.m. 2019-09-30. 

• Beslut om bostadsanpassningsbidrag mellan perioden 2019-01-01-2019-08-31 
• Beslut om parkeringstillstånd mellan perioden 2019-05-08-2019-09-19 

 
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2019-09-01 t.o.m. 2019-09-30. 

• Fyra beslut om omplacering med stöd av 11 § första stycket, Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga.  

• Två beslut om att begära biträde av Polismyndigheten i Uppsala för att genomföra 
beslut om omhändertagande enligt LVU med stöd av 43 § 2 p. Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga.  

• Två beslut om att omedelbart inskränka umgänge med vårdnadshavare enligt 14 § 2 st. 
1 p. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

• Ett beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9§ 3 st. Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2019-09-01 t.o.m. 2019-09-30. 
 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor i delegationsmappen 
- Handlingar i sekretessmappen 
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2018-254 DPL 911 
 

§ 163. Valärende; Ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
 

Socialnämndens beslut 

Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2018-2022 utses 
Linus Westin (S) som ersätter Caroline Schnell (S). 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2019-01-06 (SN § 4/2019) att under mandatperioden 2018-2022 utse 
två ordinarie ledamöter från majoriteten och en ordinarie ledamot från oppositionen, samt två 
ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen.  
 
Som ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2018-2022 
utsågs: Lisa Norén (S), , Cecilia Bernsten (C) och Anna-Lena Söderblom (M). Som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott utsågs Caroline Schnell (S), Olle Rehn (C) och Mona Lundin 
(M).  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-09-24 beslutat att entlediga Caroline Schnell 
(S) från uppdraget som ledamot i socialnämnden (KF § 126/2019) efter att ledamoten har 
begärt detta. Socialnämnden behöver välja en ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SN §4/2019.  
- Protokoll KF §§ 126/2019 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Administratör Troman, Hanna Horneij 
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2018-254 DPL 911 
 

§ 164. Valärende; Ersättares inträdesordning i socialnämndens 
arbetsutskott 

 

Socialnämndens beslut 

Linus Westin (S) ersättare Caroline Schnell (S) som personlig ersättare till Lisa Norén 
(S) i socialnämndens arbetsutskott.  
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2019-01-06 (SN § 5/2019) att under mandatperioden 2018-2022 att 
ersättare i arbetsutskottet ska vara personliga enligt följande:  
 
Lisa Norén (S) ersätts av Caroline Schnell (S) 
Cecilia Bernsten (C) ersätts av Olle Rehn (C) 
Anna-Lena Söderblom (M) ersätts av Mona Lundin (M) 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-09-24 beslutat att entlediga Caroline Schnell 
(S) från uppdraget som ledamot i socialnämnden (KF § 126/2019) efter att ledamoten har 
begärt detta. Socialnämnden behöver välja en ny personlig ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott till Lisa Norén (S)  
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll SN §4/2019 
- Protokoll KF §§ 126/2019 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Administratör Troman, Hanna Horneij 
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-3 DPL 002 
 

§ 165. Kompletterande beslutanderätt till ledamöter; Tjänstgörande 
ledamot till socialjouren 

 

Socialnämndens beslut 

Till utövande av kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM utses ledamot 
Linus Westin (S) som ersätter Caroline Schnell (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade § 6/2019 att utse följande ledamöter till utövande av 
kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM: Lisa Norén (S), Cecilia Bernsten (C), 
Anna-Lena Söderblom (M), Caroline Schnell (S), Désirèe Mattsson (S), Olle Rehn (C) och 
Mona Lundin (M).  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-09-24 beslutat att entlediga Caroline Schnell 
(S) från uppdraget som ledamot i socialnämnden (KF § 126/2019) efter att ledamoten har 
begärt detta. Socialnämnden behöver välja en ny tjänstgörande ledamot till socialjouren. 
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll KF §§ 126/2019 
 

Beslutet skickas till 
Vald ledamot 
Socialjouren Uppsala, socialjouren@uppsala.se 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetschefer IFO 
Assistent BoU Carina Bäckström 
Utredningsadministratör Eva-Lena Grannas 
Samordnare BoU Sara Zarmani 
Områdeschef biståndsenheten VoO Agneta Rönnqvist 
Receptionen Socialförvaltningen, socialforvaltningen@osthammar.se 
 
  

mailto:socialjouren@uppsala.se
mailto:socialforvaltningen@osthammar.se
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-12 Dpl 904 
 

§ 166. Information och anmälningsärenden september och oktober 
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 
2019-10-02:  
- Socialförvaltningen har undersökt förutsättningarna till att upphandla ett system för digital 

signering av socialjoursbeslut. Kontakt har upprättats med kommunerna i Region Uppsala. 
Kommuner i regionen samt socialjouren i Uppsala använder samma system, vilket 
underlättar ett eventuellt införande i Östhammar. 
 

- Enkätundersökning om arbetsmiljön inom socialförvaltningen kommer att genomföras i 
slutet av oktober. Resultaten presenteras digitalt till chefer. Utifrån resultaten kommer 
chefer att upprätta handlingsplaner och regelbundna chefsträffar kommer genomföras 
kring uppföljning och specifika åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.  

 
- Socialförvaltningen har börjat med en ny uppföljningsmodell kallad ”ledningens 

genomgång”. Uppföljningen har två syften, dels att enhetligt följa upp verksamheternas 
mål inom områdena ”kvalitet och volym”, ”ekonomi i balans” och ”attraktiv arbetsgivare” 
samt att skapa en arena för dialog genom hela chefsledet på förvaltningen. Uppföljningen 
genomfördes första gången efter tertial 2 och är tänkt att framöver genomföras efter varje 
tertial. 

 
- Tf. socialchef har varit i kontakt med Tekniska kring matdistributionens kostnader samt 

tilläggsbeställningar. En översikt av matkostnader kring utkörning och samordnad 
matdistribution kan leda till stora besparingar. En mer detaljerad redovisning kring 
ekonomiska besparingar presenteras framöver.  
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Socialnämnden 
 

- Tidigare förslag om att Östhammar kan vara en pilot i förstärkt geografiskt hälsouppdrag. I 
nuläget ser det ut som det blir Gottsunda och Tierp. Diskussioner och reflektioner kring 
effektiv och nära vård 2030, närvårdsenheten, kostnader och HSL-platser.  

 
- Kontaktdagar tillsammans med ledamöter i socialnämnden kommer framöver att planeras.  

 
- Arbetet med organisationsöversynen fortsätter och under september har workshops 

anordnats med arbetsgruppen.  
 

Dagens sammanträde 
Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 
- Individ och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck rapporterar från tillsyn och dialog med 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 8-9 oktober 2019. Dialog fördes gällande 
synpunktshantering och rutiner av lex Sarahutredningar. Därutöver genomförde IVO 
intervjuer med socialsekreterare och granskade utredningar gällande barn, pärmar med 
handlingar som inte föranlett något ärende och dokumentation kring uppföljning av 
vården. Återkoppling från IVO meddelas under socialnämndens kommande sammanträde i 
november.  
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om att två medarbetare från Parkvägen 
Österbybruk blivit tilldelade innovationspriset av Svenskt register för Beteendemässiga 
och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) för att ha uppmuntrat till utveckling och 
nytänkande kring BPSD-registret. 
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om att FN:s barnkonvention kommer bli svensk 
lag och börja gälla från 1 januari 2020. I och med detta kommer ungas välmående att 
utredas tillsammans med förutsättningar och konsekvenser för implementering. 
Utredningen kommer gå ut på remiss till förvaltningarna.  
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om social arbetsmiljöenkät. Enkäten kommer 
under oktober/november att genomföras digitalt för alla medarbetare och chefer. Tanken är 
sedan att alla enhetschefer träffas för att följa upp resultaten och utifrån det upprätta 
konkreta handlingsplaner. Prioritet kommer framöver med arbetsmiljö där övergripande 
åtgärder tas upp. Presentation i december till nämnden.  
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att under punkten ekonomisk uppföljning kommer 
ansvariga enhetschefer som presterar negativa ekonomiska avvikelser att från och med 
mars 2020 bjudas in till nämnden för att presentera orsaker och arbetet med ekonomi i 
balans. 
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om att översyn av korttidsplatser på 
Resurshemmet Bojen kommer genomföras. 
 

- Administrativ chef Torbjörn Nyqvist informerar om att uppräkningar är ett område som 
kommer ses över. Förvaltningen kommer presentera ärenden framöver kring uppräkningar.  
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Socialnämnden 
 

- Nämndsekreterare Fitim Kunushevci informerar om pågående inventering av uppdrag som 
arbetsutskottet och socialnämnden uppdragit till socialförvaltningen under 2018 och 2019.  
Sammanställningen presenteras under kommande socialnämnd i november och tanken är 
att detta ska vara en stående punkt under socialnämndens kommande sammanträden. 
 

- Individ och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck och tf. socialchef Lisbeth Bodén 
informerar om pågående beredskapsövning Operation Havsörn. Besök måste framöver 
anmälas i receptionen på kommunhuset och socialförvaltningen.  
 

- Individ och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck besvarar fråga från ledamot Ingeborg 
Sevastik (V) om oroligheter med ungdomsorolighet och knivhuggningsincident i 
Österbybruk. Knivhuggsincidenten är inte kopplad till ungdomsoroligheter. Kontakt 
initierad med kultur och fritidsförvaltningen i frågan. Satsning och dialog i kommer 
genomföras.  

 
Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum:  
01. Protokoll, samverkansgrupp socialförvaltningen 2019-09-12 
02. Ekonomisk uppföljning per september 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 mars 2019 enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala fastställer Socialnämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVU.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller Socialnämndens ansökan om vård med stöd av 1 
och 3 §§ LVU.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller Socialnämndens ansökan om vård med stöd av 1 
och 2 §§ LVU.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller Socialnämndens ansökan om vård med stöd av 1 
och 2 §§ LVU.  

 
− Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm: 

o Förvaltningen avslår socialnämndens överklagan av Socialstyrelsens beslut om att betala 
tillbaka 437 000 kronor av 2017 års statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala 
barn- och ungdomsvården.  

 
− Dom från Förvaltningsrätten i Linköping: 

o Förvaltningen avslår socialnämndens överklagan av Migrationsverkets beslut om att 
avvisa ansökan om ersättning för faktiska vårdkostnader med 860 650 kronor enligt 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

 
− Övrig skriftlig information:  

o Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärende utan att vidta några ytterligare 
åtgärder gällande anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig vårdskada vid särskilda 
boendet Edsvägen 16 i Östhammar. 
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Socialnämnden 
 

o Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärende utan att vidta några ytterligare 
åtgärder gällande anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig vårdskada och brister i 
kommunens verksamhetssystem avseende hälso- och sjukvårdsdokumentation.  

 
− Övrig skriftlig information:  

o Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammars kommun meddelar inspektionsrapport av 
livsmedelskontroll med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804) av Resurshemmet 
Bojen, Östhammars vårdcentrum, Närvårdsenheten och Korttidsenheten. Inga avvikelser 
noterades vid kontrollerna. 

 

Muntlig föredragning 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén, administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och 
familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck och nämndsekreterare Fitim Kunushevci föredrar 
ärendet.   
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-43 Dpl 042 
 

§ 167. Ekonomisk uppföljning per september 2019  
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisas ekonomisk uppföljning per september 2019.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist presenterar ekonomisk uppföljning för 
socialförvaltningen per september och prognosticerat underskott för 2019.Fokus i 
presentationen kring kostnader för myndighetsutövning, personalkostnader inklusive inhyrd 
personal. Prognosen för 2019 har förbättrats för individ- och familjeomsorgen. Oförändrad 
prognos för vård och omsorg, där volymtillväxten har resulterat i ökade ekonomiska kostnader 
för hemtjänsten. Prognosticerat utfall bygger på att budget är korrekt upplagd.  
 
Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck besvarar ledamöternas frågor gällande 
statsbidrag inom individ- och familjeomsorgen, återsökningar av ekonomiska medel till 
Migrationsverket gällande LVU-placeringar av ensamkommande och marginaler i prognos för 
IFO. 
 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén redovisar åtgärder för budget i balans och förvaltningens 
fortsatta arbete med ledarskap och förbättrad arbetsmiljö.  
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-181 Dpl 734 
 

§ 168. Ersättning till utförare av hemtjänst 2020 
 

Socialnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för vidare handläggning.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden fattar årligen beslut om ersättningen till privata utförare av hemtjänst. Inför beslutet 
om ersättningarna har en omvärldsbevakning genomförts som underlag. För att göra detta har 
ett antal kommuner valts ut för en jämförelse utifrån SKLs sammanställning. Den senaste 
samanställningen genomfördes 2018 och därav har dessa uppgifter används i jämförelsen.  
 
I Östhammars kommun utgår ersättning för utförd tid, detta är också fallet i 71 andra 
kommuner. 72 kommuner har också en modell med där de ersätts för beviljad tid medan 13 
kommuner har en annan modell (övriga kommuner har inte lämnat uppgifter). Den 
genomsnittliga ersättningen i landet under dagtid är 413 kr/h men det förekommer en variation 
mellan 323 och 530 kr/h.  
 
Kommunerna som undersökts har valts utifrån att de har samma modell för att jämförelsen ska 
vara rättvisande, vilket innebär att samtliga undersökta kommuner ersätter utförd tid. 
Jämförelsen utgår från ersättningen dagtid. Generellt så har de flesta kommuner en högre 
ersättning för privata utförare än för egenregin. Det förekommer också det motsatta 
förhållandet samt att ersättningen är lika stor. Flera kommuner har också en diversifierad 
ersättning beroende på om den utgår för tätort eller landsbygd. Detta är samma modell som 
Östhammars kommun använder sig av.     
 
I Östhammars kommun inkluderar ersättningen till privata utförare momskompensation på 6 % 
beroende på skilda momsregler. Även flertalet av de undersökta kommunerna informerar om att de 
har denna form av kompensation.   
 
Ersättning i Östhammars kommun för 2019, kr/h 

 
Egen regi Privata utförare inkl. momskompensation 

Tätort  427 468 
Glesbygd 468 502 

 
Jämförelse av ersättningssystem mellan kommuner 2018, kr/h 

Kommun Ersättningsmodell Service, tätort 
 

Omsorg, tätort,  
 

  
Egenregi 

Privat 
regi Egenregi 

Privat 
regi 

Uppsala Utförd tid 364 374 402 415 
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Socialnämnden 
 

Vaxholm Utförd tid 354 360 396 405 
Rättvik Utförd tid 450 450 450 450 
Motala Utförd tid 355 355 445 445 
Gislaved Utförd tid 475 374 475 483 
Staffanstorp Utförd tid 305 305 442 442 
Vetlanda Utförd tid 401 389 401 446 
Svalöv Utförd tid 429 429 530 530 
Söderköping Utförd tid 334 334 436 436 
Trosa  Utförd tid 373 403 373 408 
Sävsjö Utförd tid 335 342 355 366 
Salem Utförd tid 347 367 347 367 
Strängnäs Utförd tid 463 473 463 473 

 
Utifrån detta kan konstateras att ersättningarna till de privata utförarna i Östhammars kommun 
är relativt höga. Detta ska dock ställas i relation till att även egenregin har en relativt hög 
ersättning. I förhållande till andra kommuner som tillämpar en diversifierad ersättning så 
framstår skillnaden mellan egenregi och privat regi som normal.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Oskar Johansson presenterar genomförd jämförelse till andra kommuner och 
förslaget till beslut.  
 
Tf. Lisbeth Boden och administrativ chef Torbjörn Nyqvist förklarar grunderna till 
socialförvaltningens förslag till höjning av ersättning till utförare av hemtjänst 2020, 
momskompensation och administrativ ersättning.  
 

Yrkanden 
Linus Westin (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att förklaringar kring 
momskompensation och administrativ ersättning inte finns med i underlaget.  
 

Propositionsordning 
Ordförande Lisa Norén (S) ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden 
beslutar att bifalla återremittering. 
 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist 
Utredare Oskar Johansson   



 

 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  15 (20) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-183 Dpl 006 
 

§ 169. Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdagar 
2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för 2020.  
 

Arbetsutskott Socialnämnd 
22 januari 3 februari 
19 februari 2 mars 
18 mars 1 april 
15 april 29 april 
13 maj 27 maj 
3 juni 17 juni 
19 augusti 2 september 
16 september 30 september 
14 oktober 4 november 
18 november 2 december 
16 december (personärenden endast)  

 

Ärendebeskrivning 
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 arbetsutskotten 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.  
 
Förslaget till sammanträdesdatum för 2020 utgår efter de tider som är planerade för 
sammanträden för KSAU, KS och KF. Inlämningar av ärenden och underlag anpassas och hela 
Östhammars kommuns beslutskedja kan flyta på utan att nämnder blir tvungna till 
extrainkallade sammanträden. Det är även tilltänkt att årets planering av sammanträdesdagar 
kommer att på längre sikt ha en kontinuitet i flera år som inte tidigare varit möjligt. Förslaget 
innebär vidare att det under 2020 kommer hållas totalt 10 socialnämndssammanträden, vilket 
är en minskning från föregående år med ett nämndssammanträde- 
 
Hänsyn har tagits till tidigare faktorer för 2019 i möjligaste mån när det kommer till:  

• Anpassning till inlämningstider för årsbokslut, delårsbokslut och budget.  
• Möjlighet att behandla budgetuppföljning i arbetsutskottet.  
• Anpassning till inlämningstider för ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och 

undvikandet av att socialnämndens sammanträden förefaller dagen efter 
kommunfullmäktiges sammanträden.  



 

 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  16 (20) 

Socialnämnden 
 

• Möjligheter att arbetsutskottets och socialnämndens ledamöter ska få månadsvisa 
ekonomiska uppföljningar av föregående månad. Underlag ska kunna lämnas ut till 
ledamöterna tillsammans med kallelsen genom att arbetsutskottssammanträdena 
infaller i mitten av månaden samt att socialnämndssammanträdena infaller i slutet av 
månaden.  

 

Beslutsunderlag 
- Förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet 
 

Ärendets behandling 
I diskussionen om sammanträdesdagar för 2020 under arbetsutskottets sammanträde 2019-10-
02 gjordes följande ändringar för sammanträdesdagar 2020:  
- Arbetsutskottets sammanträde planerat 22 januari har ändrats till 21 januari.  
- Socialnämndens sammanträde planerat 5 februari har ändrats till 3 februari. 
- Socialnämndens sammanträde planerat 4 mars har ändrats till 2 mars.  
- Arbetsutskottets sammanträde planerat 10 juni har ändrats till 3 juni.  
- Socialnämndens sammanträde planerat 24 juni har ändrats till 17 juni.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare/utredare presenterar sammanträdesdagar och ändringar i 
sammanträdesschemat.  
 

Protokollsanteckning 
- Arbetsutskottets sammanträde planerat 21 januari ändras återigen till 22 januari.  
 

Beslutet skickas till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 
 
 
 
 
  



 

 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  17 (20) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-6 Dpl 027 
 

§ 170. Kurser och konferenser; Utbildning inom Glokala Sverige 
 

Socialnämndens beslut 

Kristina Woxdal Pihl (S), Desirée Mattson (S), Ingeborg Sevastik (V), Cecilia Bernsten 
(C), Olle Rehn (C), Christina Eriksson (C),Anna-Lena Söderblom (M), Mona Lundin 
(M), Sune Pettersson (M), Madelene Alpsjö (KD) och Erkki Pitkänen (SD) deltar på 
utbildning inom projektet Glokala Sverige om Agenda 2030 och en hållbar kommun i 
Östhammar, Storbrunn tisdag 5 november.  
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut §55 vid sammanträde 2019-03-05 har Östhammars 
kommun beslutat att ingå i projektet Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra 
kommuner i Sverige och att politiker och tjänstemän från samtliga nämnder och förvaltningar 
ska delta i arbetet. Deltagandet ska kopplas samman med pågående hållbarhetsarbete och 
Östhammars kommuns inriktningsmål; En hållbar kommun.  
 
Glokala Sverige ska stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet 
med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete 
mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under 
tre år och finansieras av Sida. Deltagandet i projektet gäller till och med december 2020. 
Ett av Östhammars kommuns inriktningsmål är En hållbar kommun, och vi arbetar redan idag 
med flera aspekter av hållbarhetsfrågorna. Det finns en tydlig koppling till de 17 Agenda 
2030-målen som omfattar både social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. 
 
I projektdeltagandet ingår en utbildning för politiker och högra tjänstemän. För Östhammars 
kommun kommer denna utbildning äga run tisdag 5 november. Tjänstemän/chefer deltar i 
utbildning under förmiddagen kl 9-12. För politiker från samtliga nämnder erbjuds deltagande 
kl. 13.30-15.30 på Storbrunn. Utbildningen samordnas i tid med referensgruppen inom 
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation som håller möte kl 16 samma dag. Detta för att 
effektivisera och minska tidsförluster för de politiker som deltar i både utbildning och möte. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2019-04-05 
- SKL om Agenda 2030: https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.html  
- Arbetsbok för utbildningen (delas ut i pappersformat till deltagarna): https://fn.se/wp-

content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-
web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_sourc
e=apsis-anp-3  
 

https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.html
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


 

 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  18 (20) 

Socialnämnden 
 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet om deltagande i projektet Glokala Sverige 
och därmed deltagande i utbildningen 2019-04-05, § 55. Respektive nämnd fattar beslut om 
vilka ledamöter som ska delta. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen kommunstyrelsen@osthammar.se (senast 24 oktober 2019) 
 
 
 
 
 
  

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  19 (20) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-7 Dpl 904 
 

§ 171. Rapporter 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av rapporter. 
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  
 

Dagens sammanträde 
Lisa Noren (S) rapporterar från samråd HSVO i Uppsala 2019-09-20. Ärenden som togs upp 
under mötet var bland annat revidering av samrådets uppdragsbeskrivning inklusive den lokala 
samverkansstrukturen, återrapportering avseende uppdrag kring hjälpmedel och pilot av nya 
vårdcentrum där Tierp och Gottsunda primärt av socioekonomiska skäl prioriteras. 
Mötesanteckningar kommer läggas ut i arbetsrummet.   
 
Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från föreläsning ”Mor och son - beroende och medberoende 
som familjesjukdom” i Storbrunn Östhammar 2019-09-19. Föreläsningen  berörde bland annat 
signaler vid beroende, förändrat beteende och förändrat kamratkrets samt skolans roll i det 
proaktiva arbetet mot missbruk. 
  



 

 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  20 (20) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-192 DPL 012 
 

§ 172. Diskussionsärende; Socialnämndens mål- och analysarbete 
2021 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit fyra strategiska inriktningsområden, en hållbar kommun, en 
attraktiv och växande kommun, en lärande kommun samt en öppen kommun. 
 
Östhammars kommun arbetar från och med 2018 utifrån ett nytt målstyrningsarbete som 
innefattar ett styrhus och kommunens strategiska utvecklingsområden. Syftet med styrhuset är 
att ge nämnden fler verktyg för målarbetet samtidigt som inriktningen finns tydligt prioriterad.  
 
Redovisas Östhammars kommuns styrmodell och kommunens strategiska inriktningsområden.  
 
Diskussionsärende kring hur nämndmål och tillhörande effektmål ska bindas ihop för att 
resultera i önskvärd utveckling. 
 

Beslutsunderlag 
- Östhammars kommuns styrmodell 
- Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden 
- Checklista ”Att tänka på när vi tar fram mål” 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén och verksamhetsutvecklare VoO Catharina Frostner föredrar 
ärendet.  
 



 
 
 
 
 
 Närvarande  Ärendenr: Ärendenr: 
 Ja Nej Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
 

 

Upprops- och voteringslista 
Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-16  1 (1) 

Socialnämnden 
 

Norén, Lisa ordf. (S) /         
Linus Westin led. (S) /         
Sevastik Ingeborg led. (V) /         
Bernsten Cecilia v.ordf. (C) /         
Rehn, Olle led. (C) /         
Söderblom Anna-Lena 2:e v.ordf. (M) /         
Lundin Mona led. (M) /         
Carlström, Julia led. (L) /         
Pitkänen, Erkki led. (SD) /         
Pihl Woxdal, Kristina ers. (S) /         
Mattsson Désirèe ers. (S) /         
Tekleab Mhesun ers. (S) /         
Vakant  ers. (S) /         
Eriksson, Christina ers. (C) /         
Sune Pettersson ers. (M) /         
Alpsjö, Madelene ers. (KD) /         
Tapper, Jonatan ers. (BOA)  /        
Lindgren, Ywonne ers. (SD)  /        
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