
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2017-12-20  Blad 1 (4) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15—15.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Mona Olofsson (V) 
   Mats Gärd (C) 
   Marianne Eriksson (C) 
   Mona Asservall (S), tjänstgörande ersättare 
   Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
   Simon Eriksson (V), tjänstgörande ersättare 
   Inga-Brith Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 
 
 

 
Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Carina Esbjörnsson, chef LSS, § 164 

  Lena Norrman, 1:e socialsekreterare, § 165 
 
 

   
Utses att justera Mats Gärd 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2017-12-20 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 164—165 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Mats Gärd 
 

 ANSLAG/BEVIS A 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2017-12-20 

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

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Annika Stedt



     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2017-12-20  Blad 1 (29) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15—15.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Mona Olofsson (V) 
   Mats Gärd (C) 
   Marianne Eriksson (C) 
   Mona Asservall (S), tjänstgörande ersättare 
   Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
   Simon Eriksson (V), tjänstgörande ersättare 
   Inga-Brith Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 

 
Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Jenny Persson, administratör IFO 
  Aki Järvinen, socialchef, §§ 166-167, §§ 169-171  

  Magnus Ahlstrand, chef IFO, §§ 172-173 
  Lena Norrman, 1:e socialsekreterare, § 174 
  Gudrun Öjbrandt, verksamhetscontroller, §§ 175-182 
   

 
Utses att justera Mats Gärd 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2017-12-29 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 166—191 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Mats Gärd 
 

 ANSLAG/BEVIS A 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2017-12-20 

Datum då anslag 2017-12-29  Datum då anslag       2018-01-22 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Annika Stedt



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  2 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 164   Dnr 2017.232 740 
 
Remiss, Vissa förslag om personlig assistans, lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS 

  
Strömsunds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialdeparte-
mentets promemoria om ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS och socialförsäkringsbalken, SFB.  Föreslagna 
ändringar görs med anledning av Försäkringskassans strängare tillämpning 
vid bedömning av grundläggande behov vid ansökan och omprövning av 
personlig assistans. Om inte föreslagna ändringar görs skulle det medföra 
att mycket stora kostnader fördes över till kommunerna och att många som 
idag har personlig assistans skulle mista sin insats. 
 
I promemorian förslås nya bestämmelser i LSS som innebär att assistans ska 
kunna beviljas för väntetid (sovande jour) och beredskap under dygnsvilan 
samt för tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter utanför den plats 
där den enskilde regelbundet vistas.  Hur detta ska beräknas kommer att re-
gleras i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Väntetid föreslås berättiga till personlig assistans med en fjärdedel 
av tiden och beredskap till en sjundedel av tiden. 
 
De föreslagna ändringarna innebär en återgång till den tillämpning som 
fanns innan 27 oktober 2017 och förtydligas nu genom att det skrivs in i lag 
och förordning. 
 
Bestämmelsen om tvåårsprövning tas tillfälligt bort ur lagen (51 kap. SFB). 
Ändringen förslås gälla under begränsad tid i väntan på LSS-utredningen 
som ska vara klar hösten 2018. I bestämmelsen förtydligas också när om-
prövning av rätten till assistansersättning på grund av ändrade förhållanden 
ska göras. Denna omprövning handlar då om situationer där behovet av as-
sistans minskat. I promemorian sägs ingenting om hur de ärenden som fått 
avslag eller mist sin assistansersättning från och med den 27 oktober 2017 
ska göra. Det anges dock att om det finns behov av mer stöd ska den en-
skilde ansöka om det.  
 
Socialdepartementet menar att i och med dessa förändringar blir hovrätts-
domen den 27 oktober 2017 inte längre prejudicerande. I praktiken innebär 
det återgång till praxis före den 27 oktober 2017. Därför bedömer Socialde-
partementets arbetsgrupp att de avsatta medel som finns för assistansersätt-
ningen 2018 inte behöver kompletteras i och med att denna förändring görs.  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 164 (forts.) 

Förslag till beslut 

Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt bilaga. 

 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Socialdepartementet 
 
 

 



 
 
Socialnämnden  

YTTRANDE 
 
2017-12-20 
 
2017-11-29 

Bil SN 2017-12-20 § 164  
 
Vårt dnr 2017.232-740 
 
Ert dnr S2017/06849/FST 

   
     

  
Strömsunds Kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

 Socialdepartementet 
        
 103 33  Stockholm 

 
 

Yttrande över remiss, Vissa förslag om personlig assistans 
  
Strömsunds kommun tillstyrker i huvudsak Socialdepartementets före-
slagna ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, och socialförsäkringsbalken, SFB.  
 
Från och med den 27 oktober 2017 har många fått avslag på sin ansökan, 
fått minskat antal timmar eller mist sin assistansersättning.  Detta har 
medfört stora och oförutsedda kostnader för kommunerna. Det är viktigt 
att det framgår tydligt hur kommunerna kan kompenseras för sina kost-
nader under övergångsperioden fram till lagändringarna träder i kraft  
den 31 mars 2018.  
 
I promemorian saknas förslag på hur kommunen ska kompenseras för de 
största kostnadsökningarna inom personlig assistans i och med Försäk-
ringskassans hårdare tillämpning 2015.  
 
Ersättningsnivån för väntetid och beredskap måste förändras. Tidsberäk-
ningen som Försäkringskassan använder täcker inte kommunens faktiska 
kostnader för jour och beredskap enligt kollektivavtal. Försäkringskassans 
kompensation för väntetid och beredskap måste motsvara de faktiska 
kostnader som kommunerna har för jour och beredskap.  
 
Det är viktigt att de förändringar som görs i lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS § 9 f, även skrivs in i socialförsäkringsbal-
ken, SFB kap. 52, så att regelverken för kommunerna och Försäkringskas-
san överensstämmer med varandra. 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 165 Dnr 2017.172  751 
 
Yttrande över Socialdepartementets remiss, omedelbart  
omhändertagande av barn och unga i vissa internationella  
situationer Ds 2017:49 
 
Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss om 
omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situ-
ationer - Ds 2017:49. 
 
Det bör förtydligas att skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige 
kan omhändertas omedelbart i akuta situationer. Mot bakgrund av detta fö-
reslås en ny särskild reglering om omedelbart omhändertagande av barn och 
unga i vissa internationella situationer. Den innebär att i brådskande fall får 
socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande för barn och unga 
som vistas i Sverige, på i princip samma villkor som gäller enligt de vanliga 
bestämmelserna om omedelbart omhändertagande. Omhändertagandet ska 
sedan kunna fortsätta i högst fyra veckor från den dag det verkställdes. När 
den behöriga utländska myndigheten vidtagit tillräckliga egna åtgärder av-
seende det omhändertagna barnet upphör det svenska beslutet att gälla. 
 
Socialnämnden delar utredarens bedömning att det genom förslagen säker-
ställs att socialnämnden snabbt kan ingripa i akuta situationer till skydd för 
barn och unga som vistas i Sverige och stödjer förslaget om en ny särskild re-
glering om omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer sin 
helhet.  
 
Beredning 
 
AU § 102/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att yttrande lämnas enligt  
bilaga samt att beslutet justeras omedelbart. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt bilaga. 

 
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
Beslutsexpediering 
Socialdepartementet 



  
Socialnämnden 

YTTRANDE 
AU 2017-12-06 § 102   
 
2017-12-06 
 
 

1 (2) 
 SN 2017-12-20 § 165 
 
Vårt dnr 2017.172-751 
 
Ert dnr S2017/05543/FST 

 
 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

 Socialdepartementet 
 103 33 Stockholm 
  
  
 
 

 
Remiss Omedelbart omhändertagande av barn och unga i 
vissa internationella situationer Ds 2017:49 

 
Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss 
om omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella 
situationer - Ds 2017:49. Socialnämnden i Strömsunds kommun lämnar 
följande yttrande. 
 
Sammanfattning 

 
I promemorian analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart 
omhänderta barn och unga i internationella situationer. Bestämmelserna i 
den nuvarande lagen (1990:52) behöver förtydligas och kompletteras. Det 
bör förtydligas att skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige 
kan omhändertas omedelbart i akuta situationer. Regleringen bör kom-
pletteras med nya bestämmelser.  
 
Mot bakgrund av detta föreslås en ny särskild reglering om omedelbart 
omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. 
Den innebär att i brådskande fall får socialnämnden besluta om omedel-
bart omhändertagande för barn och unga som vistas i Sverige, på i princip 
samma villkor som gäller enligt de vanliga bestämmelserna om omedel-
bart omhändertagande. Omhändertagandet ska sedan kunna fortsätta i 
högst fyra veckor från den dag det verkställdes. När den behöriga ut-
ländska myndigheten vidtagit tillräckliga egna åtgärder avseende det om-
händertagna barnet upphör det svenska beslutet att gälla. Socialnämnden 
ska vid behov kunna ansöka hos förvaltningsrätten om att det omedelbara 
omhändertagandet ska få fortsätta längre än fyra veckor i väntan på den 
behöriga utländska myndighetens åtgärder. De nya bestämmelserna före-
slås träda i kraft den 1 april 2018. 
 
 
 



  
Socialnämnden 

YTTRANDE 
AU 2017-12-06 § 102   
 
2017-12-06 
 
 

2 (2) 
 SN 2017-12-20 § 165 
 
Vårt dnr 2017.172-751 
 
Ert dnr S2017/05543/FST 

 
 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

Socialnämnden delar utredarens bedömning att det genom förslagen sä-
kerställs att socialnämnden snabbt kan ingripa i akuta situationer till 
skydd för barn och unga som vistas i Sverige och stödjer förslaget om en 
ny särskild reglering om omedelbart omhändertagande i vissa internat-
ionella situationer sin helhet.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden  
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  2 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 166 
 
Närvaro vid socialnämndens sammanträde 
 
Socialnämnden godkänner enhälligt att Jenny Persson, administratör vid 
invid- och familjeomsorgen, IFO, får delta vid dagens sammanträde. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 167 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Ärende 24 utgår: Val av ersättare intill den 31 december 2018 till lokala  
brukarsamråd efter Åse Ehnberg. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 168  Dnr 2017.241 702 
 
Årlig indexuppräkning för 2018 av socialnämndens taxa för till-
syn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 
Socialnämnden ska för varje (kalenderår) avgiftsår besluta att höja den av 
kommunfullmäktige (25 februari 2015), i taxa, fastställda timavgifterna med 
en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring i Sveri-
ges kommuner och landstings, SKL:s, Prisindex kommunal verksamhet. 
Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräk-
ning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Det är detta prisin-
dex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns 
kostnadsutveckling.  PKV tas fram genom att priserna för löner, material och 
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 
 
2018 är PKV 3,0 procent, vilket innebär att timavgifterna för 2018 ska räknas 
upp med denna procentsats. 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att timavgiften inom nämndens ansvarsområde för 
tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel kalenderåret 2018 
ändras till 910 kr/timme. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Timavgiften inom nämndens ansvarsområde för tillsyn/tillstånd alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel kalenderåret 2018 ändras till 910 kr/timme. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  5 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 169  Dnr 2016.51  700 
    
Preliminär verksamhetsprognos per november 2017  

 
Socialchefen redovisar preliminär verksamhetsprognos per november 2017.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos per november 2017. 
  
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av preliminär verksamhetsprognos per november 
2017. 
 
_____ 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 170 Dnr 2017.185 729 
 
Rapport om Arbetsmarknadsenheten, AME 
 
Socialnämnden beslutade den 22 november 2017 att ställa sig bakom förslag 
om organisatorisk flytt av AME till vård- och socialförvaltningen och juste-
ring av budgetram per den 1 januari 2018.  
 
AME kommer organisatoriskt att ligga under socialchefens ansvar. Samord-
ningsvinster kommer att kunna ske då vård- och socialförvaltningen arbetar 
aktivt för att få kvinnor och män att komma ut i arbetslivet genom arbets-
praktik, vikariat och anställning. Därigenom kan försörjningsstöd reduceras. 
 
Samtliga personer som kommer till Jobbcenter (f.d. Kommunfix) har ett  
utökat behov av stöd. 
 
Bemanning 
• Praktiksamordnare  
• Arbetsledare  
• Enhetschef  
 
Målgrupper 
• Personer som står långt från arbetsmarknaden 
• Personer med funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk 
• Personer med missbruksproblematik 
• Introduktion på arbetsmarknaden för nyanlända 
• I väntan på utredning efter besked om diagnos 
• Personer som uppbär försörjningsstöd 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 171   
 
Information om projektet R-ACT/Integrerad psykiatri 
 
Projektet R-ACT (Resursgrupps - Assertive Community Treatment) har  
pågått i ca 1,5 år.  Strömsund deltar tillsammans med Östersunds kommun, 
Region Jämtland-Härjedalen samt Jämtlands läns brukarråd. 
 
Avsikten med projektet är genom samverkan sätta patienten/brukaren i  
fokus, skapa förutsättningar för effektivare habilitering/rehabilitering, 
skapa förutsägbarhet för patient/brukare och personal samt att skapa sam-
ordningsvinster för huvudmännen. 
 
Målgruppen omfattar vuxna personer med betydande psykisk funktions-
nedsättning/allvarlig psykisk sjukdom och med behov av omfattande insat-
ser från två eller flera huvudmän.  
 
Resursgruppen består av viktiga personer som brukaren och vård- och stöd-
samordnaren träffar och samarbetar med för att brukaren ska få bästa möj-
liga förutsättningar att klara ett självständigt liv. Det kan vara personer från 
olika myndigheter, t ex Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller sjukvården. 
Det kan också vara andra personer, t ex anhöriga och vänner, som brukaren 
vill ska vara med. Resursgruppen löser tillsammans de problem som upp-
kommer. Det är brukaren som beslutar om vilka personer som ska tillfrågas 
om att vara med och det är dennes mål i livet som styr resursgruppens  
arbete. Resursgruppen arbetar mycket konkret med att undanröja hinder 
som finns för att livssituationen ska förändras i den riktning brukaren vill. 
 
Vård- och stödsamordnaren är den person som tillsammans med brukaren 
kartlägger och samordnar den vård och det stöd denne behöver med hjälp 
av en strukturerad metod som bygger på ett helhetsperspektiv. 
 
Under november 2016 utbildades två personer från Strömsunds kommun, 
sex personer från Region Jämtland-Härjedalen och sex personer från  
Östersunds kommun till vård- och stödsamordnare. Hösten 2017 startades 
arbetet med brukare. Vård och stödsamordnarna får handledning av Borell 
psykologi & arbetsterapi AB. Handledningen fortsätter sedan under 2018 
och arbetet trappas upp så att fler brukare ska kunna ta del av stödet. 
 
Målsättningen är att hela länet ska anamma arbetsmetoden inom den  
närmaste framtiden. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2017-12-20  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 172   Dnr 2017.242 734 
 
Internkontroll: Biståndsbeslut i särskilt boende 
 
Socialnämnden beslutade den 25 juni 2014 § 73 att individuell biståndsbe-
dömning införs vid samtliga särskilda boenden i kommunen.  
 
Arbetsutskottet fick rapport den 1 april 2015 § 25 om Socialstyrelsens före-
skrifter SOSFS 2012:12 som bl.a. innehöll bestämmelser om att en kommun, i 
samband med beslut om insatsen särskilt boende, även ska fatta beslut om 
hemtjänstinsatser i boendet.  
 
Rapporter har därefter lämnats vid arbetsutskottet den 9 september 2015 § 
58, den 4 november 2015 § 79. Från 2016 har arbetet redovisats i samband 
med förvaltningens internkontroll vid socialnämndens sammanträden den 
21 juni 2016 § 88, den 6 september 2016 § 76 och den 21 december 2016 § 168.  
  
Arbetet med att fatta beslut i två steg har pågått under en lång tid med målet 
att alla som bor i särskilt boende har individuella beslut om insatser i boen-
det under hösten 2017. Biståndshandläggarna har arbetat med uppdraget, 
samtidigt som de av flera olika skäl varit tvungna att arbeta med andra 
uppgifter som är högre prioriterade. Det har lett till att de inte nått det upp-
satta målet. I dagsläget har 37 personer i särskilt boende beslut om individu-
ella insatser. En förstärkning av biståndsenheten planeras, vilket ger möjlig-
het att arbeta för att uppnå målet under 2018. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner rapporten 
samt att ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till  
arbetsutskottet den 7 mars 2018 med rapport om hur förvaltningen arbetar 
för att uppfylla beslutet om biståndsbeslut i två steg. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner rapporten samt ger vård- och  
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet den 7 mars 
2018 med rapport om hur förvaltningen arbetar för att uppfylla beslutet om 
biståndsbeslut i två steg. 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 172 (forts.) 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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Socialnämnden 2017-12-20  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 173 Dnr 2017.243 700 
 
Information om införande av IBIC, Individens behov i centrum 
 
Socialnämnden beslutade den 24 september 2014 § 105 att införa arbetssättet 
ÄBIC, Äldres behov i centrum. År 2014 gick Socialstyrelsen ut med inform-
ation om att kommuner skulle få extra medel om man gick över till IBIC. 
Strömsunds kommun anslöt sig till denna modell. Chef och två handläggare 
vid biståndsenheten genomgick utbildning.   
 
Ett projekt startades upp med en handläggare från biståndsenheten som an-
svarig. Viss utbildning skedde och dokumentationsombud utsågs. System 
har köpts in för att arbetet ska kunna påbörjas med Lifecare. Arbetet med att 
införa Lifecare skulle ha varit klart vid årsskiftet 2016/2017. Arbetet med ut-
förardelen har dock tagit lång tid och i maj 2017 blev projektledaren sjuk-
skriven och projektet stannade av. Styrgrupp, projektgrupp och dokumen-
tationsombud har träffats regelbundet för att kvaliteten ska behållas efter  
genomgången utbildning. 
 
I dagsläget går handläggare vidare med att lägga in behörigheter i nya  
systemet. Biståndshandläggare har inte hunnit få utbildning ännu och därför 
har inga nya beslut tagits i ärenden. Rekrytering pågår av ny projektledare 
så att arbetet ska kunna komma igång igen.  Samtal pågår mellan chef för  
biståndsenheten och socialchefen om hur situationen ska kunna lösas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner rapporten 
samt att uppdra till vård- och socialförvaltningen att lämna information i 
ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner rapporten samt att uppdra till 
vård- och socialförvaltningen att lämna information i ärendet vid arbetsut-
skottets sammanträde den 7 mars 2018. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2017-12-20  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 174 Dnr 2017.233 751 
 
Revidering av delegationsordning 
 
Revidering av delegationsförteckningen behöver ske när det gäller punkt 
1:11 Övervägande, samt punkt 1:12 Prövning av vård.  
 
Anledning till denna ändring är att hänvisning till stycken är felaktig.  
Korrigering behöver ske så att styckeindelningen överensstämmer med lag-
texten.  
 
• Nr 1:11, Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 

Lagrum:  13 § 1 och 2 st. LVU 
Delegat:  Arbetsutskott 

 
Lagrum ändras till: 13 § 1 st. LVU. 

 
• Nr 1.12, Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra eller 

fortsätta 
Lagrum:  13 § 1 och 3 st. LVU 
Delegat: Arbetsutskott 
 
Lagrum ändras till: 13 § 2 st. LVU. 

 
Beredning 

AU § 103/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  12 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 174 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
• Nr 1:11, Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 

Lagrum:  13 § 1 och 2 st. LVU 
Delegat:  Arbetsutskott 

 
Lagrum ändras till: 13 § 1 st. LVU. 

 
• Nr 1.12, Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra eller 

fortsätta 
Lagrum:  13 § 1 och 3 st. LVU 
Delegat: Arbetsutskott 
 
Lagrum ändras till: 13 § 2 st. LVU. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Individ- och familjeomsorgen 
 
 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  13 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 175 Dnr 2017.244 734 
 
Information om överenskommelse enligt lag om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården, LOSUS 
 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvården, LOSUS, 
träder i kraft 1 januari 2018. Genom denna lag upphävs lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.  
 
LOSUS betonar vikten av samverkan mellan regionens slutenvård, primär-
vården samt kommunernas hemsjukvård och socialtjänst och ger utrymme 
för lokala riktlinjer och överenskommelser om betalningsansvar.  
 
Länets kommuner och region Jämtland Härjedalen har genom en arbets-
grupp under hösten arbetat med att ta fram en lokal överenskommelse om 
samverkan vid utskrivning. Avsikten är att överenskommelsen ska utgöra 
en bilaga till det s.k. hemsjukvårdsavtalet.  
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 176 Dnr 2017.183 700 
 
Internkontrollplan 2018 
 
Socialnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och ända-
målsenlig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Nämnden ska därför årligen upprätta och fastställa en plan för den interna 
kontrollen.  
 
Förslag till plan för internkontroll 2018 har tagits fram. Vård- och socialför-
valtningen arbetar med utformning av ny modell för risk- och väsentlighets-
analys. 
 
Beredning 
 
AU § 105/2017  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan 
för 2018 samt att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma 
till arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2018 för diskussion om risk- 
och väsentlighetsanalys av internkontrollplanen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden antar internkontrollplan för 2018. Bilaga. 

 
2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma till arbetsut-

skottets sammanträde den 7 mars 2018 för diskussion om risk- och vä-
sentlighetsanalys av internkontrollplanen. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Vård- och socialförvaltningen 



Socialnämnden                             Internkontrollplan förslag 2018                  AU 171108 § 94, SN 171122 § 153, AU 171206 § 105, SN 171220 § 176 1 
 
 

 Process  
(rutin/system)  

Kontrollmoment  Kontrollansvar  Frekvens, 
antal 

gånger per 
år 

Metod  Rapportering 
till, tidpunkt 

Väsentlighet 
/ risk  

1 Uppföljning av nämndens 
beslut 

Genomgång av beslut tagna i 
arbetsutskott och nämnd 

Nämndsekreterare 4  
 
 

Genomgång av 
protokoll/bilagor 
oktober-
december 
januari-mars 
april-juni 
juli-september 
 

Arbetsutskott 
 
 
Mars 
Juni 
September 
December 

 

 

2 Ekonomiskt bistånd, 
dokumentation i 
individärenden 

Granskning enligt upprättad 
checklista  
 

Kvalitetsutvecklare/ 
1:e socialsekreterare 
IFO 

4 
 

Stickprovskontroll 
tio slumpmässigt 
utvalda ärenden 

Socialnämnd 
 
Februari 
Maj 
Augusti 
November 

 

3 Genomförandeplaner för 
kvinnor och män inom 
hemtjänst  

Genomförandeplan är 
upprättad senast en månad 
efter påbörjade insatser 
 

Kvalitetsutvecklare  2  
 
 

Kontroll via 
sökning i 
Procapita.  

Socialnämnd 
 
April 
Augusti  

 

4 Genomförandeplaner för 
kvinnor och män inom 
särskilt boende  

Genomförandeplan är 
upprättad senast en månad 
efter påbörjade insatser 

Kvalitetsutvecklare 2  
 
 

Kontroll via 
sökning i 
Procapita.  

Socialnämnd 
 
April 
Augusti 

 

5 Genomförandeplaner för 
kvinnor och män inom 
LSS grupp- och 
servicebostäder 
 

Genomförandeplan är 
upprättad senast en månad 
efter påbörjade insatser 

LSS-chef  2  
 
 

Kontroll via 
sökning i 
Procapita.  

Socialnämnd 
 
April 
Augusti 
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6 Biståndsbeslut om särskilt 
boende  

Beslut om plats i särskilt 
boende fattas i två steg;  
steg 1 beslut om rätt till plats, 
steg 2 insatsplan 
 

Chef biståndsenheten  2 Kontroll i 
Procapita att alla 
nya beslut har 
fattats i två steg 

Socialnämnd 
 
April 
November  

 

7 Dokumenthanteringsplan Planen är aktuell Kvalitetsutvecklare 1 Manuell översyn Socialnämnd 
 
September 

 

8 Delegationsordning 
 

Delegationer är aktuella och 
ändamålsenliga 
 

IFO-chef 1 Manuell översyn 
 

Socialnämnd 
 
September 

 

9 Lokala 
värdighetsgarantier 
äldreomsorg 

Garantier beaktas i 
genomförandeplaner 
 

Kvalitetsutvecklare  2 Stickprov Socialnämnd 
 
Mars 
November 

 

10 Samordnad individuell 
plan, SIP 

Att en individuell plan har 
upprättats i 
samordningsärenden.  
 

Kvalitetsutvecklare 2  Enkät till berörda i 
förvaltningen 
 

Socialnämnd 
 
Mars  
September  

 

 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  15 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 177  Dnr 2017.26  750 
 
Uppföljning av handlingsplan mot våld i nära relationer 2017 
 
Information om våld i nära relationer finns på kommunens webbplats samt i 
informationsbroschyr. Broschyr från centrum mot våld (CMV) används och 
sprids. Samarbete sker i länet mellan kommunerna och CMV. Frågor om 
våld ställs systematiskt inom individ- och familjeomsorgen på standardise-
rat sätt. Vissa aktiviteter har inte genomförts i form av planerad enkät och 
statistiksammanställning. Ämnet våld i nära relationer har lyfts fram inom 
äldreomsorg och riktlinjer kommer att tas fram. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner uppfölj-
ningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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Uppsökande och förebyggande arbete 
Vad -  Aktivitet Hur – Metod Vem – ansvar  När – klart när  Uppföljning SN 
Uppdaterad 
information på 
kommunens 
webbplats 

Genomläsning och 
revidering/komplettering. 

Kvalitetsutvecklare, 
IFO-chef, samordnare 
IFO 

Kontinuerligt 

Kommunens webbplats med ny lay-out lanserades 170405. Allt innehåll, inklusive sidan Våld i nära relationer, har fått genomgång och 
uppfräschning med text och bild. Infört panik-knapp. 

CMV:s broschyr  Årligen se till att broschyrer finns 
tillgänglig på viktiga väntrum etc. 

Sociala exp. Kontinuerligt 

Informationsbroschyr om CMV finns i socialtjänstens väntrum. 

Råd och stöd 
Manuell statistik Sammanställa statistik från 

blankett för att samla information 
om antal m m som får råd och stöd. 

Kvalitetsutvecklare, 
samordnare IFO 

Kvartal 1 2018 

Manuell statistik för 2017 är inte sammanställd. 

Handläggning och dokumentation 
Fråga om våld Säkerställa via mall/manual att 

frågor om våld tas med i nya 
ärenden. 

Enhetschef och 
handläggare IFO, 
biståndsenheten 

Kontinuerligt 

Länsgemensam rutin finns. Vid behov används screeningsinstrumentet Freda inom samtliga områden inom IFO. 

Dnr 2017.26  Bil SN 171220 § 177



 
Vård- och socialförvaltningen 
Handlingsplan utifrån program mot våld i nära relationer 2017     
   

2 
 

 
 
 
 

Personalens kompetens 
Utbildning av 
personal  

Bevaka och sprida info om 
utbildningstillfällen som ges i 
regionen när det gäller utbildning 
om våld i nära relationer. 

IFO-chef, 1:e 
socialsekreterare, 
samordnare IFO, 
distriktschefer   

Kontinuerligt   
  

 
Basutbildning november 2017, Våld i nära relationer, för nya medarbetare inom IFO och för dem som behövt påfyllning av kunskaper. 
 
Avsätta APT träff 
för information om 
våld i nära 
relationer till IFO 
samt till 
biståndsenheten 

Information och genomgång av 
program, handlingsplan, 
checklista, blankett för statistik. 
Visa hemsidans tillgänglighet. 
Information om personskydd från 
polisen.  

IFO-chef, enhetschef 
biståndsenhet 

2017   

 
2016 besök av CMV samt tid avsatt för IFO´s samordnare. Har inte gjorts 2017. 
 
Information och 
utbildning till alla 
personalkategorier 
äldreomsorg, 
omsorg om 
funktionsnedsatta 
inom VSF /NVF  

Internutbildning och dialog på 
APT, genomgång av program, 
handlingsplan, visa info på 
kommunens webbplats.  

Kvalitetsutvecklare, 
verksamhetscontroller 

2017-2018  

 
2017: Genomgång av internt utbildningsmaterial med personal vid fyra enheter inom hemtjänst och särskilt boende. Nationellt material från 
socialstyrelsen finns på intranät och hos enhetschefer. Dialog i ämnet har skett på ec-träffar, träff för ssk/dsk, kommunrehab, biståndsenhet. 
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Utarbeta rutin för 
personal inom 
äldreomsorg och 
omsorg för 
funktionsnedsatta 
– vad ska de göra 
vid misstanke om 
våld? 

Lokal rutin som stöd för personal 
utarbetas parallellt med 
utbildningsinsats (enl rad ovan) 
med koppling till erfarenheter som 
framkommer i dialogen på 
enhetsnivå. Inventera om andra 
kommuner har rutin, checklista el 
dylikt. 

Verksamhetscontroller 2017-2018  

 
2017: Personal ska vända sig till sin chef vid misstanke om våld i nära relationer där brukare/vårdtagare är utsatt eller utövar våld.  
Riktlinjer behöver tas fram. 
 

Samverkan 
Externt samarbete 
via gemensamma 
träffar  

Frågor om våld i nära relationer 
lyfts fram vid befintliga lokala 
samverkansarenor. 

Chefer inom VSF som 
är deltagare i resp 
lokal arena 

Kontinuerligt 
 

Kontinuerlig samverkan finns bland annat 
med skola, polis, primärvård, specialiserad 
vård. 

 
IFO-chef har deltagit i möten med styrgruppen för CMV vid fyra tillfällen under 2017. 
Våld i nära relationer är en återkommande fråga på möten med länets IFO-chefer. 
 

Uppföljning 
Uppföljning av 
upplevelse av 
beviljade insatser  

Följa upp den enskildes upplevelse 
av det stöd som de fått via enkät. 

Kvalitetsutvecklare, 
samordnare IFO 

Kvartal 1 2018  

 
Enkätundersökning har inte genomförts under 2017. 
 
Årlig uppföljning 
av förekomst av 
ärenden i 

Redovisa sammanställd statistik i 
IFO:s verksamhetsredovisning. 
Sammanställa statistik från 

Kvalitetsutvecklare, 
IFO-chef 
Distriktschefer, 

Kvartal 1 2018  
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respektive 
målgrupp i 
programmet enligt 
nedanstående 
punkter. 

respektive enhet efter årets slut. 
Sammanställa förekomst av 
ärenden inom äldreomsorg och 
omsorg om funktionsnedsatta. 
 

verksamhetscontroller 

 
Redovisning för 2017 sker i samband med verksamhetsredovisning för IFO under våren 2018. 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  16 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 178 Dnr 2017.245 700 
 
Uppföljning av aktivitetsplan för inflyttning och integration 
2017 
 
Förvaltningen har i enlighet med planen samverkat med andra förvaltningar 
genom att personal har deltagit i utbildning/fortbildning. Regelbunden 
samverkan har skett med arbetsförmedlingen både genom möten inom in-
divid- och familjeomsorgen och inom ramen för projektet kvalitetssäkrad 
inkludering i vård och omsorg, KIVO. Personal har under året marknadsfört 
omvårdnadsyrket till högstadieelever som står inför val till gymnasiet. 
Många olika språkkompetenser finns bland förvaltningens anställda. 
Tyngdpunkten på integrationsarbetet 2017 har lagts på att rekrytera delta-
gare till KIVO. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner uppfölj-
ningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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1 

Aktivitet Metod Målgrupp Tid  Ansvarig  Uppföljning 
Information och kommunikation 

Kompetens- 
utveckling i att 
använda tolk.  

Genomföra utbildningsinsatser för egen 
personal om hur man använder tolk 

Handläggare 
myndighetsutövning 
Medarbetare SoL/HSL 

Hösten 
2015- 
våren 
2016 

Ifo chef/Distr 
chef  

Att kompetens-
utveckling har 
genomförts.  

2017: Kommunrehab har en person som deltar i referensgrupp vid upphandling av tolk i samverkan med upphandlingssamordnare. 

Ökad kunskapen om 
Resurscentrum 

Resurscentrum inbjuds till APT träff för 
att berätta om sin verksamhet 

Enhetschefer LSS, 
äldreomsorg, medarbetare 
IFO, bistånd, hemsjukvård 

Hösten 
2015- 
våren 
2016 

Socialchef, IFO 
chef 

Antal APT med 
RC medverkan. 

       2017: RCI har inte medverkat vid någon arbetsplatsträff inom IFO eller biståndsenhet under året. 

Information om den 
egna verksamheten   

Ta emot studiebesök från MEKA och SFI, 
informera om verksamheten - som en 
arbetsplats och som en biståndsinsats 

Inflyttade migranter, 
kommunplacerade 
flyktingar  

Under 
2015 

Enhetschef 
Strömbacka 

Antal genomförda 
studiebesök.  

    2017: Några av dem som nu finns inom projektet KIVO kombinerar studier inom SFI  med praktiken inom KIVO och får på så vis      
en introduktion inom VSF. Inga SFI-studiebesök specifikt på Strömbacka. 

Initiera kartläggning 
av olika 

Lyfta frågan till personalchef om 
kartläggning av olika språkkompetenser 

Personal inom 
kommunala förvaltningar 

2015 Socialchef Att frågan är lyft. 

Dnr 2017.245-700   Bil SN 171220 § 178
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språkkompetenser  inom andra kommunala verksamheter 
 
 

 
Frågan lyftes med kommunchef under 2015 
 

Kartläggning av olika 
språkkompetenser 
internt 

Undersöka vilka olika språk som talas av 
personal inom förvaltningen för att 
tillgodose behov hos brukare 

Personal inom Vsf som 
möter brukare  

2015 Ifo chef/Distr 
chef  

Redovisning av 
kartläggning.  

 
2017: Inom kommunens hemsjukvård finns två personer med italienska som modersmål, en talar flytande engelska och behärskar i viss 
omfattning spanska. Inom både hemtjänst och särskilt boende finns personal med kompetens i finska, samiska, tyska, thai och persiska. 
Hemtjänst uppger dessutom filippinska, ryska, polska, hebreiska och tigrinja. Särskilt boende uppger dessutom spanska och uzbekiska. 
 
Inom IFO finns flera medarbetare med stora språkkunskaper i engelska och spanska. Även kunskaper i franska, lite arabiska. 

 
Bemötande och medvetenhet 

Genomföra en 
pilotstudie 

Göra en pilotstudie utifrån urval av redan 
befintliga ärenden inom förvaltningen, för 
att hitta förbättringsområden  
 

Inflyttade migranter, 
kommunplacerade 
flyktingar 

2016-
2017 

Ifo chef/Distr 
chef /LSS chef 

Redovisning av ev 
förbättringsåtgärd
er.  

 
          2017: Inom IFO har inte någon pilotstudie gjorts. 
 
Utöka kunskapen om 
integrationsarbete 

Initiera och/eller delta i regionalt och 
lokalt anordnade utbildningar och 

Anställda inom Vsf  Hösten 
2015- 

Områdes-
chefer 

Antal deltagare i 
utbildningar och 
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seminarier om integration våren 
2016 

/enhetschefer seminarier 2015.  

 
2017: Två personer från VSF administration besökte kommunens tillgänglighetsdag 7 juni som också innehöll information, berättande, mat 
från olika kulturer. Medarbetare inom IFO har deltagit vid flera olika utbildningar/föreläsningar inom ämnet integration. 
 
 

Nyttja 
Resurscentrum 

Ta kontakt med Resurscentrum för 
praktiskt stöd och muntlig rådgivning vid 
behov som inte kan lösas inom ordinarie 
verksamhet 

Inflyttade migranter, 
kommunplacerade 
flyktingar 

2015 Enhetschefer 
LSS, ÄO, 
medarb IFO, 
bistånd, 
hemsjukv. 

Redovisning av 
exempel. 

 
2017 Fortsatt samarbete enligt ovan. Sporadiska träffar pga föräldraledig personal RCI samt RCI personal som slutat. 
 

Medverkan i projekt 
samt implementering 
av metoder och 
arbetssätt  
 

Deltagande i projekt ”Begin” och 
”Återvändande ensamkommande” samt 
implementering av metoder och arbetssätt. 
 
Deltagande i KIVO projektet 

Ensamkommande, 
asylsökande barn 
 
Inflyttade migranter, 
kommunplacerade 
flyktingar 
 

2014-
2015-
06-30 
2016-- 

IFO chef 
 
Förvaltnings-
chef 

Redovisning av 
vad som ska 
implementeras.  

 
2017: Arbete i projektet KIVO pågått under året. För närvarande 11 personer inom projektet. 
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Arbete och sysselsättning 
Marknadsföra vård- 
och social-
förvaltningen utanför 
kommunen 

Åtgärder för att marknadsföra vård- och 
socialförvaltningen som en bra arbetsplats  

Inflyttande migranter  2015 Förv chef  Redovisning av 
genomförda 
åtgärder. 

 
2017: Undersköterskor från VSF medverkade i niondeklassarnas informationsdag på Hjalmar Strömer-skolan. 

 
Skapa möjligheter 
till arbetsprövning/ 
praktik. 

Ta emot praktikanter från 
utbildningsanordnaren Lernia.  

Omvårdnadselever  2015 Äldreomsorg 
Strömsund 

Antal mottagna 
praktikanter under 
året.  

 
2017: Lernia har inte haft någon kurs igång under året. 

 
Öka kunskapen om 
integrationsarbete för 
handledare  

Kompetensutveckling om 
integrationsarbete för handledare vid  
handledarutbildning/information  
 

Praktiksamordnare och 
handledare  

2015 Enhetschefer 
äldreomsorg 
och omsorg  

Antal deltagare i 
handledarinforma-
tion. 

 
2017: Två personer från VSF administration har deltagit i endags handledarutbildning 23/11 med fokus på praktikanter generellt samt med 
tyngdpunkt på nyanlända praktikanter. 
 
 

Rutiner för 
överlämnande  

Se över rutin för överlämnande från Af till 
socialtjänsten vid avslutad etablering 

Migranter, 
kommunplacerade efter 
etableringsperiod 

2015 Kvalitetsutvec
klare IFO 

Redovisa rutin.  
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2017: Som tidigare. IFO´s ekonomihandläggare har regelbundna träffar, varannan vecka, med Arbetsförmedlingens personal. 
 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  17 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 179  Dnr 2017.90  700 
 
Handlingsplan för anhörigstöd 2018 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 fördes en dialog om 
vård- och socialförvaltningens handlingsplaner för anhörigstöd, integration, 
psykisk hälsa, mot våld i nära relationer samt för tillgänglighet. 
 
Beredning 
 
AU § 107/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag, punkt 1 och ställer sig bakom handlingsplan anhörigstöd för 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förtydligad struktur för handlingsplan anhö-
rigstöd för 2018 och ställer sig bakom densamma. Bilaga. 
 
_____ 
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Handlingsplan anhörigstöd 

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

i SN, månad 
och år 

Anhörigas delaktighet i insatser 
Ta hänsyn till behov 
både hos den 
enskilde och 
anhörig  

I varje nytt ärende identifiera om det 
finns en anhörig i behov av eget stöd 
 
 

Anhöriga flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män 

Kontin
uerligt 

Socialsekreterare, 
biståndshandläggare 

November 
2018 

Anhöriga kan vara 
delaktiga i den 
närståendes insatser 

Anhörigträffar i särskilda boenden SoL 
och LSS 

Anhöriga till 
personer som är 
bosatta i särskilda 
boenden 

Minst 
två 
gånger 
per år 

Enhetschef November 
2018 

Målgruppens omfattning och behov 
Förvaltningen har 
god kännedom om 
anhörigas behov 

Föra och sammanställa statistik om 
behov och insatser 

Anställda i 
förvaltningen 

Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 

Informera om kommunens stöd  
Anhöriga vet vem 
som kan kontaktas 

Kontaktpersoner finns för olika 
verksamheter och i olika 
kommundelar 
 
Annonser, broschyrer, affischer, 

Anhöriga flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män 

Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 
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information på webbsida, facebook 
 

Anhöriga får 
kännedom om 
vilket stöd som kan 
erbjudas 

Olika aktiviteter under året, 
exempelvis anhörigdagar, 
föreläsningar, studiebesök 

Anhöriga flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män 

Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 

Samverkan med hälso- och sjukvård 
God samverkan 
med annan 
vårdgivare 

Anhörigstöd tas upp på dagordning 
för lokalt samverkansorgan mellan 
kommun/primärvård  

Ledningsfunktioner 
inom primärvård i 
kommunen 

Minst 
en 
gång 
per år 

Ledningsgrupp VSF November 
2018 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 180  Dnr 2017.245 700 
 
Fastställande av handlingsplan för integration 2018 
  
Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 fördes en dialog om 
vård- och socialförvaltningens handlingsplaner för anhörigstöd, integration, 
psykisk hälsa, mot våld i nära relationer samt för tillgänglighet. 
 
Beredning 
 
AU § 107/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag, punkt 1 och ställer sig bakom handlingsplan integration för 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förtydligad struktur för handlingsplan integra- 
tion för 2018 och ställer sig bakom densamma. Bilaga. 
 
_____ 
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Handlingsplan inflyttning och integration 

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

månad och år 
Information och kommunikation 

Trygghet och säkerhet 
i utredning och 
genomförande av 
insatser 

Använda professionell tolktjänst för att 
tillgodose kvalitet i tolkning  

Personer som har 
svårigheter att förstå talad 
svenska angående sina 
egna insatser 
 

Kontin
uerligt 

Chefer VSF December 2018 

Matcha intern 
språkkompetens mot 
behov 

Översyn om intern kompetens kan 
användas mer flexibelt 

Personer som har 
svårigheter att förstå talad 
svenska angående sina 
egna insatser 
 

Kontin
uerligt 

Språkombud December 2018 

Information om 
verksamheten finns 
tillgänglig på aktuella 
språk 

Inventering av info som finns och där det 
finns behov av andra språk än svenska 

Personer som har 
svårigheter att förstå 
skriven svenska 

Kontin
uerligt 

Ledningsgrupp December 2018 

Arbete och sysselsättning 
Erbjuda 
språkpraktik/praktik 
på arbetsplatser inom 
förvaltningen 

Projektet KIVO Nyanlända, utlandsfödda 
långtidsarbetslösa 
personer 

Under 
året 

KIVO-
samordnare 

December 2018 

God kompetens för att 
handleda praktikanter 

 Ge möjlighet till utbildning för 
handledare på olika nivåer 

Förvaltningens anställda Kontin
uerligt 

Chefer i 
förvaltningen 

December 2018 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 181  Dnr 2017.26  750 
 
Fastställande av handlingsplan mot våld i nära relationer 2018 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 fördes en dialog om 
vård- och socialförvaltningens handlingsplaner för anhörigstöd, integration, 
psykisk hälsa, mot våld i nära relationer samt för tillgänglighet. 
 
Beredning 
 
AU § 107/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag, punkt 1 och ställer sig bakom handlingsplan mot våld i nära relationer 
för 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förtydligad struktur för handlingsplan mot våld i 
nära relationer för 2018 och ställer sig bakom densamma. Bilaga. 
 
_____ 
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Handlingsplan mot våld i nära relationer 

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

SN, månad och 
år 

Uppsökande och förebyggande arbete 
Tydlig information 
på kommunens 
webbplats 

Regelbunden översyn av info på 
webbplats 

Kommunmedborgare Kontin
uerligt 

Webbredaktör December 2018 

Skriftlig information 
ska finnas 

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

Kommunmedborgare  Kontin
uerligt 

Kvalitetsutveckl
are 

December 2018 

Kompetens och förhållningssätt i stödinsatser 
Fråga om våld Alltid fråga om våld i samband med 

nya ärenden. 
De som ansöker om 
bistånd 

Kontin
uerligt 

Chef IFO och 
biståndsenhet 

December 2018 

Höja kunskapsnivån 
inom samtliga 
verksamhetsområde
n i förvaltningen 

Information och internutbildning för 
alla personalkategorier. 

Alla anställda Kontin
uerligt 

Chefer i 
förvaltningen 

December 2018 

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

Ta fram riktlinjer för åtgärder vid 
misstanke om våld 

Äldreomsorg, omsorg 
om funktionsnedsatta, 
hemsjukvård 

Under 
året 

Kvalitetsutveckl
are 

December 2018 
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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 

Kontin
uerligt 

Ledningsgrupp December 2018 

Uppföljning av insatser 
Kännedom om 
målgruppen som får 
stödinsatser 

Föra och sammanställa statistik enligt 
fastställda punkter, om rådgivning och 
stödinsatser av olika slag. 

Anställda i 
förvaltningen 

Kontin
uerligt 

Enhetschef, 
handläggare 
inom IFO och 
biståndsenhet 

December 2018 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  20 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 182  Dnr 2017.13  731 
 
Fastställande av handlingsplan för tillgänglighet 2018 
   
Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 fördes en dialog om 
vård- och socialförvaltningens handlingsplaner för anhörigstöd, integration, 
psykisk hälsa, mot våld i nära relationer samt för tillgänglighet. 
 
Beredning 
 
AU § 107/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag, punkt 1 och ställer sig bakom handlingsplan tillgänglighet för 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner förtydligad struktur för handlingsplan tillgäng-
lighet för 2018 och ställer sig bakom densamma. Bilaga. 
 
_____ 
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Handlingsplan tillgänglighet 
 
 
Vad vill vi uppnå Hur (aktivitet och metod) För vem (målgrupp) Tid Ansvarig Uppföljning i 

SN, månad och 
år 

Information och kommunikation 
Personer med 
funktionsnedsättning 
ska kunna ta del av 
information på lika 
villkor som andra 

Inventera om viss information behövs i 
annan form 

Personer med 
funktionsnedsättning 

Kontin
uerligt 

Chef IFO/LSS Januari 2019 

Personer med 
funktionsnedsättning 
ska kunna 
kommunicera på lika 
villkor som andra 

Erbjuda alternativa 
kommunikationssätt 

Personer med 
funktionsnedsättning 

Kontin
uerligt 

Chef LSS Januari 2019 

Fysisk tillgänglighet, bostad och utemiljö 
Tillgänglig utemiljö 
vid särskilda boenden 

Förvaltningen ska delta i planering och 
genomförande av förbättrad uteplats 
Granbacken 

Personer bosatta på 
Granbacken 
 

Kontin
uerligt 

Enhetschef  Januari 2019 

Tillgänglig 
inomhusmiljö 
särskilda boenden 

Systematisk genomgång av 
inomhusmiljö med stöd av checklistor 
och KASAM-begreppet. 

Personer bosatta på 
Granbacken och 
Solbacken  

Kontin
uerligt 

Enhetschefer  Januari 2019 
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Arbetsgrupper med personal och 
boende 

Arbete och sysselsättning 
Skapa förutsättningar 
för sysselsättning 

Erbjuda sysselsättning och 
praktikplatser i samverkan med 
arbetsmarknadsenheten, AME 

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar 
som står utanför 
arbetsmarknaden 

 

Kontin
uerligt 

Chef AME Januari 2019 

Sociala tjänster 
Utveckla och förbättra 
boendestödet 

Utökat samarbete internt t ex mellan 
nuvarande boendestödjare och 
personal inom Tingvallagruppen 

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar 

Kontin
uerligt 

Enhetschef och 
personal inom 
IFO och LSS 

Januari 2019 

Stöd i vardagen till 
funktionsnedsatta 
personer 

Hitta andra alternativ till lösning när 
det inte är möjligt att finna en 
kontaktperson/kontaktfamilj  
 

Personer med 
psykosociala och/eller 
fysiska 
funktionsnedsättningar 

Kontin
uerligt 

Enhetschef och 
personal inom 
IFO och LSS 

Januari 2019 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  21 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 183  Dnr 2017.209 700 
 
Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 decem-
ber 2018 efter Eva Sjölander (M) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-
träde den 24 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  22 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 184 Dnr 2017.246 700  
  
Val av personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill den  
31 december 2018 efter Åse Ehnberg 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-
träde den 24 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  23 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 185  Dnr 2017.247 700 
 
Val av personlig ersättare till styrelsen för en gemensam nämnd 
avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk- 
vårdsmaterial intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-
träde den 24 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  24 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 186  Dnr 2017.248 700 
 
Val av ersättare till Familjerådgivningen intill den  
31 december 2018 efter Åse Ehnberg 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-
träde den 24 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  25 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 187  Dnr 2017.248 700 
 
Val av ersättare till Sociala samrådsgruppen (SOCSAM) samt 
sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) intill den  
31 december 2018 efter Åse Ehnberg 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-
träde den 24 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 24 januari 2017. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  26 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 188 
 
Aktuell information 
 
Socialchefen lämnar aktuell information från vård- och socialförvaltningen. 
 
Rekrytering 
• Strömsunds kommun och Engcon samarbetar kring en rekryteringsresa 

för att få arbetskraft till Strömsund, ”Heja Strömsund” den 16 februari i 
Stockholm.  

• Rekrytering sker för närvarande till kommunhuset, förhandlingschef 
HR-individ och en ersättare för personalstrateg. 

 
Organisationsförändring inom vård- och socialförvaltningen 
• Vård- och socialförvaltningen går från fem till tre distrikt från årsskiftet.  
• Ny distriktschef i Strömsund blir Veronica Sjögren-Olofsson.  
• Hemsjukvården i kommunen renodlas och verksamhetschef blir Åsa 

Engman.  
• Arbetsmarknadsenheten, AME, överförs organisatoriskt till vård- och 

socialförvaltningen från den 1 januari 2018.  
• Biträdande socialchef blir Gudrun Öjbrandt. 
 
Hemtjänst 
• Nytt planeringsverktyg för hemtjänst körs vid sydvästra distriktet och 

personalen är mycket nöjda. Planeringsverktyget börjar köras vid nord-
östra distriktet denna vecka. 

• Flytt av Strömsunds samtliga hemtjänstdistrikt till Strömbacka beräknas 
ske under första kvartalet 2018.  

 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  27 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 189 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman- 
träde den 6 december 2017 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  28 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 190 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för november 2017 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-12-20  29 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 191 
 
Delgivningar 
 
1 Datainspektionens meddelande den 30 oktober 2017, Får chefen läsa dina 

mejl? 
 
2 Datainspektionens meddelande den 13 november 2017, Datainspek-

tionen pekar på vikten att lagförslag ger tillräckligt rättsligt stöd. 
 
3 Meddelande från verksamhetscontroller den 12 december 2017 med länk 

till regeringskansliets hemsida, Ds 2017:12, Om förenklat besluts-fattande 
och särskilda boendeformer för äldre. 

 
4 Tillgänglighetsrådets protokoll den 25 september 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 
2. Socialnämnden uppdrar till vård- och socialförvaltningen att infor-

mera om ärende 3, DS 2017:12, Om förenklat beslutsfattande om sär-
skilda boende former för äldre vid socialnämndens sammanträde den 
24 januari 2018. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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