
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  1 (34) 

Socialnämnden 
 

Plats och tid Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09:00-16:25 
  
Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevci 
§§ 89-91 Seniorrådgivare Freddie Eriksson och individ- och 
familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck 
§§ 92-97 99-109 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén  
§§ 92-98, 100-109 Socialchef Lina Edlund (deltar via Skype) 
§§ 92-97, 99 Stabschef Torbjörn Nyqvist 
§§ 95-97Utredare Oskar Johansson 
§ 99 HR-strateg Anneli Jansson-Sumén 
§ 100 Städ- och Måltidschef Annelie Wallén 
§ 98 Enhetschef VoO myndighet Carina Kumlin 
§ 109 Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson och lokalstrateg Andreas 
Järvenpää 

  
Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Östhammar, 2020-09-02, kl. 16:45 
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 Fitim Kunushevci  
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§ 89. Fastställande av dagordning 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan med följande tillägg: 
- Övervägande av umgängesinskränkning 
- Rapport kring socialförvaltningens hantering av coronapandemin 
- Sammanställning av socialförvaltningens sommar- och bemanningsplanering 2020 
- Inriktningsbeslut om servicebostäder enligt LSS 
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§ 90. Övervägande av umgängesinskränkning 
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   Dnr SN-2020-31 Dpl 904 
   Dnr SN-2020-32 Dpl 904 
   Dnr SN-2020-33 Dpl 904 
 

§ 91. Redovisning av delegationsbeslut 

 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 
1. Arbetsutskottets protokoll 2020-07-29, 2020-08-19 och 2020-08-26. 
 
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2020-06-01 t.o.m. 2020-07-31. 
 
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2020-06-01 t.o.m. 2020-07-31. 

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

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

• Ett beslut om umgängesinskränkning med stöd av 14 § 2 st. 1 p. Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. 

• Ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2020-06-01 t.o.m. 2020-07-31. 
 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor i delegationsmappen 
- Handlingar i sekretessmappen 
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   Dnr SN-2020-2 Dpl 904 
 

§ 92. Information och anmälningsärenden juli och augusti 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 
2020-08-19: 

- Lina Edlund är ny socialchef och har påbörjat sin anställning från och med 10 augusti 
2020.  

- Etapp ett av den nya organisationen för socialförvaltningen har verkställts. Full 
implementering till sektor Omsorg från och med första januari 2021.  

- Dagverksamheten har organiserats om till produktionsdelen för sektor omsorg. 
Fortfarande oklart kring hur vissa verksamheter inom myndighet och produktion ska 
omorganiseras.   

- Stabilt läge rörande smittspridningen av Sars-Cov-2 och inga nya konstaterade fall 
sedan 85 dagar tillbaka inom Östhammars kommun 

 

Dagens sammanträde 
Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän: 

- Fortsatt arbete med förankring av utkast till handlingsplan för en trygg och hållbar 
äldreomsorg i Östhammars kommun, samt framtida strategiarbete. Workshops med 
chefer inom verksamhetsområdet produktion samt konsulter 2020-08-28.  

- Pågående utvärdering av förvaltningens hantering av situationen med 
Coronapandemin. Loggdagbok finns i arbetsrummet.  

- Pågående arbete för upprättande av plan LSS-boenden. Syftet är planen ska gynna att 
individbaserade beslut för att gynna brukare och socialnämndens ekonomiska 
situation.  

- Behov av utförande av reparationer på gruppbostad Abborren och Klackskärsgatan. 
Dialog med Tekniska förvaltningen 2020-08-27 i frågan. Plan för tillfällig flytt tills 
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reparationer genomförts har upprättats. Enhetschef myndighet VoO Carina Kumlin har 
bokat digitalt möte med hyresvärd och Östhammarshem 2020-09-03 för att ta fram en 
tidsram för reparationsarbetet. Tillfällig flytt kommer genomföras 2020-10-05 till 
Udden, Vårdcentrum. Chefsstöd Lina Svalbro Ahlén har upprättat ett informationsblad 
som kommer skickas ut till brukare och anhöriga.  

- Östhammarshem samt konsulter har inkommit med besked som garanterar att 
Solgården är en funktionell byggnad med god boendemiljö. Ytskikt, funktionell 
upprustning och utomhusmiljö kommer att förändras utefter behov och 
kravställningar. Östhammarshem föreslår socialnämnden att beakta Solgården vid en 
eventuell expansion av boendeformer.  

- Statliga medel har rekvirerats för projektanställning med syftet att sänka 
socialförvaltningens sjuktal. En dedikerad tjänst på 80% från HR har tillsatts med 
uppdraget att sänka socialförvaltningens sjuktal.  

- Närvårdsenheten har för tillfället 13 platser på grund av anpassning Covid-19.  
 
Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum:  

1. Ekonomiskt utfall och prognos juni SN 
2. Logganteckningar Covid-19 till och med 2020-08-27 
3. Minnesanteckningar omställningar och boendefrågor 2020-08-18 
4. Samverkan och skyddskommitté 2020-05-25_Protokoll 
5. Samverkan och skyddskommitté 2020-06-09_Protokoll 
6. Samverkan och skyddskommitté 2020-06-17_Protokoll 
7. Verksamhetens nyckeltal kvartal 1  

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

− Domar från Förvaltningsrätten i Uppsala: 
o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller överklagandet och upphäver Socialnämndens 

beslut om umgängesinskränkning i dom meddelad 2020-05-06.  
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för februari 2020 i dom meddelad 2020-06-22. 
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för maj 2020 i dom meddelad 2020-07-30. 
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för juni 2020 i dom meddelad 2020-07-03. 
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om upphörande av vård enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i dom meddelad 2020-07-08.  
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för april 2020 i dom meddelad 2020-07-30. 
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för januari och februari 2020 i dom meddelad 2020-07-30. 
o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) för juni 2020 i dom meddelad 2020-07-03. 
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o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om upphörande av vård enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i dom meddelad 2020-07-08.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller Inspektionen för vård och omsorgs ansökan och 
ålägger Östhammars kommun att till staten betala en särskild avgift enligt Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om 12 900 kronor i dom 
meddelad 2020-06-18.  

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ledsagarservice enligt Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i dom meddelad 2020-06-
16. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) för februari 2020 i dom meddelad 2020-06-22. 

o Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagandet om avvisande av talan i dom 
meddelad 2020-06-16. 

 
− Domar från Kammarrätten i Stockholm: 

o Kammarrätten i Stockholm återförvisar målet till Östhammars kommun för ny 
handläggning i enlighet med det som framgå av domskälen i dom meddelad 2020-07-
09.  

o Kammarrätten i Stockholm avslår Östhammars kommuns överklagande och fastställer 
förvaltningsrättens dom om umgängesbegränsning i dom meddelad 2020-06-26.  

 

− Inkommande handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 
o IVO avslutar ärende om tillsyn av ej verkställt beslut. Beslutet meddelades 2020-06-15.  
o IVO avslutar ärende om tillsyn av ej verkställt beslut. Beslutet meddelades 2020-06-05. 

 

− Inkommande handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 
o Inkommande synpunkt 2020-06-15 från synpunktslämnare som ska delges 

socialnämnden med dnr. SN-2020-4:46. 
  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Socialchef Lina Edlund och barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.  
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   Dnr SN-2020-18 Dpl 042 
 

§ 93. Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2020  

 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
Ansvariga chefer för enheter med ekonomiska avvikelser inom socialförvaltningen ska 
presentera sina åtgärdsrapporter för ekonomi i balans under socialnämndens 
sammanträde 2020-09-30. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ekonomisk uppföljning per juni och juli 2020.  
 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2020 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Stabschef Torbjörn Nyqvist presenterar ekonomisk uppföljning per juni och juli 2020 per 
verksamhetsområde och enhet. Prognosticerat underskott för socialförvaltningen 2020 
beräknas till 12,6 miljoner kronor.  
 

Yrkanden 
Lisa Norén (S) yrkar på följande tillägg:  
Ansvariga chefer för enheter med ekonomiska avvikelser inom socialförvaltningen ska 
presentera sina åtgärdsrapporter för ekonomi i balans under socialnämndens sammanträde 
2020-09-30.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla Lisa Noréns (S) tilläggsyrkande.  
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   Dnr SN-2020-88 Dpl 041 
 

§ 94. Budget- och verksamhetsplanering 2021, plan 2022-2024 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer budget och verksamhetsplanering 2021, flerårsplan 2022-2024 
med fastställda ändringar och överlämnar den till kommunstyrelsen. (Bilaga 1) 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens internbudget för nästkommande år fastställs årligen. Budgetram och 
verksamhetsplan ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 3 september 2020. 
Föreligger förslag till budget- och verksamhetsplanering 2021, flerårsplan 2022-2024.  
 

Beslutsunderlag 
- Förslag till budget- och verksamhetsplanering 2021, flerårsplan 2022-2024 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén, stabschef Torbjörn Nyqvist och 
nämndsekreterare/utredare Fitim Kunushevci föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN-2020-90 Dpl 734 
 

§ 95. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2021 

 

Beslut 
Ärendet återremitteras och återupptas under socialnämndens sammanträde 2020-11-04.  
 

Bakgrund 
Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom hemtjänst. 
Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och 
beviljas att bli utförare av hemtjänst i kommunen. Både kommunens hemtjänst i egen regi och 
externa utförare ersätts per utförd timme. Ersättningen är differentierad och i den externa 
ersättningen inkluderas ett tillägg för administrativa kostnader samt en momskompensation på 
6 %. 
Hemtjänstersättning 

Hemtjänstersättning  Område 2017 2018 2019 2020 2021 

Egen regi Tätort 417 kr 427 kr 427 kr 434 kr 456 kr 

Egen regi  Glesbygd 447 kr 458 kr 458 kr 466 kr 489 kr 

Extern regi Tätort 457 kr 468 kr 468 kr 476 kr 500 kr 

Extern regi  Glesbygd 490 kr 502 kr 502 kr 511 kr 537 kr 

 

Ekonomiskt läge egenregi hemtjänst 
Socialförvaltningens egenregi har historiskt gått med ett betydande underskott och man kan 
konstatera att ersättning som egenregin har fått är för låg i förhållande till de kostnader man 
haft. Eftersom prognosen 2020 visar på fortsatta underskott är det nödvändigt att ersättningen 
för hemtjänst i egenregi sätts närmare den faktiska kostnaden för verksamheten. Ersättningen 
till de privata utförarna bör följa denna förändring för att skapa motsvarande ekonomiska 
förutsättningar. Med bakgrund av detta föreslås att ersättningen höjs med fem procent för 
samtliga utförare. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna beräknas utifrån en uppskattad volym för 2021 på cirka 
150 000 hemtjänsttimmar för egen regi och 17 000 timmar för extern regi. Detta ger en 
höjning av utbetald ersättning på cirka 3,3 mnkr för egen regi (150 000*445*5 %) och 406 tkr 
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för extern regi (17 000*478*5 %) där 445 och 478 i beräkningarna är den genomsnittliga 
ersättningen för egen regi respektive extern regi 2020.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Stabschef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 

Yrkanden 
Lisa Norén (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen och återupptas under 
socialnämndens sammanträde 2020-11-04 efter att socialnämnden genomfört sin budgetdag 
2020-10-07. 
 

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

Beslutet skickas till 
Stabschef Torbjörn Nyqvist  
Verksamhetsområdeschef Johan Steinbrecher 
Utredare Oskar Johansson 
Aktivt stöd 
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Dnr SN-2020-91 Dpl 734 
 

§ 96. Reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst 

 

Beslut 
I ”Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars kommun” ändras 
punkt 1.5, första stycket, tredje meningen till att ”Utföraren kan för varje geografiskt 
område ange det maximala antalet timmar per månad som utföraren kan utföra tjänster”.  
I ”Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars kommun” ändras 
punkt 1.5, andra stycket, andra meningen till att ” Utföraren ska vara beredd att utöver 
kapacitetstaket när så är möjligt ta emot mindre utökningar på samma ort.” 
 

Ärendebeskrivning 
I ”Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars kommun” framgår att utförare 
av hemtjänst kan ange det maximala antalet timmar per månad som utföraren kan utföra 
tjänster. Detta innebär att de inte får ta emot fler brukare efter att de uppnått sitt kapacitetstak 
utan måste invänta att någon insats avslutas. Utföraren är däremot skyldig att utöver 
kapacitetstaket ta emot mindre utökningar av befintliga insatser när så krävs. Utföraren har 
möjlighet att ändra sitt kapacitetstak genom att skriftligt anmäla detta till förvaltningen, 
ändringen träder då i kraft vid första månadsskiftet 30 dagar efter anmälan.  
Aktivt stöd som i dagsläget är den enda privata utföraren av hemtjänst i kommunen har 
inkommit med ett önskemål om att det ska vara möjligt att ha skilda kapacitetstak för olika 
området. Detta med anledning av att utföraren har verksamhet på flera områden men har 
utrymme för att ta emot fler brukare inom Gimo och Alunda men har full kapacitet inom 
Östhammar, utföraren anser inte att det är praktiskt möjligt at låta personalen åka mellan 
områdena.  
Det bedöms som den problematik som Aktivt stöd upplever kring de nuvarande villkoren är 
generell och kan hindra privata utförares möjlighet att bedriva sin verksamhet och således bör 
undanröjas. Socialnämnden ser inget hinder mot kapacitetstaket delas upp efter område och 
förändringen bedöms inte ha någon större påverkan på hemtjänsten i egenregin. Förändringen 
bedöms medföra att villkoren harmoniseras med det som gäller för egenregin, där hemtjänst på 
respektive ort ansvarar för sitt eget område utan att personalen i någon högre omfattning 
behöver åka mellan områdena.  
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Text med nuvarande lydelse  
1.5 Geografiskt område, kapacitetstak och skyldighet att ta emot uppdrag 
Östhammars kommun har indelats i geografiska områden (se bilaga 1). Inom vart och ett av 
dessa finns möjlighet att ansöka om att teckna avtal som utförare av hemtjänstinsatser. 
Utföraren kan ange det maximala antal timmar per månad som utföraren kan utföra tjänster. 
Om kapacitetstaket är uppnått, ska utföraren meddela detta till biståndsenheten.  
Utföraren ska, inom ramen för det geografiska etableringsområdet och angivet kapacitetstak, 
ta emot nya uppdrag och har ingen möjlighet att tacka nej till sådana. Utföraren ska vara 
beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behö-
vas för att upprätthålla kontinuiteten för brukaren. 
Om utförare senare vill ändra geografiskt verksamhetsområde eller kapacitetstak kan detta ske 
genom skriftlig anmälan till socialförvaltningen. Anmälan medför att bilaga till kontrakt ändras. 
Förändringen träder i kraft vid första månadsskifte 30 dagar efter anmälan. 
Om utförarens kapacitetstak eller det geografiska området minskas ska utföraren behålla alla 
befintliga brukare. Om särskilda skäl föreligger kan kommunen besluta att befintliga brukare 
ska välja annan utförare. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Oskar Johansson föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
- Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars kommun   
 

Beslutet skickas till 
Utredare Oskar Johansson 
Aktivt stöd 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  15 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-82 Dpl 913 
 

§ 97. Yttrande över motion från Irmeli Bellander (L) angående 
inrättande av tjänst som äldre- och brukarombud 

 

Beslut 
Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen. (Bilaga 2) 
 

Reservationer 
Julia Carlberg (L) reserverar sig mot beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Irmeli Bellander (L) har lämnat en motion, daterad 2020-06-03, med förslag om att inrätta en 
fristående tjänst som äldre- och brukarombud som bevakar intresseområden för äldre och 
personer med funktionsvariationer.  
Motionen inkom 2020-06-18 till socialnämnden.  
Föreligger förslag till yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
- Motion angående inrättande av tjänst som äldre och brukarombud  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Oskar Johansson föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utredare Oskar Johansson  
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  16 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-20 Dpl 701 
 

§ 98. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2020 

 
 

Beslut 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. (Bilaga 3) 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporterings-
skyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 
 

Beslutsunderlag 
- Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2020.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  17 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-102 Dpl 701 
 

§ 99. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för kvartal 2, 
2020 

 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 

Ärendebeskrivning 
Redovisas uppföljning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete till och med andra kvartalet 
2020. 
 

Beslutsunderlag 
- Statistikrapport av systematiskt arbetsmiljöarbete för kvartal 2, 2020 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-strateg Anneli Jansson-Sumén föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
HR-strateg Anneli Jansson-Sumén 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  18 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-101 Dpl 810 
 

§ 100. Ny livsmedelspolicy i Östhammars kommun 

 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
Socialnämnden har inget att erinra i förslaget till livsmedelspolicy. 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har beslutat om att upprätta en ny livsmedelspolicy. Syftet med 
livsmedelspolicyn är att styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel samt 
främja inköp av livsmedel som bidrar till en hållbar utveckling. Livsmedelspolicyn ska 
säkerställa kraven på livsmedelsleverantörer till kommunen avseende svensk 
djurskyddsstandard, miljöhänsyn samt livsmedelskvalitet. 
Föreligger förslag till ny livsmedelspolicy i Östhammars kommun.  
 

Beslutsunderlag 
- Förslag till livsmedelspolicy i Östhammars kommun 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Städ- och Måltidschef Annelie Wallén föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 

Städ- och Måltidschef Annelie Wallén 
Kommunstyrelsen 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  19 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-83 Dpl 162 
 

§ 101. Yttrande över remiss: Vuxenutbildningen i Östhammars 
kommun 

 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av underlag, utredning och förslag till beslut i ärendet. 
Socialnämnden yttrar sig enligt nedanstående: 
Vuxenutbildningen fyller en viktig funktion ur ett utbildnings- och 
arbetsmarknadsperspektiv. Därutöver anser nämnden att vuxenutbildningens funktion 
minskar social utsatthet genom att skapa incitament för socialt utsatta individer till ett 
djupare deltagande i samhället.   
Socialnämnden är positivt inställda över den föreslagna ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Nämnden framhåller betydelsen av att i beslutsformuleringen förtydliga vem som 
fastslår mål- och ambitionsnivåer, samt vem som äger det ekonomiska ansvaret från och 
med 2021.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade vid sammanträdet 2020-06-02 ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden.  
Den 2020-03-23 fick Vuxenutbildningen av kommundirektör via barn- och utbildningschef ett 
uppdrag att inkomma med förslag på: 
− Hur styrningen av Vuxenutbildningen skulle kunna ske – inte driften, utan snarare styrning 
av innehåll och vem som har budget för detta. 
− Hur Vuxenutbildningen behöver budgetförstärkas. 
− Hur vi framledes jobbar med utbildningar inriktat mot industri och teknik 
(Vuxenutbildning) oavsett om vi jobbar med yrkesvux eller yrkeshögskola (YH) och vilka 
ekonomiska följder det får. 
I arbetet med utredningen ”Utredning kommunal vuxenutbildning (Komvux), Östhammars 
kommun” (se beslutsunderlag) hämtade utredarna synpunkter från ett flertal aktörer som: 
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten (AME), Teknikcollege, 
Vård- och omsorgscollege, den lokala styrgruppen för yrkeshögskoleutbildning samt enskilda 
företag. 
Den sammantagna bilden är att Vuxenutbildningen i grunden fyller en viktig funktion ur ett 
utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. I dialogerna framkommer behovet av en fortsatt 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  20 (34) 

Socialnämnden 
 

utveckling av flexibiliteten i utbildningen och att studier, i ännu större utsträckning, ska vara 
möjliga att kombinera med andra aktiviteter t.ex. arbete. Att erbjuda breda utbildnings- 
möjligheter ses också som viktigt utifrån möjligheten att skapa individuella lösningar som 
leder mot arbete och sysselsättning. Fortsatt satsning på yrkesutbildningar och yrkeskurser på 
gymnasial nivå efterfrågas speciellt inom utpekade bristyrken som exempelvis kockar, 
barnskötare, vårdpersonal, tekniker, elektriker och svetsare. Viktigt är också att fortsatt satsa 
på utbildningar inom Yrkeshögskolan och erbjuda utbildningar på en eftergymnasial nivå. 
En ökad utbildningsgrad ger i sin tur effekt även samhällspolitiskt och integrationsmässigt. 
Vuxenutbildningen kan hjälpa människor att ställa om och byta karriär i ett allt föränderligare 
arbetsliv och hjälpa företagen utifrån deras kompetensbehov som både växer och förändras 
allt snabbare över tid. 
 

Beslutsunderlag  
- Utredning kommunal vuxenutbildning (Komvux), Östhammars kommun (2020-01-15)  
- Tjänsteskrivelse 2020-05-25  
 

Ärendets behandling  
KSAU 2020-06-02 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth  Bodén föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  21 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-84 Dpl 701 
 

§ 102. Yttrande över remiss: Regional utvecklingsstrategi och 
Agenda 2030-strategi för Uppsala län 

 

Beslut 
Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen. (Bilaga 4) 
 

Ärendebeskrivning 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för kommuner, 
myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Uppsala län. Förslaget till utvecklingsstrategi är tilltänkt att ersätta den 
befintliga regionala utvecklingsstrategin. Förslaget är dessutom tilltänkt att integreras och 
fungera som länets gemensamma Agenda 2030-strategi. 
Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande 
utvecklingsstrategin. Visionen i förslaget förtydligas genom tre strategiska 
utvecklingsområden:   

• En region för alla 

• En hållbart växande region 

• En nyskapande region.  

De tre strategiska utvecklingsområdena är alla inbördes påverkande och beroende av 
varandra, samtidigt som de ger ingång och struktur för länets utvecklingsarbete. Agenda 2030 
ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en riktningsvisare, samtidigt som det är 
mot de globala målen och visionen som Uppsala län ska arbeta för att uppnå. 
Strategin inleds med en beskrivning av uppdraget, länets läge och nuläge samt påverkande 
omvärldskrafter, samt hur strategin syftar att integrera Agenda 2030 och de globala målen. 
Därefter redogörs för de strategiska utvecklingsområdena med en redogörelse för vad 
respektive utvecklingsområde strävar efter samt vad området innefattar. Vidare redogörs för 
områdets långsiktiga utvecklingsmål och den riktning som länets aktörer tillsammans behöver 
sträva mot, samt de åtaganden som vi gemensamt i samverkan har att hantera för att gå mot 
det långsiktiga utvecklingsmålet. Slutligen redogörs för de prioriterade målen under 
programperioden (2021–2024) och vilka steg som ska tas inom dessa, samt kopplade 
indikatorer. 
I det avslutande kapitlet redogörs för förutsättningarna och formerna för ett genomförande av 
strategin. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  22 (34) 

Socialnämnden 
 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för socialförvaltningen.  
Föreligger förslag till yttrande.  
 

Beslutsunderlag  
- Förslag till regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth  Bodén föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  23 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-86 Dpl 701 
 

§ 103. Yttrande till kommunstyrelsen och kommunrevisionen 
angående granskning av delaktighet inom LSS-
verksamheten 

 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av granskning från kommunrevisionen.  
Socialnämnden antar yttrande och överlämnar den till kommunstyrelsen och 
Östhammars kommuns förtroendevalda revisorer. (Bilaga 5) 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att: 
- Upprätta rutin och former som säkerställer inflytande och medbestämmande för de 

personer som har beviljats insatser enligt LSS.  
- Utarbeta en handlingsplan och säkerställa att ej verkställda beslut kan verkställas.  
- Genomföra en översyn av bostadskön och säkra behovet av bostäder med särskild 

service enligt 9§ 9 p. LSS  
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommuns förtroendevalda revisorer gav KPMG under början av 2020 i uppdrag 
att granska funktionsvarierade personers inflytande och självbestämmande över de insatser 
som de beviljats svarar mot de krav som ställs enligt Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).  
Granskningen utgick från följande punkter:  

• Om det existerar upprättade mål av socialnämnden för att garantera inflytande och 

självbestämmande för personer med funktionsvariationer. 

• Om det finns forum som inrättats av socialnämnden med avsikten att föra dialog med 

intresseorganisationer för att öka möjligheterna till inflytande och medbestämmande för 

personer med funktionsvariationer.  

• Biståndshandläggarnas och verksamhetens rutiner och arbetssätt för att säkerställa 

inflytande och påverkan för personer som ansöker eller har beviljats insatser enligt LSS.  

• Brukarorganisationernas involvering för att säkra möjligheterna till inflytande och 

medbestämmande för personer med funktionsvariationer 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  24 (34) 

Socialnämnden 
 

Utredningsmetodiken utgick från textanalyser av dokumentation för området och kvalitativa 
intervjuer med berörda tjänstemän.  
Kommunrevisionens granskning fastslår följande brister i hanteringen inom LSS-
verksamheten:  

• Socialnämnden har inga formulerade mål för inflytande och medbestämmande för 
personer med funktionsvariationer. 

• Det finns ingen handlingsplan för hur ej verkställda beslut ska verkställas inom LSS-
verksamheten.  

• Socialnämnden har inte inrättat några forum med intresseorganisationer som säkerställer 
inflytande och medbestämmande för personer med funktionsvariationer.  

• Det existerar inga fastställda rutiner och former av för biståndshandläggare i 
arbetsprocessen för att säkerställa påverkan och inflytande för personer som beviljats en 
LSS-insats.  

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteutlåtande  
- Förslag till yttrande 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Lisa Norén (S) föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Östhammars kommuns folkvalda revisorer 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  25 (34) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2020-81 Dpl 023 
 

§ 104. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun 
 

Beslut 
Socialnämnden utser Qnister AB som socialnämndens dataskyddombud.  
Nuvarande dataskyddsombudet Johanna Widenberg entledigas från uppdraget.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 
omfördelning av resurser (dnr KS-2020-388). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås Qnister AB. Företag tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek.  Alla 
nämnder under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 
det vill säga de olika nämnderna.   
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 
dataskyddsombud.  Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Varje nämnd gör en egen anmälan på Datainspektionens hemsida. 
Uppdraget som dataskyddsombud i Östhammars kommun innehas för närvarande av Johanna 
Widenberg. Uppdraget hör organisatoriskt till kommunledningsförvaltningen, enheten 
Lednings- och verksamhetsstöd. Widenberg är anställd som kommunarkivarie vid samma 
enhet. I och med att med att kommunstyrelsen/nämnden utser ett nytt dataskyddsombud 
entledigas hon från uppdraget som dataskyddsombud.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Lisa Norén (S) föredrar ärendet. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  26 (34) 

Socialnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Qnister AB 
Pauliina Lundberg 
Johanna Widenberg 
Datainspektionen via blankett: 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf 
 
 
 
  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  27 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-14 Dpl 027 
 

§ 105. Kurser och konferenser 
 

Beslut 

Socialnämnden deltar på webbsänd halvdagsutbildning om nära vård 2020-09-15.  
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd heldagsutbildning om nära vård i 
kommunerna 2020-15-09. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Lisa Norén (S) föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
- Inbjudan  
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  28 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2020-3 Dpl 904 
 

§ 106. Rapporter från socialnämndens ledamöter och ersättare 
 

Beslut 
Inga anmälda rapporter från socialnämndens ledamöter.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  29 (34) 

Socialnämnden 
 

 

Dnr SN-2020-103 Dpl 701 

§ 107. Rapport kring socialförvaltningens hantering av 
coronapandemin 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en rapportsammanställning av 
förvaltningens hantering av coronapandemin.  
Rapporten ska innehålla följande delar:  
- Bakgrundsbeskrivning 
- Händelseförlopp mars till augusti 
- Anskaffandet av skyddsutrustning 
- Sjukfrånvaro 
- Påverkan på socialnämndens verksamheter 
- Identifierade brister kontra lärande 
- Ekonomiska konsekvenser 
- Framtida scenariobeskrivningar av pandemins förlopp 
Ärendet återrapporteras till socialnämndens sammanträde 2020-11-04.  
 

Ärendebeskrivning 
Initiativärende från Lisa Norén (S).  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisa Norén (S) föredrar ärendet. 
 

Yrkanden 
Lisa Norén (S) yrkar enligt följande:  
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en rapportsammanställning av 
förvaltningens hantering av coronapandemin.  
Rapporten ska innehålla följande delar:  
- Bakgrundsbeskrivning 
- Händelseförlopp mars till augusti 
- Anskaffandet av skyddsutrustning 
- Sjukfrånvaro 
- Påverkan på socialnämndens verksamheter 
- Identifierade brister kontra lärande 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  30 (34) 

Socialnämnden 
 

- Ekonomiska konsekvenser 
- Framtida scenariobeskrivningar av pandemins förlopp 
Ärendet återrapporteras till socialnämndens sammanträde 2020-11-04.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på uppdragsyrkandet och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla Lisa Noréns (S) uppdragsyrkande. 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  31 (34) 

Socialnämnden 
 

 

Dnr SN-2020-104 Dpl 701 

§ 108. Sammanställning av socialförvaltningens sommar- och 
bemanningsplanering 2020 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en sammanställning kring 
utfallet av sommar- och bemanningsplaneringen för 2020.  
Sammanställningen ska innehålla följande parametrar:  
- Bemanning 
- Vikariesituationen 
- Sjukfrånvaro 
- Introduktion till nya medarbetare 
- Kontinuitet i planeringen 
- Hemtjänstens sommar- och bemanningssituation per enhet 
 

Ärendebeskrivning 
Initiativärende från Lisa Norén (S).  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lisa Norén (S) föredrar ärendet.  
 

Yrkanden 
Lisa Norén (S) yrkar enligt följande:  
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta en sammanställning kring utfallet av 
sommar- och bemanningsplaneringen för 2020.  
Sammanställningen ska innehålla följande parametrar:  
- Bemanning 
- Vikariesituationen 
- Sjukfrånvaro 
- Introduktion till nya medarbetare 
- Kontinuitet i planeringen 
- Hemtjänstens sommar- och bemanningssituation per enhet 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  32 (34) 

Socialnämnden 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på uppdragsyrkandet och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla Lisa Noréns (S) uppdragsyrkande. 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  33 (34) 

Socialnämnden 
 

 

   Dnr SN-2019-85 Dpl 731 
 

§ 109. Inriktningsbeslut om servicebostäder enligt LSS 

 

Beslut 
Socialnämnden bedömer att beslut i ärendet inte kan fattas utifrån den muntliga 
föredragningen.  
Socialnämnden betonar att en beställning av nytt serviceboende till tekniska 
förvaltningen överlämnades 2019-08-21. Underlaget har inte inkommit till 
socialnämnden för slutgiltigt inriktningsbeslut.  
Socialnämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att inkomma med ett skriftligt 
underlag utifrån de tre förslagen som presenterades under den muntliga 
föredragningen.  
 

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.  
 

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. 
Socialnämnden överlämnade 2020-08-21 en beställning av nytt serviceboende till tekniska 
förvaltningen. Efter genomförd förprojektering skulle underlaget åter till socialnämnden för 
beslut om att inleda byggandet av nytt serviceboende. 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-02  34 (34) 

Socialnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson och lokalstrateg Andreas Järvenpää redovisar tre 
alternativ med att gå vidare i processen.  

• Avrop av SKR:s ramavtal. 
• Upphandling fastighetsentreprenör. 
• Anpassning och upprustning invändigt/utvändigt av Solgården. 
 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Närvarande  Ärendenr: Ärendenr: 
 Ja Nej Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
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1 Verksamhetsområde 
Socialnämndens uppdrag 
Socialnämnden ska utifrån behov, lagstiftning och ekonomiska förutsättningar erbjuda 
insatser till Östhammars kommuns invånare. Insatserna ska stimulera individen till ett 
självständigt, värdigt och tryggt liv i gemenskap med andra. Därutöver ska individen 
känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses. 
Socialnämndens huvuduppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring, 
tillhandahålla en god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsvariationer. 
Enligt gällande lagstiftning ska den enskildes rätt till stöd och bistånd prövas. 
Socialnämndens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. 
  

Socialnämndens verksamhet omfattar: 

• individ- och familjeomsorg 
• äldreomsorg 
• hälso- och sjukvård 
• stöd till personer med funktionsvariationer 
• uppsökande, förebyggande och öppna insatser 
• färdtjänst 
• hjälpmedel 
• bostadsanpassning 

 

2 Planeringsförutsättningar 
Ökat tryck på kommunala välfärdstjänster 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) framtidsprognos förväntas Sverige 2024 ha en 
befolkning på 10.7 miljoner invånare. De två största anledningarna är en äldre 
befolkning och större invandring. Den snabba befolkningsökningen kommer sätta en 
stark press på kommunsektorn och resultera i nya utmaningar. Ökningen är extra 
påfrestande så till vida att den främst sker i de åldersgrupper där behovet av 
välfärdstjänster är som störst och bidraget till dess finansiering minst. Detta innebär att 
socialnämndens välfärdstjänster behöver utökas och förändras. 
Den demografiska utvecklingen ger också ett ökat tryck på Region Uppsalas 
specialiserade vård, som anpassas till nya förutsättningar, vilket spiller över på 
kommunens verksamheter. Se Samverkan/regionalisering. 
Det är inte konstigt att förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors 
ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med 
ökad utbildning och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. Allt fler törs uttrycka 
sina synpunkter och sina förväntningar. Ny teknik har skapat nya arenor, vilket 
ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. Digitaliseringen 
med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för 
människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser. Detta kräver en mer 
effektiv verksamhet, för att möta upp medborgarnas förväntningar. Större medvetenhet 
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om rättigheter till stöd och högre kravställning från brukare och anhöriga påverkar 
också efterfrågan på tjänsterna inom socialförvaltningens verksamhetsområde. 
Behovet inom LSS-området har ökat under en period och förväntas fortsätta öka. 
Personer med funktionsnedsättning eller multisjukdom har tillgång till god vård och 
lever längre än tidigare. De vill kunna leva självständigt (utanför familjen) och fler 
söker eget boende samt sysselsättning, exempelvis inom daglig verksamhet. I dagsläget 
belastas nämnden med flera ej verkställda beslut som gäller behov av kontaktperson, 
eget boende (med stöd) och boende i gruppbostad. 
  

Samverkan/Regionalisering 
Region Uppsala och kommunerna samverkar kring Effektiv och nära vård, ENV 2030. 
Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer högre krav på kommunen att 
kunna ta emot allt sjukare personer med kort varsel. Att arbeta med samma individer, 
men i olika faser av vårdkedjan, ställer stora krav på en väl fungerande och reglerad 
samverkan. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt 
mål. 
Denna samverkan kommer att kräva en utveckling av hemtjänst, hjälpmedel, 
korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende. Detta då satsningen innebär att flytta 
resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer ökade krav på arbetet 
med stöd i hemmet. 
  

Digitalisering 
Vårt samhälle genomgår ett snabbt teknikskifte och det finns många möjligheter inom 
socialnämndens verksamhetsområden att följa med på resan. Det är av stor vikt att 
känna av hur efterfrågan och acceptansen för nya tjänster ser ut hos brukarna och att 
tjänster utvecklas med brukarens behov och upplevelse i centrum. Nya system, tjänster 
och arbetssätt kräver ofta nya kompetenser, dels för att utveckla tjänster med brukarens 
behov i fokus och dels för att hantera systemet när de är igång. 
  

Kompetensförsörjning 
Socialnämnden lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer 
kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det 
efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Socialnämnden kommer att behöva arbeta 
intensivt för att behålla och nyrekrytera socionomer, sjuksköterskor, kvalificerade 
beteendevetare och arbetsterapeuter. De resurser som finns tillgängliga måste användas 
mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka 
såväl personalomsättning som sjuktal. 
  

Jämlik socialtjänst 
Vid den senaste uppföljningen av insatser för brukare i ordinärt boende samt särskilt 
boende visade det sig att insatserna såg olika ut beroende på kön. Det kan innebära att 
kvinnor och män inte i lika stor utsträckning får insatser utifrån sina behov. 
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Socialförvaltningen behöver använda resultaten från uppföljningarna för att utveckla 
verksamheten till en mer jämlik socialtjänst. 
  

Nationell styrning 
Den statliga styrningen av kommuner och regioner har ökat i omfång, komplexitet och 
detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Detta medför till att socialnämndens 
verksamhetsområden måste förhålla sig till förändringar i lagstiftning, handlingsplaner 
eller andra prioriterade överenskommelser som exempelvis psykisk hälsa och god och 
nära vård, vilka skall ske i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Den nationella 
styrningen är en vägledning i vilka områden som måste prioriteras. 

2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Befolkning 22 048 22 079  

Befolkning 80+ 1 430 1 462  

Arbetslöshet % 4,0 3,8  

Andel brukare med uppdaterade 
genomförandeplaner 

   

Andel brukare som upplever ett fungerande 
kontaktmannaskap inom ordinärt boende 

   

Antal kameror på ordinärt boende    

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar 

15 15  

 

2.2 Volymer 

Volymer 

Volym 2019 2020 2021 2022 

Särskilt boende: Antal belagda platser 222 225 225 225 

Särskilt boende: Antal platser särskilt boende 234 234 234 234 

Särskilt boende: Bruttokostnad exkl. lokal (tkr) 111 505 116 840 116 576 119 656 

Särskilt boende: Bruttokostnad/pl/dygn exkl. 
lokal (kr) 

1 376 1 423 1 419 1 457 

Korttidsboende: Antal platser  14   14  13 13 

Korttidsboende: Bruttokostnad exkl. lokal(tkr) 12 165 12 748 10 768 11 059 

Korttidsboende: Bruttokostnad/plats/år/dygn 
exkl. lokal (kr) 

2 381 2 495 2 269 2 330 
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Volym 2019 2020 2021 2022 

Ordinärt boende: Antal utförda timmar 138 654 154 752 165 000 175 926 

LSS: Personlig assistans, antal  29   29   32   32  

LSS: Personer med LSS-insats, antal  162   156   166   171  

LSS: Boende i gruppbostad, antal  34   34  34 34 

LSS: Bruttokostnad gruppbostad exkl lokal 
(tkr) 

 30 257   30 229   -   -  

LSS: Bruttokostnad gruppbostad/pl/dygn (kr)  2 472   2 469   -   -  

LSS: Boende i servicebostad, antal 11  11  29 29 

LSS: Bruttokostnad servicebostäder exkl lokal 
(tkr) 

3 160  3 000  3 970 4 939 

LSS: Bruttokostnad servicebostad/pl/dygn (kr)  859   758  777 796 

IFO: BoU placeringar familjehem, antal  19   18   18   18  

IFO: BoU placeringar familjehem, pl/dygn (kr)  688   760   760   760  

IFO: BoU placeringar konsultstödda 
familjehem, antal 

 11   5   3   -  

IFO: BoU placeringar konsultstödda 
familjehem, pl/dygn (kr) 

 1 900   1 798   1 800   1 800  

IFO: BoU placeringar HVB/stödboende  4   4   4   4  

IFO: BoU placeringar HVB/stödboende, 
pl/dygn (kr) 

 5 249   2 717   2 700   2 700  

IFO: ensamkommande placeringar familjehem, 
antal 

 10   8   5   3  

IFO: ensamkommande placeringar familjehem, 
pl/dygn (kr) 

 760   770   770   770  

IFO: ensamkommande placeringar 
konsulentstödda familjehem, antal 

 5   3   -   -  

IFO: ensamkommande placeringar 
konsulentstödda familjehem, pl/dygn (kr) 

 2 025   1 633   1 633   1 633  

IFO: ensamkommande placeringar 
HVB/stödboende, antal 

 19   11   7   3  

IFO: ensamkommande placeringar 
HVB/stödboende, pl/dygn (kr) 

 2 844   4 927   4 000   4 000  
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3 Målarbete utifrån de strategiska inriktningsområdena 

3.1 En attraktiv och växande kommun 

Förvaltningen kommer att arbeta med nämndens mål om att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att klara kompetensförsörjningen kommer förvaltningen bland annat 
att arbeta med ett aktivt och nära ledarskap och tydliggöra medarbetarskapet. 
Förvaltningen behöver även intensifiera arbetet med att minska sjuktalen utifrån Sunt 
arbetsliv, ett material som ger inspiration och verktyg för en bättre arbetsmiljö. Det i sig 
kommer att  kunna minska personalomsättningen genom att medarbetare kommer att 
känna sig mer delaktiga i sitt arbete och väljer att stanna i kommunen. Förvaltningen 
behöver fortsätta att vara synlig vid utbildningsmässor, skolor osv för att marknadsföra 
nutidens- och framtidens bristyrken. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt utifrån ett fast årshjul. 
 

3.2 En hållbar kommun 

Förvaltningen kommer i arbetet med att nå nämndens mål följa och analysera andelen 
återaktualiseringar för grupperna barn och unga, missbruk och försörjningsstöd. 
En handlingsplan för "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun" har 
tagits fram hösten 2020 på uppdrag av socialnämnden. Arbetet med handlingsplanen 
förväntas ge effekt 2021. Socialnämnden ska säkra jämlika och goda möjligheter för de 
äldre i vår kommun så att de kan känna sig trygga, få rätt insatser i rätt tid och 
omfattning. 
Nya arbetssätt och översyn av myndighetsbeslut ska kunna ge en effektivare verksamhet 
och förebygga behov av insatser. 
Byte av den fossildrivna fordonsflottan pågår kontinuerligt och andelen elbilar ska öka 
för att minska negativa miljökonsekvenser. Socialförvaltningens medarbetare uppmanas 
följa Östhammar kommuns resepolicy, vilket innebär att i första hand överväga om 
resan ens är nödvändig. För att värna miljön ska digitala möten övervägas. Bilen är 
dock ett viktigt färdmedel inom hemvården på grund av kommunens areal och 
demografi. 
 

3.3 En lärande kommun 

Kompetensutveckling av chefer att leda i förändring samt ge alla våra medarbetare ett 
utvecklande medarbetarskap. En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av största 
nytta för kommunen och medborgarna. Förvaltningen behöver bli mer nytänkande som 
präglas av en ökad förändringskultur. 
Förbättrad skolframgång och det livslånga lärandet är framgångsfaktorer för minskat 
utanförskap och en god kompetensförsörjning. Socialförvaltningen har ett stort ansvar 
att samverka med Barn- och utbildningsförvaltningen så att barn och ungdomar får de 
bästa förutsättningar de kan få för en god utbildning. Utveckling av Närvårdsarbetet 
behöver ha mer fokus. 
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3.4 En öppen kommun 

Öppenhet för socialnämnden handlar om att bjuda in till medborgardialoger kring 
viktiga frågor, tillhandahålla lättillgängliga tjänster för engagemang, skapa insyn i 
förvaltningens  verksamheter och ha en god och ändamålsenlig tillgänglighet. 
Verksamheten behöver öka individers kunskaper om hur de kan framföra sina åsikter 
och klagomål. Arbetet med Klarspråk, det vill säga myndighetstexter skrivna på ett 
enkelt och begripligt språk ska fortsätta. Socialnämnden identifierar ett behov av 
individers medbestämmande och inflytande inom dess verksamhetsområden. 
Utveckling av synpunktshanteringen är en viktig del för att kunna tillvarata invånarnas 
synpunkter. Ett arbete för att underlätta handläggningsprocessen har påbörjats och 
förväntas effektivisera processen för socialnämndens synpunktshantering. 
 

4 Nämndens mål och styrtal 
Strategiskt 
inriktningsområde 

Nämndmål Styrtal Måltal 2021 

En attraktiv och 
växande kommun 

Socialnämnden ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Helhetsintrycket av vår 
organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö ska 
förbättras 

82 

Sjuktalen ska minska 8% 

Personalomsättningen 
ska minska 

10% 

En hållbar kommun Socialnämnden ska 
vara en effektiv 
verksamhet 

Nettokostnadsavvikelse 
individ- och 
familjeomsorg, (%) ska 
minska 

-8% 

Köp av individ och 
familjeomsorg totalt, 
andel (%) ska minska 

22% 

Brukarbedömning IFO 
totalt - helhetssyn, 
andel (%) ska öka 

87% 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 
ska bibehållas 

93% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 
ska öka 

87% 
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Strategiskt 
inriktningsområde 

Nämndmål Styrtal Måltal 2021 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 80+ ska minska 

229 000kr 

Andel invånare 80+ 
som inte har någon 
biståndsbedömd insats 
av socialförvaltningen 
ska öka 

75% 

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%) ska minska 

0% 

En lärande kommun    

En öppen kommun    
 

4.1 Verksamhetsförändringar, konsekvenser och uppdrag 2021 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag vid sammanträdet den 17 juni 2020 att ta 
fram en handlingsplan för en Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammar. 
Handlingsplanens syftes- och målformulering är att rätt insatser, i rätt tid och i rätt 
omfattning ska finansieras via en omfördelning av existerande resurser från reaktiva och 
mindre effektiva insatser för målgruppen äldre till tidiga och mer effektiva insatser till 
samma målgrupp. 
Översynen av förvaltningsorganisationen i Östhammars kommun har inneburit att 
kommunen organiseras i en förvaltning med fyra sektorer. Därmed kommer 
socialförvaltningen att kallas sektor Omsorg från och med första januari 2021. 
Förändringen innebär att daglig verksamhet kommer ingå under sektor Omsorg samt att 
verksamhetsstödet samlas inom en egen sektor. 
 

5 Verksamheten 2022 - 2024 
Genom åren har antalet bestämmelser och detaljeringsgraden i Socialtjänstlagen 
(2001:453) ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts ned på ärendestyrd 
myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt 
förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Detaljreglering och olika riktlinjer har minskat 
professionens handlingsutrymme och försvårat individuell bedömning. Med anledning 
av detta gav regeringen i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande 
Socialtjänstlagen. I utredningen "Framtidens socialtjänst" (SOU 2017:03) föreslås att en 
reviderad Socialtjänstlag ska återgå till en målinriktad ramlagskaraktär som ger 
kommunerna bättre möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt på basis av egen 
kunskap och egna erfarenheter. Slutbetänkandet överlämnades till socialministern den 
26 augusti 2020 och författningarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
Förslagen innebär att ett förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter måste 
initieras för att uppfylla förslagen i utredningen. Förslagen ska höja kvaliteten utan att 
leda till ökade kostnader, ta ställning om det behövs en särskild äldrelag och se över om 
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”skälig levnadsnivå” är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre. Behovet av 
barnrättsperspektivet har förtydligats i lagstiftningen och kommer att ytterligare 
förtydligas. 
Vissa förslag påverkar socialtjänstens sätt att arbeta och socialnämndens möjlighet till 
delegering. Det gäller t.ex. förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig, att verksamheten ska bedrivas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att insatser får 
tillhandahållas utan föregående individuella behovsprövningar. Det kommer finnas ett 
behov till revidering av socialnämndens delegationsbestämmelser. Vidare kommer flera 
av förslagen kräva förändrade rutiner och riktlinjer för att uppfylla nya kravställningar 
och målformuleringar. Sänkta trösklar och mindre kontroll inom socialtjänsten är nya 
ledord i den nya utredningen. Detta kan innebära att socialnämndens 
verksamhetsområden kan få ändrade arbetssätt i handläggningsprocesserna för att leva 
upp till lagens nya innehåll. 
I januari 2019 presenterades LSS-utredningens förslag till förändringar. I utredningen 
föreslå regeringen tre nya LSS-insatser: Personlig service och boendestöd, personligt 
stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd. Vidare föreslår man att 
ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd och att 
staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans. Om förslagen genomförs 
beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska och att kommunernas 
kostnader ökar. Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 
Kommunen saknar bostäder med särskild service enligt 9 § 9p. LSS och kommer därför 
behöva investera i nyetablering. 
 

6 Ekonomisk planering 
Föreslagen budget innebär en ramtilldelning som för år 2021 överstiger prognostiserat 
utfall år 2020 med ca 13 miljoner kronor. Trots en relativt stor förstärkning av budgeten 
till 2021 bedömer nämnden att målet med budget i balans år 2021 medför behov av 
fortsatt arbete med strukturella förändringar av förvaltningens verksamheter. Det 
kommer utöver strukturförändringar fortsatt finnas behov av effektiviseringsarbete inom 
befintlig verksamhet. Förändringstrycket kommer både från demografiutvecklingen 
inom äldreomsorgen och ett ökat behov inom funktionsvariationsområdet. 
Det finns också effektiviseringspotential inom hyreskostnader samt 
produktionskostnader för mat. Inom samtliga av dessa områden krävs en samverkan 
inom hela kommunen för att anpassa kostnader till verksamhetens behov. 
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6.1 Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Intäkter (+) 191 038 162 676 180 051 183 652 187 325 191 073 

Kostnader (-) -687 
592 

-669 
827 

-712 
525 

-723 
401 

-736 
249 

-749 
497 

Personalkostnader -377 
127 

-374 
920 

-398 
819 

-404 
907 

-412 
098 

-419 
514 

Lokalkostnader -60 070 -59 998 -63 823 -64 797 -65 948 -67 134 

Övriga kostnader -250 
395 

-234 
909 

-249 
883 

-253 
697 

-258 
203 

-262 
849 

Nettokostnader -496 
554 

-507 
151 

-532 
474 

-539 
749 

-548 
924 

-558 
424 

 

6.2 Driftbudget 

Driftbudget (tkr) Ktyp Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Förvaltnings-
övergripande 

 52 415 68 315 57 522 58 308 59 299 60 325 

Myndighet  200 485 212 114 242 404 245 716 249 893 254 218 

Produktion  243 654 226 722 232 548 235 725 239 732 243 881 

Totalt  496 554 507 151 532 474 539 749 548 924 558 424 
 

6.3 Investeringsbudget 

1. Ofördelade medel bl.a. för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på 
särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier. 
2. Årligt investeringsbehov för större hjälpmedel som tex. inköp av rullstolar. 
3. Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen. 
4. Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar. 
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Investeringsbudget, netto (tkr) 

Ack 
budget 

tom 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Projekt      

1 Ofördelade medel 700 700 1 200 1 200 1 200 

2 Hjälpmedel 700 700 700 700 700 

3 Digitalisering 400 400 400 400 400 

4 Investering nya boenden 500 500 0 0 0 

5 investeringar i spol- och 
diskdesinfektorer 

1 200 0 0 0 0 

      

Summa 3 500 2 300 2 300 2 300 2 300 
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Yttrande 

Datum Dnr Sid 
2020-07-10 SN-2020-82 1 (2) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över inrättande av tjänst som äldre- och brukarombud 
Irmeli Bellander (L) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en fristående tjänst som 

äldre- och brukarombud som ska bevaka intresseområdena för äldre och personer med 

funktionsvariationer.  

Uppgiften att tillvarata den enskildes intressen hanteras genom möjligheten för den enskilde 

att i enlighet med myndigheternas serviceskyldighet få hjälp att tillvarata sina rättigheter. Som 

myndighet ska socialförvaltningen garantera att kontakterna blir smidiga och enkla. Denna 

hjälp ges idag främst av Östhammar Direkt, dit enskilda alltid kan vända sig för att få svar på 

frågor eller vägledning i vart de ska vända sig.  

Den dialog som efterfrågas med brukarorganisationer och intresseföreningar förekommer 

redan idag inom förvaltningens verksamhet och representanter för ledningen träffar 

återkommande representanter för dessa organisationer.  

Uppdraget att skapa bästa möjliga livsvillkor för de aktuella grupperna åligger ytterst 

socialnämnden och hur detta kan åstadkommas är subjektivt. Det som anses vara bästa 

möjliga livsvillkor för de aktuella grupperna får därför bestämmas politiskt och här har 

politiken en viktig uppgift i att väga dessa intressen mot andra intressen som också faller 

inom nämndens ansvarsområden. Att driva på hur frågor prioriteras bör därför främst åligga 

politiken. Uppdraget att se över utvecklingspotentialen åligger socialchefen. Att som externt 

ombud driva utvecklingsfrågor kan vara svårt om frågan ska hanteras ur ett helhetsperspektiv 

som beaktar politisk inriktning, budget och regelverk. Det är också ur ett ansvarsutkrävande 

perspektiv problematiskt att ge formell befogenhet till ombudet och avsaknad av detta riskerar 

det att göra ombudets möjligheter att driva förändring begränsade.   
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-07-10 SN-2020-82 2 (2) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 

Den föreslagna uppgiften att skapa sig en bild av förutsättningarna att leva i Östhammars 

kommun görs årligen i form av data som verksamheten och brukare rapporterar till 

Socialstyrelsen. Dessa data sammanställs i form av Öppna jämförelser och presenteras på 

hemsidan Kolada.se. Allmänheten kan där ta del av resultaten och jämföra dessa med andra 

kommuner. Resultaten av jämförelserna ger därutöver Östhammars kommun möjlighet att 

följa upp, analysera och utveckla förutsättningarna för äldre och personer med 

funktionsvariationer att leva i Östhammars kommun 

Socialnämnden bedömer att målgruppernas behov redan är tillgodosedda genom nuvarande 

organisation och föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen.  
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Statistikrapport av ej 
verkställda beslut 
Socialnämnden, Kvartal 2 2020 
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LSS Beslut 

Beslutsdatum/Avbrott Beslut 
Orsak till att beslutet 
inte verkställts 

Vidtagna 
åtgärder 

Kön 

2018-07-26 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Man 

2019-04-26 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Bor i egen lgh 
med 
boendestöd, 
kontaktperson, 
ledsagarservice 
samt daglig 
verksamhet. 

Man 

2019-05-22 9.4§ 
Kontaktperson 

Tackat nej till erbjuden 
kontaktperson 

2019-09-10 

Kvinna 

2019-05-31 9.4§ 
Kontaktperson 

Tackat nej till erbjuden 
kontaktperson 

2019-09-10 

Kvinna 

2019-06-18 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Kvinna 

2019-06-26 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Man 

2019-07-03 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Förhandsbesked Kvinna 

2019-07-03 9.10§ Daglig 
verksamhet 

Förhandsbesked Kvinna 

2019-08-30 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Man 

2019-09-13 9.4§ 
Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare 

Kvinna 

2019-09-24 9.4§ 
Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare 

Man 

Avbrott 2019-09-23 9.4§ 
Kontaktperson 

Brukaren är inte 
intresserad av att ha 
kontaktperson. 

Beslutet avslutas 

2020-05-31 

Kvinna 
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2019-10-23 9.4§ 
Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare 

 Man 

2019-11-11 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Verkställd  

2020-06-15 

Kvinna 

2020-02-11 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

 Kvinna 

2020-03-24 9.9§ Bostad för 
vuxna 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Har beslut på 
korttidsvistelse 
samt 
ledsagarservice 

Kvinna 

SoL Beslut 

Beslutsdatum/Avbrott Beslut 
Orsak till att beslutet 
inte verkställts 

Vidtagna 
åtgärder 

Kön 

2019-12-12 Permanent 
bostad 

(ÄO) 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Är verkställd 
2020-05-11 på 
extern plats 

Man 

2019-12-13 Permanent 
bostad 

(ÄO) 

Resursbrist, saknar ledig 
bostad 

Verkställd  

2020-05-07 

Kvinna 

2020-01-22 Permanent 
bostad 

(ÄO) 

Tackat nej till erbjuden 
plats 2020-05-27. Önskar 
plats på specifikt boende 

 Kvinna 

2020-02-12 Korttidsplats Korttidsenheten har varit 
stängd pga  

covid-19 

 Kvinna 

2020-02-20 Permanent 
bostad 

(ÄO) 

Tackat nej till erbjuden 
plats 2020-05-28. Önskar 
plats på specifikt boende 

 

 

 Kvinna 

2020-03-18 

 

 

 

 

Permanent 
bostad 

(ÄO) 

 

Tackat nej till erbjuden 
plats 2020-06-03. Önskar 
plats på specifikt boende 

 Kvinna 
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2019-07-17 Annat bistånd- 

Trappan i 
Uppsala 

(IFO) 

Insatsen kan inte 
verkställas pga att 
Resursen inte finns 
tillgänglig. Insatsen 
kommer enligt 
utföraren kunna 
verkställas under 
hösten 2020 

 Man 

2019-10-01 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

Behovet av 
insatsen 
upphör. 
Beslutet 
avslutas  

2020-04-01 

Man 

2019-10-01 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

Behovet av 
insatsen 
upphör. 
Beslutet 
avslutas  

2020-04-01 

Kvinna 

2019-10-21 Kontaktfamilj 

(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

Behovet 
tillgodoses av 
andra insatser. 
Beslutet 
avslutas  

2020-06-03 

Kvinna 

2019-11-27 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

 Man 

2019-11-29 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

 Man 

2020-01-13 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

 Man 

2020-01-13 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist saknar 
lämplig 
person/uppdragstagare 

 Man 
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-08-06 SN-2020-84 1 (3) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Bodén  
Fitim Kunushevci 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-
strategi för Uppsala län 

Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den 

regionala utvecklingsstrategin 2021-2024 (RUS). 

I strategiförslagets svarsbilaga ombeds remissinstanserna att yttra sig kortfattat utifrån 

strategins styrkor och förslag på ändringar av huvudrubrikernas innehåll.  

Synpunkter på strategiförslaget 

Socialnämnden anser att den regionala utvecklingsstrategins vision, ett gott liv i en 

nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft, är eftersträvansvärd. Den 

regionala utvecklingsstrategin är ett bra verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Den ger en bra 

och samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. 

Strategiförslaget är omfattande och konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden  med 

totalt indikatorer som ska mäta delmålen.  

Socialnämnden anser att en samlad bild som introduktion till kap 4, 5 och 6 bör finnas med. 

Detta skulle underlätta målöversikten och de åtaganden samt prioriterade mål som finns. Ett 

förslag till en introduktionsöverblick av den Regionala utvecklingsstrategin presenteras på 

nästa sida.  

Bilaga 4 SN, § 102/2020 
Sidan 1 av 3



Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-08-06 SN-2020-84 2 (3) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Bodén  
Fitim Kunushevci 

Förslag till samlad skiss i introduktionen för kapitel 4,5 och 6 

Kopplingen mellan dem utvalda delmålen/inriktningarna för de strategiska 

utvecklingsområdena och indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen blir för abstrakta samt 

generella och konkretiseras inte närmare. Målangivelserna för indikatorerna är inte alltid 

färdigställda utan arbete pågår för att identifiera och föreslå indikatorer.1 Socialnämnden 

1 Se mål under 4.3 gällande ekonomisk utsatthet/jämlikhet, ungdomars självskattade värde, tilliten bland länets invånare.  

5.3 Antalet byggda bostäder, God bebyggd miljö, Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn samt Produktionsvärdet från jordbruks-

och trädgårdssektorn.  

Förs
lag
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-08-06 SN-2020-84 3 (3) 

Socialförvaltningen 
Lisbeth Bodén  
Fitim Kunushevci 

anser att kopplingen mellan mål/inriktning och indikatorer bör finnas klart när ett förslag på 

strategi väl överlämnas till remissinstanser.  

Vidare saknas konkreta förklaringar av kopplingen mellan de integrerade Agenda 2030-

målen i den regionala utvecklingsstrategin. Socialnämnden anser att en grundligare förklaring 

av Agenda 2030-målen och deras korrelation till delmål/inriktning inom de strategiska 

utvecklingsområdena bör tydliggöras och förklaras närmare avseende samband och aktiviteter 

för att nå de uppsatta målen för Agenda 2030. I det nuvarande förslaget så förutsätts det att 

när väl delmål för utvecklingsstrategin har uppnåtts så har även Agenda 2030-målen 

realiserats.  

Därutöver saknas det en övergripande bilaga med konkreta beskrivningar av de globala målen 

för Agenda 2030.  

6.3 BRP/capita, Privata och offentliga investeringar i FoU och dess andel av BRP, Arbetsgivares bedömning av tillgång till arbetskraft 
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-08-10 SN-2020-82 1 (4) 

Socialförvaltningen 
Fitim Kunushevci 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Yttrande till kommunstyrelsen och kommunrevisionen angående 
granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten 
Socialnämnden har tagit del av kommunrevisionens granskning av delaktighet inom LSS-

verksamheten.  

Utifrån granskningens har kommunrevisionen inte kunnat identifiera några tydligt uttalade 

mål från socialnämnden som syftar till att säkerställa inflytande och medbestämmande för 

personer med funktionsvariationer. Revisionen uppger vidare att socialnämnden i Årsbudget 

2020 å ena sidan konstaterar att behovet av LSS under en tid har ökat och kommer att öka, 

samt att socialnämnden belastas av ett flertal ej verkställda beslut som gäller behov av 

serviceboende. Samtidigt har inte kommunstyrelsen uppdragit nämnden att säkerställa detta 

behov. Revisionen rekommenderar därför kommunstyrelsen att upprätta mål som säkerställer 

medbestämmande och delaktighet för personer med funktionsvariationer, samt att 

kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att utarbeta en handlingsplan som säkerställer 

att ej verkställda beslut om eget boende utförs och att behovet av LSS-insatser säkerställs.  

Av de intervjuer som kommunrevisionen genomfört med verksamheten har man inte lyckats 

identifiera att socialnämnden inrättat något forum för dialog med intresseorganisationer som 

garanterar inflytande och medbestämmande för personer med funktionsvariationer. 

Revisionen rekommenderar socialnämnden att inrätta ett brukarråd som garanterar 

medbestämmande och inflytande för personer med funktionsvariationer.  

Avseende frågan om hur biståndshandläggare arbetar med att säkerställa inflytande och 

påverkan för personer som ansöker om en LSS-insats finner kommunrevisionen att 
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Yttrande/Rapport 

Datum Dnr Sid 
2020-08-10 SN-2020-82 2 (4) 

Socialförvaltningen 
Fitim Kunushevci 

biståndshandläggarnas arbete med riktlinjer, genomförandeplaner och individens behov i 

centrum (IBIC) säkerställer inflytande och påverkan.  

Gällande biståndshandläggares arbetssätt för att garantera påverkan och medbestämmande för 

personer som beviljats en LSS-insats konstaterar revisionen att arbetssätten är tillräckligt 

ändamålsenliga. Man finner dock brister i kontinuiteten, vilket skapar en sårbarhet eftersom 

det saknas klara rutiner som fastställer arbetsprocessen. Därför rekommenderar revisionen 

socialnämnden att fastställa rutiner i arbetsprocessen som säkerställer medbestämmande och 

inflytande för personer som beviljats en LSS-insats.   

Nedan följer socialnämndens svar på de identifierade bristerna och rekommendationerna som 

kommunrevisionen framfört i sin granskning.  

 

Uttalade mål som syftar till att säkerställa inflytande och medbestämmande för 
personer med funktionsvariationer 
Socialnämnden delar revisionens bedömning att arbetet med inflytande och medbestämmande 

för personer med funktionsvariationer kan stärkas och utvecklas. Nämnden ser 

utvecklingsområden kring kommungemensamma målsättningar för Östhammars kommun. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ett kommunövergripande politiskt program 

utarbetas i samarbete med intresseorganisationer och andra berörda aktörer inom 

civilsamhället med syfte att säkerställa medbestämmande och inflytande för personer med 

funktionsvariationer. 

 

Revisionens rekommendation om handlingsplan som säkerställer att ej 
verkställda gynnande beslut om eget boende utförs och att behovet av LSS-
insatser säkerställs 
Socialnämnden tar kvartalsvis upp inrapporterade ej verkställda gynnande beslut och är väl 

medvetna om situationen kring resursbristen för gynnande beslut om bostad med särskild 

service enligt 9 § 9p. LSS. Behovet av bostad med särskild service för vuxna har ökat och 

förväntas öka ytterligare under de närmaste fem åren. Socialnämnden gav därför 

förvaltningen i uppdrag 2019-04-10 att ta fram en ekonomisk kalkyl utifrån det utökade 
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behovet enligt LSS, samt att initiera planering tillsammans med tekniska kontoret av nytt 

serviceboende för fem personer och gruppbostad för sex personer under förutsättning att 

medel avsätts för utökad ram år 2020 (SN 2019-04-09_§ 69).  

Efter att underlag presenterats av förvaltningen beslutade socialnämnden under sitt 

sammanträde 2019-08-21 att gå vidare med planerna för ett nytt serviceboende för fem 

personer. Socialnämnden har överlämnat en beställning av nytt serviceboende till tekniska 

kontoret (SN 2019-08-21_§ 142).  

På grund utav det ökade behovet under 2020 har planeringen på andelen platser för bostad 

med särskild service utökats. Socialnämnden har vid senaste rapporten för ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal två 2020 redovisat nio ej verkställda beslut enligt 9 § 9p. LSS. Av 

den anledningen väntas fortfarande genomförd förprojektering från tekniska kontoret för ett 

slutgiltigt beslut om att inleda byggandet av nytt serviceboende.1 

 

Inrättandet av forum för dialog med intresseorganisationer som garanterar 
inflytande och medbestämmande för personer med funktionsvariationer 
Socialnämnden delar inte kommunrevisionens slutsatser av att det inte existerar forum för 

dialog med intresseorganisationer som garanterar inflytande och medbestämmande för 

personer med funktionsvariationer.  

Socialnämnden har ständig representation via socialnämndens ordförande samt representanter 

från socialförvaltningen i det Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för 

funktionsnedsatta (KRF). Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för intresseorganisationer för personer med 

funktionsvariationer samt pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder. 

Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer, barn och ungdom samt 

                                                 

 

1 För mer information och underlag se ärende med diarienummer SN-2019-85.  
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vuxna med funktionsvariationer. Rådet fungerar även som ett remissorgan och forum för 

opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Kommunrevisionens rekommendation om att fastställa rutiner som säkerställer 
medbestämmande och inflytande för personer som beviljats en LSS-insats 
Socialnämnden delar kommunrevisionens bedömning att det finns utvecklingsområden kring 
kontinuitet och arbetsprocesser som säkerställer medbestämmande och inflytande för personer 
som beviljats LSS-insatser. För att säkerställa kontinuiteten kommer socialnämnden uppdra 
till socialförvaltningen att upprätta rutiner och former som säkerställer inflytande och 
medbestämmande för de personer som har beviljats insatser enligt LSS.  
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