
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 1 (16) 
 

 Gemensam nämnd för 
   närvård i Frostviken  

  2017-12-14 
 

  

 
Plats och tid  Forsgården, Gäddede, kl. 10.00–16.00 
  
Beslutande  Bengt Bergqvist (S), ordförande 
  Karin Näsmark (S) 
  Ardis Lindman (S) 
  Mårten Jonsson (C) 
  Mats Gärd (C) 
   

        
Övriga  
närvarande  Annika Stedt, sekreterare  
  Morgan Olsson, närvårdschef 
  Aki Järvinen, socialchef, § 73 
  Ingela Sonidsson, t.f. förvaltningschef, § 73 
   
 
         
Utses att justera  Mats Gärd 
 
Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 61—73 
  Annika Stedt 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Bengt Bergqvist 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Mats Gärd 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 

Sammanträdesdatum 2017-12-14 

Datum då anslag 2017-12-20  Datum då anslag  2018-01-11 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Annika Stedt
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Gemensam nämnd för 2017-12-14  2  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 61 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Förslaget till föredragningslista godkänns.  
 
_____  
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-12-14  3  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 62  Dnr 2016.16  041 
 
Verksamhetsprognos oktober och november 2017 
 
Närvårdschefen redovisar preliminär verksamhetsprognos för oktober 
och november månad 2017. 
 
Underskottet har ökat på grund av dubbelbemanning av sjuksköterskor. 
Vid ambulansen har tjänst sjuksköterska fått hyras in. Vårdtagare i pallia-
tiv vård har krävt högre bemanning.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner  
prognos oktober och november månad 2017. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos  
oktober och november månad 2017, bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
 

  



Strömsunds kommun Budgetprognos: Närvård Frostviken: Utfall t o m November 

Rapportmall: Officiell rapport - 4. desember 2017 kl 09.17 - Sida 

- 

Beskrivning Aktuell budget 2017 Prognos 2017 Avvik prognos 

- 

- 

 Närvård Frostviken 

- 

Intäkter -12 813 000 -14 597 722 1 784 722 

- 

Kostnader 35 344 000 38 125 790 -2 781 790 

- 

Netto 22 531 000 23 528 068 -997 068 

- 

008  Närvård Frostviken 

- 

Kostnader 92 000 65 665 26 335 

- 

Netto 92 000 65 665 26 335 

- 

197  Ledning och administrat. 

- 

Intäkter 0 -123 907 123 907 

- 

Kostnader 1 233 000 1 444 923 -211 923 

- 

Netto 1 233 000 1 321 016 -88 016 

- 

718  Stödinsatser 

- 

Kostnader 42 000 32 456 9 544 

- 

Netto 42 000 32 456 9 544 

- 

720  Hälsocentral 

- 

Intäkter -5 735 000 -6 038 791 303 791 

- 

Kostnader 6 003 000 6 848 179 -845 179 

- 

Netto 268 000 809 388 -541 388 

- 

721  Ambulans 

- 

Intäkter -5 590 000 -6 312 000 722 000 

- 

Kostnader 6 371 000 6 497 710 -126 710 

- 

Netto 781 000 185 710 595 290 

- 

771  Särskilt boende 

- 

Intäkter -981 000 -1 228 872 247 872 

- 

Kostnader 11 299 000 11 485 308 -186 308 

- 

Netto 10 318 000 10 256 436 61 564 

- 

781  Hemvård 

- 

Intäkter -387 000 -686 708 299 708 

- 

Kostnader 6 797 000 7 914 373 -1 117 373 

- 

Netto 6 410 000 7 227 665 -817 665 

Dnr 2016.16-041   Bil NVN 2017-12-14 § 62



Strömsunds kommun Budgetprognos: Närvård Frostviken: Utfall t o m November 

Rapportmall: Officiell rapport - 4. desember 2017 kl 09.17 - Sida  

- 

Beskrivning Aktuell budget 2017 Prognos 2017 Avvik prognos 

- 

778  Trygghetsboende 

- 

Intäkter  0 -28 444 28 444 

- 

Kostnader  398 000 379 000 19 000 

- 

Netto  398 000 350 556 47 444 

- 

782  Hemsjukvård 

- 

Intäkter  -70 000 -109 000 39 000 

- 

Kostnader  1 874 000 2 288 013 -414 013 

- 

Netto  1 804 000 2 179 013 -375 013 

- 

786  Fotvård 

- 

Intäkter  -50 000 -70 000 20 000 

- 

Kostnader  213 000 206 233 6 767 

- 

Netto  163 000 136 233 26 767 

- 

717  Personlig assistans 

- 

Kostnader  1 022 000 963 930 58 070 

- 

Netto  1 022 000 963 930 58 070 
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Gemensam nämnd för 2017-12-14  4  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 63 Dnr 2017.25  700 
 
Internkontrollplan för 2018 
 
Närvårdschefen har upprättat förslag till plan för nämndens internkon-
troll under 2018. Planen ska delges kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden fastställer planen. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Internkontrollplan fastställs för 2018 enligt bilaga. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
 
   

 
  



Internkontrollplan  Dnr 2017.25-700  Nämnd/styrelse: Närvård Frostviken
   
År: 2018   Fastställd datum: 2017-12-14 § 63 
 
 

Process/rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering till  
Följa upp socialstyrelsens 
brukarenkät inom äldreomsorgen 
2017 

Redovisning av resultat och 
åtgärder. 

Närvårdschef En gång per år 
 

Kort rapport NVN första kvartalet 

Följa upp nationella 
patientenkäten 2017 

Redovisning av resultat och 
åtgärder 

Närvårdschef En gång per år Kort rapport NVN första kvartalet 

Närvårdsnämndens beslut Uppföljning av i vilken 
utsträckning som beslut har 
verkställts 

Nämndens 
sekreterare 

Två gånger per år Kort rapport NVN andra och fjärde 
kvartalet 

Att det finns aktuella 
genomförandeplaner enligt 
planerad uppföljning på brukare i 
särskilt boende (Levinsgården) 
samt boende på Forsgården med 
beslutade insatser 

Genomfört Närvårdschef En gång per år Kort rapport NVN i december 

Granska journaler och loggar Genomfört Närvårdschef 2 ggr/år Stickprov Region J/H i december 

Följa upp införandet av IBIC 
(Individens behov i centrum) 
inom lagrum SOL och LSS 

Uppföljning av om 
utbildningsinsatser 
genomförts samt att 
vårdpersonal påbörjat 
dokumentera i Lifecare. 

Närvårdschef En gång per år Kort rapport NVN i december 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-12-14  5  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 64  Dnr 2017.19  750 
 
Handlingsplan mot våld i nära relationer  

 
Närvårdsnämnden beslutade den 12 oktober 2017 att anta program mot 
våld i nära relationer samt att uppdra till närvårdschefen att presentera 
förslag till handlingsplan vid nämndens sammanträde den 14 december 
2017. 
 
Närvårdschefens förslag till handlingsplan redovisas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
handlingsplan mot våld i nära relationer. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden ställer sig bakom handlingsplan mot våld i nära  
relationer, bilaga. 
 
_____ 
 
 

  



 
 

Dnr 2017.19-750   
 
Titel: Handlingsplan mot våld i nära relationer    

1 (1) 
 

Id nr: 70  Typ: Handlingsplan utifrån socialnämndens program mot våld i nära relationer  Giltighetstid: 2018 
Version: 2.0 Fastställd: Närvårdsnämnden 2017-12-14 § 64 Uppdateras: 2019 

 
Handlingsplan mot våld i nära relationer 

 
 
Vad vill vi uppnå Hur (aktivitet och metod) För vem (målgrupp) Tid Ansvarig Uppföljning i 

Närvårdsnämnd
en, månad och år 

Uppsökande och förebyggande arbete 
Skriftlig information 
ska finnas 

Broschyr på svenska samt flera språk 
ska vara tillgänglig i kommunens 
offentliga miljöer 

Kommunmedborgare  Konti-
nuerligt 

Närvårdschef December 2018 

Kompetens och förhållningssätt i stödinsatser 
Höja kunskapsnivån 
inom samtliga 
verksamhetsområden 
i förvaltningen 

Information och internutbildning för 
alla personalkategorier. 

Alla anställda Konti-
nuerligt 

Närvårdschef i 
samverkan med 
VSF 

December 2018 

All personal ska veta 
vad de ska göra vid 
misstanke om våld 

Vara delaktig vid framtagning av 
riktlinjer för åtgärder vid misstanke 
om våld 

Äldreomsorg, omsorg 
om funktionsnedsatta, 
hemsjukvård 

Under 
året 

Närvårdschef December 2018 

Samverkan 
Lokal samverkan i 
frågor kring våld i 
nära relationer 

Våld i nära relationer ska finnas på 
dagordning för lokala 
samverkansarenor 

Personal som möts i 
samverkansarenor 

Konti-
nuerligt 

Närvårdschef December 2018 
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Gemensam nämnd för 2017-12-14  6  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 65 Dnr 2017.26 700 
 
Internkontroll: Uppföljning av närvårdsnämndens beslut 
 
Enligt fastställd internkontrollplan 2017 så ska uppföljning ske av i vilken 
utsträckning som beslut har verkställts. Redovisning två gånger per år, 
andra och fjärde kvartalet. 
 
Redovisning lämnas för fjärde kvartalet 2017. Samtliga beslut har verk-
ställts.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner upp-
följning av närvårdsnämndens beslut för fjärde kvartalet 2017. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner uppföljning av beslut för 
fjärde kvartalet 2017, bilaga. 
 
_____ 
 
 
 
 
 
 

  



Dnr 2017.14-700  Bil NVN 2017-12-14 § 65 

 Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning fjärde kvartalet 2017 Upprättad: 2017-12-04 
 

1 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Lokaler för hälsocentralen 2015-09-04, 

§ 55 
Nämnden uppdrar till närvårdschefen att verk-
ställa flyttningen av hälsocentralen till ”gamla 
kommunkontoret”. 

Lägesrapporter till nämnden: 
2015-10-16, § 66 
2016-02-04, § 11 
2016-03-17 § 24 
2016-05-19 § 38 
2016-09-08 § 48 
2016-10-13 § 55 
2016-12-08 § 71 
2017-02-02 § 9 
2017-03-13 § 20 
2017-05-18 § 35 
2017-09-07 § 50 
 

Uppföljning av närvårdsnämn-
dens beslut från oktober 2015 

2016-12-08 
§ 70 

Kommunchefen bjuds in till sammanträde mån-
dag den 13 mars 2017 för att informera om 
kommunens strategi för att bemanna tjänster 
inom närvård Frostviken 

Verkställt NVN 2017-05-18 § 25 

Program och handlingsplan för 
stöd till anhöriga 

2017-03-13 
§ 23 

Närvårdsnämnden antar för sin del program för 
stöd till anhöriga perioden 2017-2019. 
 
Uppdra till närvårdschefen att se över hand-
lingsplan för 2017 och återkomma till nämndens 
sammanträde den 18 maj 2017. 

 
 
 
Verkställt NVN 2017-05-18 § 32 

Verksamhetsprognos per april 
2017 

2017-05-18 
§ 26 

Tar del av och godkänner verksamhetsprognos 
per april 2017. Bilaga. 
 
Uppdrar till närvårdschefen att vidta nödvän-
diga åtgärder för att få budget 2017 i balans. 

Löpande 
 
 
Verkställt NVN 2017-10-12 § 52 
 



Dnr 2017.14-700  Bil NVN 2017-12-14 § 65 

 Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning fjärde kvartalet 2017 Upprättad: 2017-12-04 
 

2 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Utveckling och kvalitet på sär-
skilda boenden nattetid 

2017-05-18 
§ 28 

Anta SKL:s rekommendation om att stärka ut-
veckling och kvalitet i särskilda boenden för 
äldre nattetid. 
 
Närvårdsnämnden ska föra en dialog med 
kommunstyrelsen utifrån punkt 3, digitalisering 
samt punkt 4, ledarskap i SKL:s rekommenda-
tion. 
 
Uppdra till närvårdschefen att i dialog med 
vård- och socialförvaltningen ta fram ett un-
derlag för hur arbetet ska ske och återkomma till 
närvårdsnämnden den 7 september 2017 med 
rapport och konsekvensbeskrivning. 
 
Göra socialnämnden uppmärksam på att sam-
råd ska ske med närvårdsnämnden innan beslut 
fattas i frågor om verksamhetens inriktning som 
kan påverka den kommunala likställighetsprin-
cipen. 
 

Verkställt NVN 2017-09-07 § 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delgivning av beslut NVN vid  
SN 2017-06-22 § 98 

Revisionsrapport 2016, Gemen-
sam nämnd för Närvård Frost-
viken 

2017-05-18 
§ 29 

Tar del av revisionsrapport för 2016 och upp-
drar till närvårdschefen att vidta åtgärder med 
anledning av revisorernas bedömning. 

Löpande 

Revisionsrapport, Övergripande 
ansvarsutövande 2016 

2017-05-18 
§ 30 

Tar del av revisionsrapport om övergripande 
ansvarsutövande 2016 och uppdrar till när-
vårdschefen att vidta nödvändiga åtgärder en-
ligt revisorernas rekommendationer. 

Löpande 



Dnr 2017.14-700  Bil NVN 2017-12-14 § 65 

 Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning fjärde kvartalet 2017 Upprättad: 2017-12-04 
 

3 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Revisionsrapport – intern kon-
troll och riskbedömningar 

2017-05-18 
§ 31 

Tar del av revisionsrapport om intern kontroll 
och riskbedömningar och ger närvårdschefen i 
uppdrag att beakta revisorernas rekommenda-
tioner. 

Löpande 

Måluppfyllelse per april 2017 2017-05-18 
§ 36 

Tar del av och godkänner måluppfyllelse per 
april 2017.  
 
Uppdrar till närvårdschefen att till nästa sam-
manträde den 7 september 2017 redovisas vid-
tagna åtgärder när det gäller läkemedelsavvikel-
ser. 

 
 
 
Verkställt NVN 2017-09-07 § 45  

Verksamhetsprognos per au-
gusti 2017 

2017-09-07 
§ 41 

1. Lämna begäran till KF om tilläggsanslag mot-
svarande det prognostiserade underskottet 
per den 31 augusti på 1 112 373 kr. 
 

2. Uppdra till närvårdschefen att till den 12  
oktober 2017 presentera plan över hur NVN 
ska nå en budget i balans. 
 

3. Uppdra till närvårdschefen att till den 12 ok-
tober 2017 lämna detaljerad redovisning med 
jämförelse över kostnader åren 2016-2017. 
 

4. Uppdra till närvårdschefen att lämna preli-
minär verksamhetsprognos varje månad till 
ordinarie ledamöter i NVN. 

 

Beslut KF 2017-11-05 § 85 
 
 
 
Verkställt 2017-10-12 § 52 
 
 
 
Verkställt 2017-10-12 § 52 
 
 
 
Verkställt 2017-10-12 § 52 



Dnr 2017.14-700  Bil NVN 2017-12-14 § 65 

 Bevakningslista, beslut i Närvårdsnämnden. Uppföljning fjärde kvartalet 2017 Upprättad: 2017-12-04 
 

4 
 

Ärende Datum, § Beslut Uppföljning  
Mål för 2018, diskussion 2017-09-07 

§ 44 
1. Uppdra till närvårdsnämndens ledamöter att 

se över KF:s beslutade mål för 2018 och 
sända in synpunkter till närvårdschefen 
snarast möjligt. 

 
2. Uppdra till närvårdschefen att sammanställa 

måldokument för 2018 och att ärendet be-
handlas vid sammanträde den 12 oktober 
2017. 
 

3. I samband med fastställande av måldoku-
ment för 2018 ska prioritering av mål ske till 
KF. 

 

Verkställt NVN 2017-10-12 § 54 

Program mot våld i nära  
relationer 

2017-10-12 
§ 55 

1.  Antar program mot våld i nära relationer en-
ligt bilaga. 

 
2.  Uppdrar till närvårdschefen att presentera 

förslag till handlingsplan vid nämndens 
nästkommande sammanträde den 14 decem-
ber 2017. 
 

 
 
 
Verkställs NVN 2017-12-14 § 64 

Närvårdsnämndens hantering 
av program, planer och övriga 
ärenden 

2017-10-12 
§ 56 

Uppdrar till närvårdschefen att se över  
sammanställning över program, planer och öv-
riga ärenden och återkomma till närvårds-
nämnden så snart som möjligt för beslut. 
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Gemensam nämnd för 2017-12-14  7  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 66  Dnr 2017.27  739 
 
Internkontroll: Aktuella genomförandeplaner för brukare i 
särskilt boende och trygghetsboende 
 
Enligt fastställd internkontrollplan 2017 så ska uppföljning ske en gång 
per år, i december, att aktuella genomförandeplaner finns för brukare i 
särskilt boende och trygghetsboende. 
 
Internkontrollen visar att alla boende på Levinsgården samt boende på 
Forsgården, med beslutade insatser, har en genomförandeplan.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner ge-
nomförd internkontroll av aktuella genomförandeplaner. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner genomförd internkontroll av 
aktuella genomförandeplaner, bilaga.  
 
_____ 
 

  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 

Förvaltning 
Närvård Frostviken 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Närvårdschef Morgan Olsson 

Nämnd/styrelse 
Närvårdsnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Genomförandeplaner för brukare på särskilt boende (Levinsgården) och 
Forsgården med beslutade insatser. 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Att det är genomfört 

Frekvens 

En gång per år 

Kontrollansvar 

Närvårdschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Kontroll sker mot samtliga boende på Levinsgården och på Forsgården 
med beslutade insatser. 

Rapportering till 

Närvårdsnämnd 

Resultat/Utfall 

Alla boende på Levinsgården och Forsgården har en genomförandeplan. 

Åtgärdsförslag/Kommentar 

Genomförandeplaner kompletteras/utvecklas utifrån nya steg2 beslut på 
Levinsgården när det kommer. 

2017-12-14

2017.27-739 Bil NVN  § 66



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Gemensam nämnd för 2017-12-14  8  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 67  Dnr 2017.28  770 
 
Internkontroll: Granska journaler och loggar 
 
Enligt fastställd internkontrollplan för 2017 så ska journaler och loggar 
granskas två gånger per och rapporteras till Region Jämtland/Härjedalen 
i december. 
 
Granskning av journaler och loggar är utförd utan anmärkningar. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner utförd 
internkontroll av journaler och loggar. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner utförd internkontroll av 
journaler och loggar, bilaga. 
 
_____  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 

Förvaltning 
Närvård Frostviken 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Närvårdschef Morgan Olsson 

Nämnd/styrelse 
Närvårdsnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin  

Journaler och loggar ska granskas 2 ggr/år 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Att det är genomfört 

Frekvens 

En gång per år 

Kontrollansvar 

Närvårdschef 

Metod/Hur sker kontrollen  

Stickprov 

Rapportering till 

Region Jämtland Härjedalen 

Resultat/Utfall 

Kontrollen är utförd utan anmärkningar 

Åtgärdsförslag 

Inga 

2017-12-14

2017.28-770 Bil NVN § 67



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-12-14  9  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 68 Dnr 2017.29 739 
 
Internkontroll: Individens behov i centrum, IBIC 
 
Enligt fastställd internkontroll 2017 så ska uppföljning ske av införande 
IBIC inom lagrum SoL och LSS en gång per år, i december. 
 
Utbildningsinsatser genomfördes för vårdpersonal i början av 2017 men 
arbetet har försenats och det finns ej möjlighet att dokumentera i Lifecare 
ännu. Nya utbildningsinsatser kommer att behövas när systemet är redo 
att införas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner  
genomförd internkontroll IBIC. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner genomförd internkontroll 
IBIC, bilaga. 
 
_____ 
 
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 

Förvaltning 
Närvård Frostviken 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Närvårdschef Morgan Olsson 

Nämnd/styrelse 
Närvårdsnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

IBIC (Individens behov i centrum) ska införas inom lagrum Sol och LSS 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Att utbildningsinsatser är genomförda samt att vårdpersonal påbörjat do-
kumentera i Lifecare 

Frekvens 

En gång per år 

Kontrollansvar 

Närvårdschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Kontroll av genomförda utbildningar samt att dokumentation påbörjats i 
Lifecare. 

Rapportering till 

Närvårdsnämnd 

Resultat/Utfall 

Utbildningsinsatser genomfördes för vårdpersonal under början av 2017 
men införandet är försenat och det finns ej möjlighet att dokumentera i 
Lifecare ännu. 

Åtgärdsförslag/Kommentar 

Nya utbildningsinsatser kommer behövas när systemet är redo för infö-
rande. Avvaktan på införande i hela kommunen. 

2017-12-14
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§ 69  Dnr 2017.30  700 
 
Internkontroll: Flytt av ambulansverksamhet 
 
Enligt fastställd internkontrollplan 2017 så ska uppföljning ske av flytt 
ambulansverksamhet till nya lokaler i samverkan med Räddningstjänst, 
Polis och Fjällräddning och rapporteras till närvårdsnämnden en gång per 
år i december. 
 
Verksamheten fungerar bra i de nya lokalerna. Vissa åtgärdspunkter  
kvarstår på fastigheten samt när det gäller säkerhet och kommunikation 
till fastigheten. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner ge-
nomförd internkontroll, flytt av ambulansverksamhet. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner genomförd internkontroll, 
flytt av ambulansverksamhet, bilaga. 
 
_____ 

  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 

Förvaltning 
Närvård Frostviken 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Närvårdschef Morgan Olsson 

Nämnd/styrelse 
Närvårdsnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Ambulansverksamheten flyttades till nya lokaler 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Hur verksamheten och samverkan fungerar i de nya lokalerna 

Frekvens 

En gång per år 

Kontrollansvar 

Närvårdschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Verksamheten och samverkan utvärderas 

Rapportering till 

Närvårdsnämnd 

Resultat/Utfall 

Verksamheten fungerar bra i de nya lokalerna, har varit en del åtgärds-
punkter på fastigheten och vissa kvarstår i väntan på projekt med MSB 
för att stärka säkerhet och kommunikation till fastigheten. Det har varit 
problem med porten till ambulansgaraget vilket är åtgärdat nu. 
Samarbetet med Räddningstjänsten fungerar bra, Polisen har dock inte 
synts till i lokalerna och deras utrymme står tomt. 

Åtgärdsförslag/Kommentar 

Inga övriga åtgärder föreslås. 

2017-12-14
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§ 70  Dnr 2017.31  700 
 
Internkontroll: Flytt av hälsocentral 
 
Enligt fastställd internkontrollplan 2017 så ska uppföljning ske när det 
gäller flytt av hälsocentral och rapporteras till närvårdsnämnden en gång 
per år, i december. 
 
Nya lokaler är mindre än tidigare och rutiner och arbetssätt har setts över 
för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Verksamheten har 
fungerat bra tack vare flexibel och kunnig personal. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner ge-
nomförd internkontroll, flytt av hälsocentral. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av och godkänner genomförd internkontroll, 
flytt av hälsocentral, bilaga. 
 
_____ 

  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 

Förvaltning 
Närvård Frostviken 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Närvårdschef Morgan Olsson 

Nämnd/styrelse 
Närvårdsnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Hälsocentralen flyttades till nya lokaler 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Hur verksamheten fungerar i de nya lokalerna 

Frekvens 

En gång per år 

Kontrollansvar 

Närvårdschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Hur verksamheten fungerar utvärderas 

Rapportering till 

Närvårdsnämnd 

Resultat/Utfall 

De nya lokalerna är mindre än tidigare så det har krävts att ändra en del 
arbetssätt och rutiner vilket har pågått under året för att anpassa verk-
samheten till de nya förutsättningarna. Flexibel och kunnig personal har 
hjälpts åt att hitta lösningarna och verksamheten har fungerat bra i de nya 
och fräscha lokalerna. 

Åtgärdsförslag/Kommentar 

Inga övriga åtgärder föreslås. 

2017-12-14
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Justering (sign) 
 

§ 71 
 
Delegationsbeslut 
 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
_____ 
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§ 72 
 
Delgivningar 
 

  Dnr 2017.13  700 
 

1 KS § 109, Yttrande över revisionsrapport Intern kontroll och riskbe-
dömningar. 
 

2 KSau § 105, Dialog med socialnämnden om den ekonomiska utveckl-
ingen. 
 

3 KF § 63, Investeringar 2018 
 

Dnr 2016.16  041 
 

4 KF § 85, Begäran om tilläggsanslag från närvårdsnämnden. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
  
_____ 
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§ 73  Dnr 2017.10  722 
 
Kommunens strategi för att bemanna tjänster inom Närvård 
Frostviken – information 
 
Närvårdsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 maj 2017 § 25 att 
bjuda in kommunchefen för fortsatt diskussion kring bemanningen av 
tjänster inom Närvård Frostviken. 
 
Socialchef och t.f. förvaltningschef från kommunledningsförvaltningen 
deltar vid dagens sammanträde. Socialchefen belyser personalsituation 
inom vård- och socialförvaltningen då problem med bemanning av tjäns-
ter är likartad som inom Närvård Frostviken. Stora pensionsavgångar 
väntas och inflödet av nya vikarier minskar.  
 
30 % av personalen inom vård- och socialförvaltningen kommer att gå i 
pension åren 2015-2025. Socialchefen ger exempel på hur förvaltningen 
försöker locka fler till arbete inom vård och omsorg 
 
BUI Avtal med Kommunal  
• Introduktionsanställning 12 månader, övergång till eventuell tillsvida-

retjänst.  
 
Arbetsförmedling 
• Yrkessvenska start december 2017 i Strömsund 
• Vårdbiträdesutbildning 800 p 
• Extratjänster  

 
Kommun 
• Validering vårdbiträden till undersköterska 
• Vuxenutbildning 
• Vård- och omsorgscollege 10 elever 2017 
 
Legitimerad personal 
• Sjuksköterskor erbjuds distriktssköterskeutbildning 
  
KIVO – Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg 
• Projektmålet är 35 deltagare i projektet, 11 deltagare finns i nuläget. In-

dividen aktualiseras för branschen, därefter sker arbetspraktik, yrkeso-
rientering, språkträning, yrkessvenska, vård- och omsorgsutbildning, 
APL, introduktionsanställning och tillsvidareanställning 
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§ 73 (forts.) 
 
För att kommunen ska kunna lösa kommande personalförsörjning fram 
till år 2025 behöver vi kunna ta emot alla som flyttar in till kommunen 
och locka dessa till arbete inom vård och omsorg. Totalt behov av perso-
nal är 20-25 personer varje år.  
 
I gruppen utlandsfödda är ca 40 % arbetslösa. Vård- och socialförvalt-
ningen behöver fånga upp dessa för att de ska kunna utbilda sig och bli 
anställningsbara. Ett viktigt arbete för att utlandsfödda kvinnor och män 
ska kunna arbeta på våra arbetsplatser är att alla hjälps åt med att före-
bygga rasism. Chefer har ett stort ansvar för detta. 
 
Närvårdsnämnden konstaterar att personalförsörjningen, på kort och lång 
sikt, är av yttersta vikt. Att bemanningen av fasta tjänster består av tills-
vidareanställda är en förutsättning för att kunna upprätthålla vårdkvalitet 
och patientsäkerhet. Bemanningsföretag innebär i längden en verksamhet 
som inte kan leva upp till de kvalitetsmål kommunen fastställt. Det eko-
nomiska underskott närvårdsnämnden prognostiserar för 2017 beror till 
allra största del på inhyrd personal. Förutsättningarna för att bedriva 2018 
års verksamhet inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat 
förutsätter en verksamhet utan inhyrd personal. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden till kommunstyrelsen påtalar 
behov av lokalt placerad vårdutbildning i Gäddede, besked om hur per-
sonalbehovet inom Närvård Frostviken kan lösas inför sommaren 2018 
samt att bjuda in kommunchefen till närvårdsnämndens sammanträde 
den 15 mars 2018 för fortsatt diskussion. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Närvårdsnämnden påtalar behov till kommunstyrelsen av lokalt  

placerad vårdutbildning i Gäddede. 
 

2. Närvårdsnämnden önskar besked från kommunstyrelsen om hur per-
sonalbehovet inom Närvård Frostviken kan lösas inför sommaren 
2018. 
 

3. Närvårdsnämnden bjuder in kommunchefen till närvårdsnämndens 
sammanträde den 15 mars 2018 för fortsatt diskussion. 

 
_____ 
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§ 73 (forts.) 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
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