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§ 35. Övervägande om umgängesinskränkning
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Dnr SN-2020-4 Dpl 904 
Dnr SN-2020-5 Dpl 904 
Dnr SN-2020-6 Dpl 904 

§ 38. Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 
1. Arbetsutskottets protokoll 2020-03-18.
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2020-03-01 t.o.m. 2020-03-31.
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2020-03-01 t.o.m. 2020-03-31.

• Ett beslut om placering med stöd av 11 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

• Ett beslut om placering med stöd av 11 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2020-03-01 t.o.m. 2020-03-31.

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor i delegationsmappen
- Handlingar i sekretessmappen
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§ 39. Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande tillägg:  
- Begränsning av hemtjänst för deltidsboende 
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-2 Dpl 904 
 

§ 40. Information och anmälningsärenden mars och april 2020 

 

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 
2020-03-18:  
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att på grund av den nuvarande smittspridningen 

av Sars-Cov-2 har det beslutats att inte tillåta externa besök på äldreboenden och särskilda 
boenden utom i undantagsfall. Vidare har mötesplatser och matsalar som i vanliga fall är 
öppna för pensionärer utanför vårdboendet stängts för externa besök.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att socialförvaltningen dagligen uppdaterar det 

aktuella läget och sjukfrånvaron för att säkerställa bemanningen.  
 
- Tf. socialchef informerar att arbete med att säkerställa kontinuitet i bemanningen inom 

yrkeskategorier och chefsled pågår. Vid större personalbrist går licensierade enhetschefer 
in i produktionen och verksamhetsområdeschefer vård och omsorg tar deras plats.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att en omfördelning av nya roller är aktuell och 

läget skulle förvärras. Inventering pågår.  
 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att socialförvaltningen upprättar veckovisa 

lägesrapporter  med dagliga uppföljningar av läget.  
 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att möjligheterna till att involvera 

frivilligorganisationer med en kompletterande ses över.  
 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att socialförvaltningen kommer minimera antalet 

hembesök.  
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- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att socialförvaltningen inte kan genomföra 
insatser till invånare som inte har biståndsbeslut.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att socialförvaltningen ser över prioriteringarna 

där centrala och livsnödvändiga verksamheter som vård och omsorg samt hälso- och 
sjukvård kommer prioriteras.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar att alla verksamheter kommer upprätta 

riskbedömningar och risk- och konsekvensanalyser. Ersättare ska finnas tillgängliga vid 
sjukdom.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om att rekrytering kommer startas för tjänsten 

som enhetschef personlig assistans.  
 

Dagens sammanträde 
- Tf. Socialchef Lisbeth Bodén och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode 

presenterar loggrapport för smittspridning Sars-Cov-2.  
 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode informerar det för tillfället förekommer 

allmän smittspridning inom Östhammars kommun.  
 

- Administrativ chef Torbjörn Nyqvist presenterar daglig sjukfrånvaro för 
socialförvaltningen 2020-04-01.  
 

- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om omlokalisering av personalresurser till 
verksamheter med stor personalfrånvaro. HR genomför förhandlingar med de fackliga 
organisationerna i frågan.  

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén informerar om tillsatt tjänst för frivilligsamordnare som ska 

koordinera frivilliginsatserna under det rådande läget med smittspridning av Sars-Cov-2. 
 

- Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck informerar om aktuella läget inom 
individ- och familjeomsorgen.   

 
- Tf. socialchef Lisbeth Bodén presenterar förslag till ny organisation för sektor Omsorg.  

 
- Ordförande socialnämnden Lisa Norén (S) informerar påbörjad rekrytering av ny 

sektorchef. Lisa Karbelius från HR leder rekryteringen. Referensgrupp där både 
förtroendevalda socialnämnden och tjänstemän har tillsatts. Rekrytering ska vara 
genomförd i juni. Mer information kommer att ges framöver om pågående rekrytering.   

 
Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum: 
01. Kultur- och fritidsnämndens svar på skrivelse om kultur- och biblioteksverksamhet från 
Anhörigföreningen Edsvägen 16  
02.Utdrag ur KF protokoll 2020-02-18_ § 7 Antagande av reglemente för styrelse och 
nämnder  
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03. Infobrev statliga medel för samverkan vid utskrivning  
04. Utdrag ur KSAU 2020-02-04_§ 58 - Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda 
resor  
05. Utdrag ur KS protokoll 2020-02-25_ § 51 - Attraktiv arbetsgivare, Sommarfest  
06. Utdrag ur KS protokoll 2020-02-25_ § 52 -Fördelning av integrationsmedel  
07. Delegationsbeslut om insats som finansieras med integrationsmedel - Insatser för ungas 
välmående  
08. Utdrag ur KS protokoll 2020-02-25_ § 53 - Beslut om bidrag inom integrationsområdet 
till Sanda Bygdegård  
09. Utdrag ur KSAU 2020-03-10_§ 92 - Mottagande av nyanlända, bostadsförsörjning  
10. Utdrag ur KSAU 2020-02-04_§ 58 - Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda 
resor  
11. Utdrag_KS-2020-250_KrisN 2020-03-24 Protokoll_§9 - Skolskjutstrafik, omförhandling 
av avtal, Avsteg från avtalsvillkor avseende ramavtal Färdtjänst och skolskjuts, stycke 10 
Skolskjuts med taxi  
12. Mötesanteckningar 24 februari 2020, kommunala pensionärer och funktionsnedsatta  
13. Brukarrevision av kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta i 
Östhammar  
14. Lathund inloggning i Stratsys  
15. Lathund för att installera och använda Skype för Företag  
16. Nyhetsbrev till socialnämnden från ordförande  
17. Socialförvaltningens vision och planerade åtgärder från arbetsmiljödagen  
18. Logganteckningar med anledning av Covid 19  
19. Uppdrag SN och AU 2020-04-01  
20. Lathund titta på nyckeltal och rapporter i Stratsys  
21. Samverkan och skyddskommitté 2020-02-27__Protokoll 
 
Skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm. 
− Dom från Kammarrätten i Stockholm: 

o Kammarrätten i Stockholm meddelar entledigande av offentligt biträde i mål gällande 
överklagan av Förvaltningsrättens gällande ansökan om vård med stöd 1 och 3 §§ LVU 
i dom meddelad 2020-03-09.  

o  
− Dom från Kammarrätten i Stockholm: 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan om ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) för januari 2020 i dom meddelad 2020-02-27. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver det överklagade beslutet och skickar målet åter 
till socialnämnden för förnyad handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) dom meddelad 2020-02-28. 

o  
 

Muntlig föredragning 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén, administrativ chef Torbjörn Nyqvist, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Anette Frode, individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck och 
ordförande socialnämnden Lisa Norén (S) föredrar ärendet.   
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-18 Dpl 042 
 

§ 41. Ekonomisk uppföljning per februari 2020  

 

Beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. (Bilaga 1) 
 
Socialnämnden ser allvarligt på den nuvarande ekonomiska situationen och prognosen 
för 2020. Socialnämnden uppdrar åt vård och omsorg att utarbeta ett ekonomiskt 
åtgärdsprogram för ekonomi i balans där en översyn av hemtjänsten och myndighet 
vård och omsorg ska upprättas. Översynen ska innehålla:  

• Utförd tid 
• Eventuella ersättningsmodeller 
• Ökad personalkontinuitet hos brukarna 
• Samsyn mellan myndighet och utförare 
• Omvärldsbevakning och goda exempel 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ekonomisk uppföljning per februari 2020.  
 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk uppföljning per februari 2020  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet samt eventuella ekonomiska 
konsekvenser av smittspridningen av Sars-Cov-2. Prognosticerat underskott för 2020 är 20 
miljoner kronor.  
 

Yrkanden 
Lisa Norén (S) yrkar på tillägg till beslut enligt följande:  
 
Socialnämnden ser allvarligt på den nuvarande ekonomiska situationen och prognosen för 
2020. Socialnämnden uppdrar åt vård och omsorg att utarbeta ett ekonomiskt åtgärdsprogram 
för ekonomi i balans där en översyn av hemtjänsten och myndighet vård och omsorg ska 
upprättas. Översynen ska innehålla:  
• Utförd tid 
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• Eventuella ersättningsmodeller 
• Ökad personalkontinuitet hos brukarna 
• Samsyn mellan myndighet och utförare 
• Omvärldsbevakning och goda exempel 
 

Propositionsordning 
Ordförande Lisa Norén (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
socialnämnden bifaller det.  
 

Beslutet skickas till  
Verksamhetsområdeschef hemvård VoO Johan Steinbrecher 
Verksamhetsområdeschef Myndighet VoO Agneta Rönnkvist 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  15 (22) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-21 Dpl 711 
 

§ 42. Yttrande; Strategi för ANDT-LS-arbete i Östhammars 
kommun 2019-2021 

 

Beslut 

Socialnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande, daterat 
2020-03-17, och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. (Bilaga 2) 
 

Ärendebeskrivning  
ANDT – LS-arbete står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Läkemedel och 
Spelprevention. 
År 2017 (dnr; KS-2017-430) antog Östhammars kommun Uppsala läns nya regionala strategi 
för det ANDT-L förebyggande arbetet. För att koppla den regionala strategin till Östhammars 
kommuns arbete och för att göra insatser baserat på lokala förutsättningar, ska en ANDT-LS - 
strategi tas fram. Strategin antas av kommunstyrelsen. När strategin är beslutad ska arbete 
påbörjas med en handlingsplan. Både strategin och framtida plan ska tas fram i samverkan 
med berörda förvaltningar, myndigheter och organisationer. 
Detta dokument beskriver dels förutsättningar (budget och organisation) dels syfte och mål 
för Östhammars kommuns ANDT-LS- arbete och uppföljning av arbetet. 
Föreligger förslag till yttrande från socialförvaltningen om förslag till strategi för ANDT-LS-
arbete i Östhammars kommun 2019-2021.  
 

Beslutsunderlag  
- Förslag till strategi för ANDT-LS-arbete i Östhammars kommun 2019-2021 
- Förslag till yttrande  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare/utredare Fitim Kunushevci och individ- och familjeomsorgschef Yvonne 
Wahlbeck föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén 
Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck  
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-45 Dpl 736 
 

§ 43. Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda resor 

 

Beslut 

Socialnämnden bedömer att en samordning skulle skapa en enhetligare prövning i 
regionen av samhällsbetalda resor samt att det skulle möjliggöra att regelverk 
harmonieras. Samtidigt skulle samordningen kunna bidra till en tydlighet i 
identifieringen av brister i kollektivtrafiken med bättre möjligheter att samordna resor 
utanför Östhammars kommun. 
Det bör beaktas att en samordning av samhällsbetalda resor skulle kunna innebära att 
besluten flyttas längre från invånarna i Östhammars kommun. Dessutom kan det 
minska Östhammars kommuns politiska inflytande över verksamhetens utformning 
samt att kostnaderna ökar.  
Socialnämnden ställer sig positiv till en fördjupad analys över samordningen av 
samhällsbetalda resor. Särskilt bör det i en sådan analys tas hänsyn till rättssäkerhets- 
och demokratiaspekter samt ekonomiska konsekvenser.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har efterfrågat socialnämndens syn och knäckfrågor i 
ärendet. Det är idag ett delat ansvar för de samhällsbetalda resorna (färdtjänst, skolskjuts och 
skolskjutstaxi), både avseende myndighetsutövning och drift.  
 
Det finns anledning att fundera över om detta kan hanteras mer samordnat, där regionen tar ett 
helhetsansvar. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Lisa Norén (S) föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  17 (22) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2018-279 Dpl 734 
 

§ 44. Lägesrapport av implementeringen för nyckelfri hemtjänst 

 

Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning  
Föreligger lägesrapport med socialförvaltningens implementering av nyckelfri hemtjänst.  
 

Beslutsunderlag  
- - Lägesrapport 
 

Beslutet skickas till 
Chef utvecklingsenheten VoO vård och omsorg 
Utvecklingsstrateg Lennart Jonasson 
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Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2019-195 Dpl 700 
 

§ 45. Genomgång av uppdrag från socialnämnden och 
arbetsutskottet kvartal 1, 2020 

 

Beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att aktualisera 
uppdragsrapporten.  
 
Ärendebeskrivning 
Uppdragssammanställning för första kvartalet 2020. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
 

Yrkanden 
Roger Lamell(S) yrkar på tillägg till beslut enligt följande:  
 
Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att aktualisera uppdragsrapporten. 
 

Propositionsordning 
Ordförande Lisa Norén (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
socialnämnden bifaller det.  
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2020-04-01  19 (22) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-49 Dpl 709 
 

§ 46. Information till ledamöter och ersättare om inloggning och 
innehåll i Stratsys 

 

Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om arbetsverktyget Stratsys. 
 

Beslutsunderlag  
- - Lathund titta på nyckeltal och rapporter i Stratsys 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare och utredare Fitim Kunushevci föredrar ärendet.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  20 (22) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-3 Dpl 904 
 

§ 47. Rapporter 

 

Beslut 

Inga rapporter från socialnämndens ledamöter och ersättare.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  21 (22) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-3 Dpl 904 
 

§ 48. Begränsning av hemtjänst för deltidsboende 

 

Beslut 

På grund av den rådande smittspridningen av Sars-Cov-2 beslutar Socialnämnden att 
inte bevilja ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen för personer som inte är 
folkbokförda i Östhammars kommun. (Bilaga 3) 
 
Beslutet gäller året ut men kan komma att omprövas.  
 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorg befinner sig nu i ett mycket pressat läge till följd av Covid-19 och 
kommunen saknar därför förmåga att ta emot fler brukare inom hemtjänsten. Socialnämnden 
ser att tillströmningen av sommarboende i kommunen riskerar att överbelasta hemtjänsten.  
 

Beslutsunderlag  
- - Tjänsteutlåtande 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
- SKR:s hemställan om ändrat undantag för gällande regler för att säkerställa kommuner 

möjlighet att upprätthålla sin verksamhet 

 

Yrkanden 
Roger Lamell(S) yrkar på tillägg till beslut enligt följande:  
 
Beslutet gäller året ut men kan komma att omprövas. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  22 (22) 

Socialnämnden 
 

Propositionsordning 
Ordförande Lisa Norén (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
socialnämnden bifaller det.  
 

Beslutet skickas till 
Tf. socialchef Lisbeth Bodén  
 



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

 

Upprops- och voteringslista 
Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-01  1 (1) 

Socialnämnden 
 

Norén, Lisa ordf. (S) X         
Mattsson Désirèe led. (S) X         
Sevastik Ingeborg led. (V)  X Roger Lamell       
Bernsten Cecilia v.ordf. (C) X         
Rehn, Olle led. (C) X         
Söderblom Anna-Lena 2:e v.ordf. (M)  X Madelene Alpsjö       
Lundin Mona led. (M)  X        
Carlström, Julia led. (L) X         
Pitkänen, Erkki led. (SD)  X        
Pihl Woxdal, Kristina ers. (S)  X        
Lamell, Roger ers. (S) X  Tjänstgör       
Tekleab Mhesun ers. (S)  X        
Mattias Lundqvist ers. (S)  X        
Eriksson, Christina ers. (C)  X        
Pettersson, Sune ers. (M)  

 
X        

Alpsjö, Madelene ers. (KD) X  Tjänstgör       
Tapper, Jonatan ers. (BOA)  X        
Lindgren, Ywonne ers. (SD)  X        
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Socialförvaltningen; utfall feb 2020

Område Budget
Periodens 
budget Utfall feb Avvikelse %

Prognos 
avvikelse

Prognos 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Vård och omsorg 368 705 58 755 60 880 -2 124 -4% -20 000 388 705 378 976 360 565

IFO, exkl ensamkommande 70 132 11 620 11 472 148 1% 0 70 132 66 532 74 151

Ensamkommande 0 -19 -248 229 0 0 -1 370 12 057

Förvaltningsövergripande 55 815 9 257 -1 689 10 946 118% 0 55 815 52 415 49 366

Totalt 494 652 79 613 70 414 9 199 11,6% -20 000 514 652 496 554 496 139
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Socialförvaltningen; justerat utfall 
feb 2020

Område Budget Periodens 
budget

Utfall, 
justerat

Avvikelse %

Vård och omsorg 368 705 58 755 63 613 -4 857 -8,3%
IFO, exkl ensamkommande 70 132 11 620 11 472 148 1,3%
Ensamkommande 0 -19 -248 229
Förvaltningsövergripande 55 815 9 257 8 911 346 3,7%
Totalt 494 652 79 613 83 747 -4 135 -5,2%

Justerat för kända kostnader som ”släpar”:

• Lokalkostnader på förvaltningsövergripande, 10,6 mnkr
• Måltidskostnader på VoO, 2,7 mnkr
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Socialförvaltningen; Myndighet VoO

Område Budget
Periodens 
budget Utfall Avvikelse %

Myndighetsutövning 8 745 1 424 1 308 116 8%
Externa boendeplaceringar LSS 9 837 1 640 1 243 397 24%
Externa boendeplaceringar SoL 3 223 537 340 198 37%
Daglig verksamhet LSS 16 219 2 703 2 857 -154 -6%
Personlig assistans, 20 första timmar  
+ LSS beslut

14 814 2 469 2 181 288 12%

Färdtjänst 4 543 757 943 -186 -25%
Enheten för förebyggande 11 302 1 872 1 834 38 2%
Ordinärt boende, volym 64 862 10 810 11 257 -447 -4%
Totalt 133 545 22 213 21 963 249 1%
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Socialförvaltningen; Produktion VoO

Område Budget
Periodens 
budget Utfall Avvikelse %

Särskilt boende 111 940 17 617 18 897 -1 280 -7%
Ordinärt boende 0 -605 2 550 -3 155
Larmenhet och nattpatrull 12 624 2 055 1 788 267 13%
Korttidsvård/närvård 20 333 3 152 3 407 -256 -8%
Boenden LSS 33 788 5 360 5 672 -312 -6%
Personlig assistans, egen regi 0 -146 1 604 -1 750
HSL 25 355 4 059 4 083 -24 -1%

Totalt 204 040 31 491 38 001 -6 510 -21%
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Socialförvaltningen; IFO 

Område Budget Periodens 
budget Utfall feb Avvikelse %

IFO, övergripande 5 005 918 142 776 85%
Myndighet BoU 12 767 2 085 2 263 -178 -9%
BoU, HVB och stödboende 4 600 767 941 -174 -23%
BoU, Familjehem 6 919 1 153 1 401 -247 -21%
BoU, kontaktstöd 3 665 611 974 -363 -59%
BoU, öppenvård 9 243 1 503 1 457 46 3%
Vuxen, biståndsenheten 13 249 2 187 2 093 94 4%
Vuxen, missbruk 5 571 915 1 017 -102 -11%
Vuxen, socialpsykiatri 3 968 658 432 226 34%
Boendestöd 5 145 824 734 89 11%
Ensamkommande 0 -19 -248 229
Totalt 70 132 11 601 11 224 377 3%
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-03-17 SN-2020-21 1 (2) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Bodén 

Kommunstyrelsen 

Yttrande/Rapport angående strategi för ANDT-LS-arbete i 
Östhammars kommun 2019-2021 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är positivt inställda till att komplettera Uppsala läns regionala strategi för det 
förebyggande ANDT-LS-arbetet med en lokal strategi utefter de förutsättningar och 
prioriterade mål som finns inom Östhammars kommun.  
Förslaget till strategi presenterar flera väldigt bra och övergripande aspekter som skulle 
generera positiva effekter för barn och unga i kommunen. Positiva insatser i unga år kan 
påverka barn och ungas framtida livssituation och därutöver bidra till samhällsekonomiska 
vinster.  

Önskade tillägg och ändringar i strategin 
Strategi och målformuleringar avses gälla under perioden 2019-2021. Strategin kan inte antas 
gälla för föregående år och kommunstyrelsen bör inte fatta ett beslut om en strategi 
retroaktivt. Därför föreslås att strategin ska gälla 2020-2022. 
Strategin föreslås inkludera ett tillägg i måluppfyllelse avseende genomförande av LUPP 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), där målgruppen är elever i årskurs åtta på 
högstadiet och årskurs två på gymnasiet. Uppföljningen utvärderar elevers situation på 
fritiden och i skolan, upplevda politiska och samhälleliga värderingar, trygghet, framtid, hälsa 
samt levnadsvillkor. Genom att inkludera LUPP i strategin lyfter Östhammars kommun 
barnrättsperspektivet, samt barn och ungas perspektiv till sin egen livssituation och 
omvärldsperspektiv. Strategin ska ha sin utgångspunkt i barnkonventionen, vilket därutöver 
bör tydliggöras i handlingsplanen.  
De målformuleringar som förslaget till strategi prioriterar utifrån de regionala målen 
innefattar inte något mål för förebyggandet av spelmissbruk bland unga och anhöriga. 
Socialnämnden betonar betydelsen av att prioritera detta förebyggande arbete i strategin. 
Personer med tidig speldebut eller som har haft spelproblem som unga riskerar i högre grad 
än andra att utveckla spelproblem som vuxna. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (5 
kap 1 §) aktivt motverka spelmissbruk bland unga.  
Att vara anhörig till vuxna med spelproblematik eller att själv ha problem med spel om 
pengar kan påverka stora delar av ungdomars liv och förutsättningar. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (5 kap 7 §) ska ett barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas 
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-03-17 SN-2020-21 2 (2) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Bodén 

om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt hos har ett 
spelmissbruk. 
Det är viktigt att under stycket som berör budget i förslaget till strategi tydliggöra de 
befintliga verksamhetsramar som arbetet ska bedrivas inom. Det kan annars finnas en risk att 
de insatser som strategi och handlingsplan lyfter inte får den status som behövs för att lyckas 
nå målen.  

Tydligare organisation och samordning i ANDT-LS-arbetet 
Det identifieras ett behov av att tydliggöra organisationsstrukturen för ANDT-LS-arbetet i 
strategin. I förslaget framgår det att SUV (Styrgrupp för ungas välbefinnande) ska vara det 
sammankallande nätverket som ska ansvara för upprättande av handlingsplan, måluppföljning 
och beviljande av medel för sektionsövergripande insatser. SUV är idag nedlagd som grupp i 
frågor för ungas välbefinnande med anledning av att det inte ska finnas parallellprocesser i 
kommunen. Förslaget är att dessa uppgifter i strategin ska flyttas över till Närvårdsgruppen 
för barn och unga som i sin tur sammankallar en sektionsövergripande arbetsgrupp för 
samtliga ärenden som berör barn och ungas välbefinnande och hälsa. 
TRÖ (Trygg i Östhammar) bör här även få en tydligare roll som en lokal referensgrupp, där 
samverkan mellan relevanta aktörer kring insatser och aktiviteter för ANDT-LS-arbetet 
uppmärksammas.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-04-01 SN-2020-50 1 (5) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 
Carina Kumlin 

Begränsning av hemtjänst för deltidsboende 

Förslag till beslut 
På grund av den rådande smittspridningen av Sars-Cov-2 beslutar Socialnämnden att inte 
bevilja ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen för personer som inte är folkbokförda i 
Östhammars kommun.  

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorg befinner sig nu i ett mycket pressat läge till följd av Sars-Cov-2.  

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att tänka igenom sina inrikesresor som en 

åtgärd att förhindra smittspridningen i landet. De rekommenderar även att den som är sjuk ska 

undvika nära kontakt med människor, att personer över 70 år bör begränsa sitt sociala 

umgänge så långt det är möjligt, och att den som är sjuk ska inte resa alls. 

Socialnämnden ser att tillströmningen av sommarboende i kommunen kommer riskerar att 

överbelasta hemtjänsten, och att brukare med tillfällig vistelse inte kan garanteras 

omsorgsinsatser.  

Det finns redan i dagsläget ett antal fall av Coronasmittade brukare i verksamheten vilket 

ökar tidsåtgången för att leva upp till basala hygienrutiner. Detta innebär extra moment med 

på och avtagande av extra skyddsutrustning samt extra tvätt vid arbete med patienter som 

uppvisar symptom. Samtidigt medför viruset redan i dagsläget en ökad sjukfrånvaro bland 

hemtjänstpersonalen. Det får antas att antalet smittade kommer att öka både bland personal 

och brukare vilket ytterligare kommer att öka dessa påfrestningar som tillsammans får dubbla 

negativa effekter på vår kapacitet att bedriva hemtjänst.  

Som en kommun med mycket fritidshus flyttar många människor till kommunen tillfälligt 

under sommaren, av dessa finns ett antal äldre som har behov av hemtjänst. Erfarenheter från 

tidigare år visar att ett 20-tal personer med hemtjänst och hemsjukvård  även behöver dessa 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-04-01 SN-2020-50 2 (5) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 
Carina Kumlin 

insatser när de vistas i sin sommarbostad. Detta innebar 2019 en ökning med ett antal timmar 

enligt tabellen.  

Månad Antalet utförda timmar för tillfällig 

vistelse 

Maj 31,5 

Jun 100,5 

Jul 102 

Aug 76 

Sep 36 

Okt 3,5 

Nov 1 

Socialnämnden ser att utförandet av dessa timmar ligger över den kapacitet som finns inom 

kommunen och ser därför ett behov av att det kan undvikas en tillströmning av brukare till 

hemtjänsten under denna extraordinära situation som hela samhället befinner sig i.  

Ersättning 

När hemtjänst och hemsjukvård utförs med någon åt tillfällig vistelse får kommunen i 

efterhand ersättning från hemkommunen. Ersättningen utgår efter den satta ersättningsnivån 

för utförare i hemkommunen. Denna ersättning kan således skilja sig från Östhammars 

kommuns ersättningsnivå. Det innebär också ett visst administrativt arbete att fakturera 

ersättningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-04-01 SN-2020-50 3 (5) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 
Carina Kumlin 

Biståndsbeslut   

Hemtjänsten verkställs utifrån det beslut som fattats i hemkommunen. För att beslutet ska 

kunna verkställas krävs att en biståndshandläggare manuellt lägger in det i 

verksamhetssystemet samt skickar det till utföraren. Denna manuella hantering inom VoO 

myndighet innebär en påfrestning men bedöms som hanterbart.  

Andra kommuner 

Ett antal kommuner har redan infört begräsningar i rätten för delårsboende hemtjänst. 

Ytterligare ett antal kommuner har istället meddelat att de inte kan garantera hemtjänst för 

delårsboende.  

Sotenäs kommun 

Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun har beslutet ”att neka delårsboende hemtjänst utifrån 

extraordinär situation kring Covid- 19, i syfte att minska smittspridning och säkra upp vård och 

omsorg för Sotenäsborna” 

Orust kommun 

”Med anledning av Covid-19 beslutar Orust kommun att inte bevilja ansökan om bistånd i 

form av tillfällig vistelse i kommunen enligt SoL, LSS samt HSL.” 

Norrtälje kommun 

”Kunder med tillfällig vistelse inom Norrtälje kommun kan inte garanteras omsorgsinsatser. 

Detta på grund av mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset och att personalbrist 

inom vård och omsorg uppstår som en följd av det. Kunder med tillfälliga vistelser i 

exempelvis fritidshus i Norrtälje, men som är folkbokförda i annan kommun, kommer därför 

inte att kunna garanteras omsorgsinsatser, meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och 

omsorg i Norrtälje (KSON).”  

Värmdö kommun  

”Hemtjänsten är just nu under hård belastning i och med den rådande situationen kring Covid-

19. Värmdö kommun kommer därför inte att ha möjlighet att verkställa beslut om tillfällig

hemtjänst från andra kommuner.”
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-04-01 SN-2020-50 4 (5) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 
Carina Kumlin 

Tanums kommun 

Tanums kommun kan i rådande situation inte garantera delårsboendes behov av kommunal 

service så som till exempel hemtjänst. 

Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen 2 kap 6§ gör gällande att när en enskild vistas utanför 

bosättningskommunen är vistelsekommunen skyldig att verkställa bosättningskommunens 

beslut om hemtjänst. Således möjliggör Socialtjänstlagen ingen möjlighet att neka 

visstidsboende hemtjänst.   

SKR 

SKR har gjort en hemställan hos regeringen om ändrat undantag från gällande regler för att 

säkerställa kommuners möjlighet att upprätthålla sin verksamhet. Skulle regeringen följa 

SKRs hemställan kan detta komma att påverka situationen för hur frågan ska hanteras.  

Bedömning 

Sammantaget kan konstateras att Folkhälsomyndighetens uppmanar kommunerna att försöka 

förhindra smittspridning så mycket som möjligt. Socialnämnden har med rådande läge 

svårigheter att verkställa de beslut som är fattade om hemtjänst och hemsjukvård.  Med 

anledning av detta ser socialnämnden behovet av att införa en tillfällig begränsning av rätten 

till hemtjänst där resurserna fokuseras på de som är folkbokförda i kommunen.   

Beslutsunderlag 
- SKR:s hemställan om ändrat undantag för gällande regler för att säkerställa kommuner

möjlighet att upprätthålla sin verksamhet
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
2020-04-01 SN-2020-50 5 (5) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 
Carina Kumlin 

Beslutet skickas till 
Tf socialchef Lisbeth Bodén  
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