
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2017-10-18  Blad 1 (18) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15—15.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Carina Andersson (S) 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Per-Ingvar Wennberg (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Kent Wassdahl (S) 
   Mona Olofsson (V) 
   Hans Elmbjer (SD) 
   Sara Edvardsson (S), tjänstgörande ersättare 
   Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
   Eva Holmgren (S), tjänstgörande ersättare 
   Simon Eriksson (V), tjänstgörande ersättare 
   Inga-Brith Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 
    
 
    
Övriga  Se nästa sida 
närvarande   
   
Utses att justera Inga-Brith Nilsson 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2017-10-23 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 125—138 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Inga-Brith Nilsson 
 

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

Sammanträdesdatum 2017-10-18 

Datum då anslag 2017-10-23  Datum då anslag       2017-11-14 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Annika Stedt
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Justering (sign) 
 

Övriga Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Aki Järvinen, socialchef, § 125-128 
   Gudrun Öjbrandt, verksamhetscontroller, § 128, §§ 130-131 
   Maria Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 138 
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Justering (sign) 
 

§ 125 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extraärende: Personuppgiftsombud i Strömsunds kommun. 
 
Extraärende: Taxa E-cigaretter. 
 
Ärende 8 utgår: Information om Tillnyktringsenheten, TNE. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____
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Justering (sign) 
 

§ 126  Dnr 2016.51  700 
 
Delårsrapport per augusti 2017 samt ansökan om tilläggsanslag 
från kommunfullmäktige 
 
Socialnämndens verksamhet har under 2017 fått ökade kostnader inom 
bland annat individ och familjeomsorgen och personlig assistans. 
Främst är det kostnader för placeringar och försörjningsstöd som ökat men 
också nya ärenden inom personlig assistans samt ökade kostnader för natt-
bemanning inom äldreomsorgen. 
 
Sammanställning extra oförutsedda kostnader 2017: 
 
• 6,3 mkr Placeringar inom individ och familjeomsorgen 
• 0,8 mkr Försörjningsstöd 
• 1,9 mkr Personlig Assistans 
• 2,8 mkr Personalkostnader för nattbemanning inom äldreomsorgen 
 
Beredning 

AU § 80/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut, punkterna 1 och 2, samt att ge vård- och socialförvaltningen upp-
drag om ekonomisk återhållsamhet för att kunna sänka prognostiserat un-
derskott. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av och godkänner delårsrapport per augusti 2017, bilaga. 
 
2. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande det  

prognostiserade underskottet per den 31 augusti 2017 om 10 837 000  
kronor. 
 

3. Ge vård- och social förvaltningen uppdrag om ekonomisk återhållsamhet 
för att sänka prognostiserat underskott. 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Vård- och socialförvaltningen 



Socialnämnd, -10 837 tkr 
Förv. chefens kommentar: Kostnader för ledning och administration visar på ett underskott om -1,2 mnkr. Inom 
individ- och familjeomsorgen ökar kostnader för placering av barn och vuxna vilket medfört ett under-skott mot 
budget om ca -6,3 mnkr. Ekonomienhetens kostnader för försörjningsstöd ökar, det medför ett un-derskott om ca -0,8 
mnkr. Underskottet kompenseras av att personalkostnader och arbetsmarknadsåtgärder har reducerats och 
ändamålet visar på ett totalt positivt resultat om +1,2 mnkr. Inom äldreomsorgen har natt-bemanningen förstärkts 
vilket medfört ett underskott om ca -2,8 mnkr gentemot budget. Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka 
och belastar extra med -1,9 mnkr.  

Dnr 2016.51-700   Bil AU 2017-10-04 § 80  SN 2017-10-18 § 126



VERKSAMHETSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf

1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

375 881 -7 256

©
St

rö
m

su
nd

s 
ko

m
m

un
 2

01
01

0

Vård- och Socialförvaltningen

326 501 -10 837359 441 43 777

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

49 380315 664

Beaktad i
prognos

Behandling i

2017

Krävs
beslut

Kostnaderna för ledning och administration visar på ett underskott om -1,2 mnkr  
Inom individ och familjeomsorgen ökar kostnaden för placering av barn och vuxna vilket medfört ett underskott mot budget om ca -6,3 mnkr. Ekonomienhetens 
kostnader för försörjningsstöd ökar, det medför ett underskott om ca -0,8 mnkr. Underskottet kompenseras av att personalkostnader och 
arbetsmarknadsåtgärder har reducerats och ändamålet visar på ett totalt positivt resultat om +1,2 mnkr.  
Inom äldreomsorgen har nattbemanningen förstärkts vilket medfört ett underskott om ca -2,8 mnkr gentemot budget.Kostnaderna för personlig assistans 
fortsätter att öka och belastar extra med -1,9 mnkr.  

Kostnade för barn & unga har ökat både kostnaden för placerade barn men också handläggningen av ärenden. Nattlagskostnaderna ökar i äldreomsorgen. 

Prognos baserad på redovisning 
t.o.m: 

April 

Augusti 

Februari 

Oktober 

Mars 

Maj 

September 

November 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

Dnr 2016.51-700   Bil AU 2017-10-04 § 80  SN 2017-10-18 § 126



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

007 Nämnd 900 959 -59 -59

197 Ledn o adm 24 975 26 231 -1 256 473 468 -5 -1 261

700 Biståndsenhet 2 750 2 978 -228 -228

711 Bost.s.serv,vuxna 31 522 32 364 -842 797 836 39 -803

713 Dagverksamh LSS 7 239 6 261 978 69 79 10 988

717 Personlig ass 27 197 29 324 -2 127 20 938 21 175 237 -1 890

718 Stödinsatser 7 707 7 727 -20 172 172 -20

752 Ekonomienhet 19 106 17 523 1 583 1 758 1 373 -385 1 198

- varav utbet försörjn.st 12 910 13 726 -816 -816

754 Boendestöd 1 455 1 393 62 9 9 71

755 Vuxenenhet/ 10 587 12 940 -2 353 775 1 365 590 -1 763
öppenvård

- varav institutionsvård 7 418 9 342 -1 924 775 1 365 590 -1 334

Transport 133 438 137 700 -4 262 24 982 25 477 495 -3 767

Högt antal placerade 1H 2017 

lägre kostnad/intäkt för arbetsmarknadsåtgärd, budget 

Vård- och Socialförvaltningen

Samlad verksamhet har medfört en lägre kostnad.

IT kostnad Lifecare IBIC, bemanningsenheten

Projektledare IBIC 

Högre personalkostnad än budgeterat

Höga kostnader för pers ass samt Försäkringskassans 
avslag fortskrider

2017 Apr 
Aug 
Feb 

Okt 
Mars Maj 
Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

Vård- och Socialförvaltningen
2017 Apr 

Aug 
Feb 

Okt 
Mars Maj 
Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 

Transport 133 438 137 700 -4 262 24 982 25 477 495 -3 767

756 Familjecentralen 104 120 -16 -16

757 Barn och familj 18 984 23 608 -4 624 2 447 2 447 -4 624

- varav institutionsvård 12 782 14 061 -1 279 2 447 2 447 -1 279

759 Familjerätt 861 684 177 177

770 Projektmedel

771 Särskilt boende 90 864 93 712 -2 848 10 578 13 769 3 191 343

776 Nattlag 23 170 25 957 -2 787 -2 787

778 Trygghetsboende 1 559 1 507 52 52

781 Hemvård 58 967 61 467 -2 500 3 962 6 223 2 261 -239

782 Hemsjukvård 21 434 21 838 -404 1 080 1 060 -20 -424

785 Kommunrehab 10 060 9 288 772 728 404 -324 448

Summa 359 441 375 881 -16 440 43 777 49 380 5 603 -10 837
* TA=tilläggsanslag/-budget

Äldreomsorgsmedel kompenserar för ökad personalkostnad

vakanta tjänster 

Högre placeringskostnader än budgeterat samt stärkt 
personalgrupp pga högt tryck i verksamheten

Ökade personalkostnader för Gästis, Tåsjög, Brismark

Äldreomsorgsmedel kompenserar för ökad personalkostnad
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Justering (sign) 
 

§ 127  Dnr 2016.51  700   
 
Preliminär verksamhetsprognos per september 2017 
 
Preliminär verksamhetsprognos per september 2017 redovisas.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet tar del av preliminär verksamhets-
prognos per september 2017.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av preliminär verksamhetsprognos per september 2017. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-10-18  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 128  Dnr 2017.43  700 
 
Budget och mål 2018 
 
Redovisning lämnas över budget per ändamål åren 2016, 2017 och år 2018. 
 
Redovisning lämnas över förslag till mål för socialnämnden 2018 där några 
mål har tagits bort, några mål har fått ny formulering och några mål har 
lagts till jämfört med tidigare år.  
 
Förhandlingar har skett med berörda fackliga organisationer den 11 oktober 
2017.  
 
Beredning 
 
AU § 82/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
  
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta budget för 2018 enligt bilaga. 

 
2. Anta mål för 2018 enligt bilaga. 

 
3. Målen 1, 2, 5, 13, 14, 15 och 16 ska redovisas till kommunfullmäktige. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 3 
datum 
2017-10-04 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr               
2017.43-700                             Bil SN 171018 § 128 

Utredare/handläggare 
Socialchef Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Budget 2018   

Vad händer i verksamheten 2018 
2018 års budget har uppräknats med ca 2,5%. 
Totalt tilldelas socialnämnden 323 532 tkr.  
 
Övergripande 
Vård- och socialförvaltningen har under senaste året arbetat med att ana-
lysera och kartlägga de olika verksamhetsgrenarna inom socialnämndens 
område. Analyser visar att verksamheterna i stort är i gott skick och drivs 
med relativt god effektivitet. 
 
Särskilda boenden 
Vårdbehovsmätningar inom de särskilda boendena har visat att tidigare 
nyckeltal för grundbemanning, 0,63 tjänster per boende är ett bra rikt-
värde. Grundbemanning i särskilt boende budgeteras därför fortsatt till 
nivån 0,63 tjänst/vårdtagare.  
 
Hemvård 
Arbetet med att utveckla hemtjänstverksamheten fortsätter. Införande av 
ny teknik såsom planeringsstöd, nyckelfri hemtjänst och kompetensut-
veckling för medarbetare är viktiga parametrar för att kunna frigöra mer 
tid till brukarna. Med ett välutvecklat stöd och avlastning via korttidsbo-
endet Gästis stöttar vi anhöriga i det viktiga arbetet de utför.    
 
Hemsjukvård/Kommunrehab 
1 januari 2018 träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ikraft. Syftet med lagen är att patienter som 
inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt 
ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt, och för det krävs bra 
samverkan mellan alla aktörer. För att möta dessa behov ska  hemsjuk-
vårdens organisation ses över. 
 
Omsorgen av funktionsnedsatta, LSS 
Inom LSS dagverksamhet har ett lyckat samarbete med det lokala nä-
ringslivet skapat en mängd praktikplatser och utvecklande sysselsättning 
för brukare. En ökad andel äldre brukare inom omsorgen av funktions-
nedsatta innebär att våra boenden kommer att behöva tillgänglighets- 
anpassas ytterligare. Boendeplanen för LSS-verksamheten har därför setts 
över för att kartlägga de kommande behoven. 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 3 
datum 
2017-10-04 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr               
2017.43-700                             Bil SN 171018 § 128 

Utredare/handläggare 
Socialchef Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 
Individ och familjeomsorgen/Bistånd 
Inom individ och familjeomsorgen har trenden med sjunkande försörj-
ningsstöd senaste åren brutits och kostnaden för dem som står långt från 
arbetsmarknaden ökar. Tillsammans med kommunens arbetsmarknads-
enhet planerar vi därför att öka andelen extratjänster i vård- och social-
förvaltningen.  
 
Familjevårdsteam, boendestöd och inrättande av tjänst som samordnare 
psykisk hälsa utgör ett viktigt förebyggande arbete för att undvika dyra 
placeringar. Trots det ökar kostnaderna för placeringar av barn och 
vuxna. Analyser ska göras för att hitta möjligheter att sänka kostnaderna.  
Länets gemensamma satsning på familjehemscentrum bidrar dock till 
färre institutionsplaceringar utanför vår kommun. Satsningen tillsam-
mans med Region Jämtland/Härjedalen med en ungdomsmottagning i 
Strömsund har ökat tillgängligheten för stöd och råd till ungdomar. 
Biståndsenhetens förstärks för att möta de nya kraven med införandet av 
arbetsmetoden ”Individens behov i centrum”, IBIC, samt den nya lag-
stiftningen inom hälso- och sjukvård kring utskrivningsklara patienter.  
 
Personal 
Socialnämnden ser allvarligt på sjuktalen och under 2018 fortsätter arbetet 
för att reducera sjukfrånvaron. Ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, ledar-
skap och kommunikation är betydelsefullt för att stärka verksamheten.  
 
För att möta det kommande personalförsörjningsbehovet arbetar vi fort-
satt med rekrytering samt att ordna praktikplatser. Samarbete sker med 
Arbetsförmedling, Vård- och omsorgscollege och andra kommuner i länet 
i olika projekt för att förbättra möjligheter att få nya medarbetare till vård- 
och omsorgsyrket.   
 
Under 2018 beräknas bemanningsenheten vara i full drift även för vård- 
och socialförvaltningen, det ska underlätta personalförsörjningen och 
även skapa fler fasta tjänster samtidigt som andelen timanställda reduce-
ras. 
 
Vad händer framåt? 
Ny teknik möjliggör i högre utsträckning ett ökat inflytande för den en-
skilda individen. I takt med att kommunens bredband förstärks ökar möj-
ligheten att ge den enskilde en mer frekvent kontakt med hemtjänst och 
hemsjukvård. Förbättrad internetuppkoppling på våra boenden skapar 
förutsättningar för individer att ta del av digitala tjänster. Välfärdstek-
nologin skapar bättre förutsättningar för de som vill kunna fortsätta att  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 3 
datum 
2017-10-04 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr               
2017.43-700                             Bil SN 171018 § 128 

Utredare/handläggare 
Socialchef Aki Järvinen 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
bo kvar hemma. Teknikutvecklingen går med snabba steg och vård- och 
socialförvaltningen deltar aktivt i olika projekt för att vara med i den ut-
vecklingen. 
 
Sammantaget har socialnämnden ett bra utgångläge inför 2018 med en väl 
fungerande verksamhet med skicklig och engagerad personal vilket 
kommer att resultera i god och kostnadseffektiv service till kommunens 
invånare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 

Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

924 924 900 900 964 964

27 331 273 27 058 24 502 24 502 25 737 2 796 22 941

700  Biståndsenhet 4 082 4 082 2 750 2 750 2 897 2 897

711  Bostad med särskild 33 399 854 32 545 31 314 589 30 725 30 989 729 30 260

        service, vuxna.
713  Dagverksamhet 7 197 81 7 116 7 249 79 7 170 6 869 132 6 737

717  Pers. assistans 31 271 22 764 8 507 27 197 20 938 6 259 26 576 18 711 7 865

718  Stödinsatser 7 632 172 7 460 7 535 7 535 6 894 99 6 795

752  Ekonomienhet 15 422 1 758 13 664 19 101 1 753 17 348 17 743 1 273 16 470

754 Boendestödjare 1 488 8 1 480 1 455 1 455 1 175 1 175

755 Vuxenenhet/Öppenvård 9 714 775 8 939 10 700 888 9 812 12 205 2 363 9 842

756  Familjecentralen 107 107 104 104 99 99

757 Barn och familj 18 725 2 447 16 278 19 030 2 493 16 537 21 078 3 183 17 895

197  Ledning och adm.

Driftbudget  (tkr)

Bokslut 2016

Chef : Aki Järvinen

Ordförande: Karin Näsmark 

Budget 2017

Vård- och socialförvaltning

Nämnd: Socialnämnd

007  Socialnämnd

Budget 2018
Ändamål / verksamhet

Dnr 2017.43-700  Bil AU 2017-10-04 § 82  SN 2017-10-18 § 128



Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto
993 993 861 861 701 701

0 0 0 0 0 0

771  Särskilt boende 92 635 12 748 79 887 90 871 10 585 80 286 90 108 11 797 78 311

776  Nattlag 27 356 27 356 23 170 23 170 23 936 23 936

778  Trygghetsboende 1 571 1 571 1 559 1 559 1 477 1 477

781  Hemvård 61 535 5 488 56 047 59 571 4 566 55 005 58 500 6 172 52 328
782  Hemsjukvård 21 087 1 145 19 942 21 374 1 020 20 354 20 529 1 260 19 269
785  Kommunrehab 9 871 295 9 576 9 762 430 9 332 9 356 1 273 8 083

372 340 48 808 323 532 359 005 43 341 315 664 357 833 49 788 308 045
323 532 315 664 303 092

0 0 -4 953
Budgetram (netto)

Bokslut 2016

Totalt

Budget 2017
Ändamål / verksamhet

Nettoresultat

Budget 2018

770 Projektmedel

759  Familjerätt



48 808 43 341 49 788
-372 340 -359 005 -357 833

-247 -247 -220

-323 779 -315 911 -308 265

323 532 315 664 294 111
Kommunbidrag - kapitalkostnader 247 247 220

0 0 -13 934

Intäkter

Budget 2017

Resultaträkningar (tkr)

ÅRETS RESULTAT

Bokslut 2016Budget 2018

Verksamhetens nettokostnad

Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag

Kostnader
Kapitalkostnader



1 

KF Övergripande mål 2018-2019 Förslag SN 2018 Uppföljning 

Fortsatt god ekonomisk hushållning 1 
Kostnaden per brukare inom hemtjänsten i 
kommunen ska minska i förhållande till 
kostnaden 2017. 

KF 

1 gång per år samt  
lokal uppföljning 3 gånger per 
år 

KF Prioriterade mål 

Omsorgen om 
individer och familjer 

Tidigt förebyggande 
och rehabiliterade 
insatser ska öka när 
det gäller barn och 
unga samt vuxna 
med 
missbruksproblem 

2 
Kvinnor och män upplever en markant 
positiv förändring i sina liv efter kontakt 
med öppenvården. 

KF 

3 gånger per år 

Kommuninvånarnas 
förmåga till egen 
försörjning ska 
stärkas 

3 
Andelen personer som är långvarigt 
beroende (10-12 månader) av ekonomiskt 
bistånd ska minska i förhållande till 2017. 

1 gång per år 

4 
Minst 40 % av kvinnor och män som fått 
ekonomiskt bistånd och deltagit i 
trepartsmöte har sysselsättning eller 
minskat bidragsberoende 6 mån senare. 

1 gång per år 

Folkhälsa Psykisk ohälsa bland 
barn och unga ska 
minska 

5 
90 % av de ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen i Strömsund ska 
vara nöjda med besöket. 

KF 

3 gånger per år 

Vård och omsorg Vårdtagares/brukares 
inflytande över sin 
vardag ska öka 

6 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
ska uppgå till minst 95 %. 

1 gång per år 

7 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 
boende ska uppgå till minst 85 %. 

1 gång per år 

8 
Av de kvinnor och män som utifrån ett 
hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med 
arbetsterapeut ska 80 % av kvinnor och 
män ha ett individuellt formulerat mål i 
patientjournalen. 

1 gång per år 

9 
Av de kvinnor och män som utifrån ett 
hemsjukvårdsbeslut haft kontakt med 
fysioterapeut/ sjukgymnast ska 80 % av 
kvinnor och män ha ett individuellt 
formulerat mål i patientjournalen. 

1 gång per år 

Dnr 2017.43-700   Bil  AU 2017-10-04 § 82  SN 2017-10-18 § 128
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Förslag SN inriktningsmål 2018 

 
Förslag SN 2018 

 

 
Verksamheten bedrivs med god kvalitet 

 
10 
Nattfasta för kvinnor och män i särskilt 
boende ska i medeltal vara max 11 timmar. 

 
 
2 gånger per år 

 
Verksamheten bedrivs med god tillgänglighet 

 
11 
Väntetiden i medeltal för att få beslut om 
ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte 
överskrida 10 dagar för kvinnor och män. 
 

 
1 gång per år 
 

 
12 
Väntetiden i medeltal för nya vårdtagare för 
att få beslut om hemtjänst i ordinärt 
boende ska inte överskrida 14 dagar (10 
arbetsdagar) för kvinnor och män. 
 

 
1 gång per år 
 

 
Verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert 
sätt 

 
13 
Kvinnor och män som får hemtjänst möter i 
genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 
14 dagar. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
14 
Kvinnor och män bosatta i särskilt boende 
får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 
vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 
% av den totala personalgruppen som 
arbetat under 14 dagar. 
 
KF 
 

 
3 gånger per år 

 
15 
80 % av personer 65 år och äldre i palliativ 
vård smärtskattas under sista 
levnadsveckan. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
16 
80 % av närstående till avlidna 65 år och 
äldre har erbjudits eftersamtal. 
 
KF 

 
3 gånger per år 

 
17 
75 % av kvinnor och män som bor i bostad 
med särskild service upplever trygghet 
med boendets personal. 
 

 
1 gång per år 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 129  Dnr 2017.161 761 
 
Utbetalning av extra anslag till Sällskapet Nya Länkarna 
 
Socialnämnden har sedan många år ett samarbetsavtal med Sällskapet Nya 
Länkarna, vilket bl.a. innebär att socialnämnden bidrar till verksamheten.   
 
På senare tid har det framkommit att verksamheten är underfinansierad och 
under september 2017 har det uppstått ett akut behov av extra medel. Vård- 
och socialförvaltningen har därför gjort en utbetalning på 20 000 kr till före-
ningen. 
 
Utbetalningen består dels av ett förskott avseende nämndens ordinarie bi-
drag till lönekostnad för det sista kvartalet 2017, dels av en summa för täck-
ande av fakturor som förfallit i september. 
 
Aktuellt avtal med föreningen kommer att revideras inför 2018. 
 
Förslag till beslut  

Att nämnden godkänner betalningen.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att ge 
Sällskapet Nya Länkarna ekonomiska förutsättningar att klara verksam-
heten fram till årsskiftet 2017/2018.  
 
Uppdra till vård- och socialförvaltningen att se över hur praktiskt stöd i 
ekonomiska frågor kan erbjudas Sällskapet Nya Länkarna. 
 
Uppdra till vård- och socialförvaltningen att lämna rapport vid arbetsutskot-
tets sammanträde den 6 december 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att ge Sällskapet Nya Länkarna 

ekonomiska förutsättningar att klara verksamheten fram till årsskiftet 
2017/2018.  
 

2. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att se över hur praktiskt stöd i 
ekonomiska frågor kan erbjudas Sällskapet Nya Länkarna. 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 129 (forts.) 
 
3. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att lämna rapport vid arbetsut-

skottets sammanträde den 6 december 2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Sällskapet Nya Länkarna 
Ekonomi 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  9 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 130  Dnr 2017.4  736 
 
Översyn matdistribution             
       
Matdistribution innebär att färdiglagade måltider förpackas och körs hem 
till den enskilde som har biståndsbeslut om matdistribution. Socialnämn-
dens arbetsutskott uppdrog 2017-01-11 § 3 till vård- och socialförvaltningen 
att göra en översyn av matdistribution efter att vissa brister uppmärksam-
mats. 
 
Vård- och socialförvaltningen har i dialog med kostenheten inom teknik- 
och serviceförvaltningen gjort översynen. Rapport och dialog kring effekti-
visering och kvalitetssäkring av insatsen har skett vid arbetsutskottets sam-
manträden 2017-04-12 § 41 och 2017-09-06 § 76. Rapporten visar att det finns 
åtgärder som kan säkerställa att alla som har beslut om matdistribution får 
färdiglagad, näringsberäknad mat i rätt konsistens levererad till hemmet. 
 
Åtgärder som kan effektivisera och kvalitetssäkra processen 

• Information till den enskilde om hur matdistribution fungerar redan i 
samband med ansökan och utredning. 

• Samlad skriftlig information från båda förvaltningarna. 
• Förtydliga villkor för insatsen matdistribution. 
• Kunna påbörja insatsen kort efter biståndsbeslut så att till exempel ut-

skrivningsklara personer kan få mat vid hemkomst från slutenvård.  
• Erbjuda samma mat som serveras i kommunens äldreboenden med 

någon dags förskjutning av matsedel. 
• Införa matabonnemang istället för veckobeställningar. 
• Nyckelöverenskommelse för säker leverans av matlådor. 

 
Åtgärderna innebär att 

• Kvinnor och män i ordinärt boende med beslut om matdistribution 
erbjuds samma matsedel som serveras i kommunens äldreboenden 
med någon dags förskjutning av matsedel. 

• Matabonnemang införs istället för nuvarande beställningsförfarande 
vilket innebär att den enskilde beställer färdiglagad mat i matlådor 
enligt de alternativ som medges från kostenheten. 

• Hela processen kring matdistribution effektiviseras och flera led i 
processen skalas bort.  

• Det krångliga och osäkra systemet med beställningslistor tas bort.  
• Vissa arbetsmoment för kostpersonal och hemtjänstpersonal kan 

utgå. Den enskilde i ordinärt boende avgör själv hur många matlådor 
som behövs.  

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 130 (forts.)  
 
• Utbudet av maträtter blir likvärdigt som i kommunens äldreboenden. 

Förändringarna säkrar att leveranser av matlådor verkligen når fram 
till den enskilde.  

 
Beredning 
 
AU § 87/2017 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut när det gäller punkt 1 och punkt 3 samt att uppdra till vård- och 
socialförvaltningen att fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av matdistri-
bution i kommunen.  
 
Socialnämnden beslut  
 
1. Ta del av de åtgärdsförslag som vård- och socialförvaltningen tagit fram i 

dialog med teknik- och serviceförvaltningen.  
 

2. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att fortsätta arbetet med 
kvalitetssäkring av matdistribution i kommunen.  
 

3. Återkomma med rapport vid arbetsutskottets sammanträde i maj 2018. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
Teknik- och serviceförvaltningen 

 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 131  Dnr 2017.168 739 
 
Internkontroll delade turer och helgarbete i hemtjänst och 
särskilt boende 

Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2017 den 23 februari 2017  
§ 19. 
 
Antal delade turer och förekomst av arbete varannan helg i hemtjänst och 
särskilt boende rapporteras till socialnämnden 2 gånger per år, i april och 
oktober. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen, bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner redovisningen, bilaga. 
 
_____ 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 4 
Datum 
2017-10-09 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Öjbrandt 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Delade turer och varannan helgarbete i hemtjänst och särskilt boende. 

Vad kontrolleras 

Delade turer och varannan helgarbete i särskilt boende ska fortsätta att 
minska.  

Frekvens 

Två gånger per år 

Hur sker kontrollen 

Enhetschefer lämnar uppgifter till verksamhetscontroller som samman-
ställer. 

Resultat/Utfall 

Delade turer hemtjänst 
Antalet delade turer har ökat inom tre enheter och minskat inom tre en-
heter jämfört med förra mättillfället. Skillnaderna är små. Från en enhet 
saknas uppgift och en enhet har inga delade turer.  

Dnr 2017.168-739  Bil SN 2017-10-18 § 131



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 4 
Datum 
2017-10-09 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Öjbrandt 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Helgarbete hemtjänst 
Från en enhet saknas uppgift. En enhet uppger arbete varannan helg, en 
enhet glesare helgtjänstgöring än varannan helg och övriga har blandad 
tjänstgöring, exempelvis varannan/var tredje helg.  

Delade turer särskilt boende 
Antalet delade turer har ökat inom en enhet och minskat inom två enheter 
jämfört med förra mättillfället. Inom fyra enheter är nivån oförändrad.  



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 4 
Datum 
2017-10-09 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Öjbrandt 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Helgarbete särskilt boende 
En enhet uppger glesare helgtjänstgöring än varannan helg, två enheter 
har varannan helg och övriga fyra har blandad tjänstgöring, exempelvis 
varannan/var tredje helg.  

Analys/kommentar 

Liksom vid tidigare mättillfällen finns många kreativa lösningar och olika 
förslag i arbetsgrupperna för att kunna lägga schema på ett ändamålsen-
ligt sätt. De flesta av vårdpersonalen vill hellre arbeta delade turer än 
varannan helg. Många arbetar också hellre delad tur under veckodagar 
för att få fler lediga dagar. Några vill däremot slippa delade turer och fö-
redrar långa arbetspass för att sedan kunna vara ledig. En vanlig förlägg-
ning av helgarbete för att glesa ut tjänstgöringen är att personalgruppen 
varvar så att de arbetar omväxlande varannan/var tredje helg. Det finns 
även personal som väljer att arbeta varannan helg genom att ha två ar-
betshelger i rad, därefter två lediga helger. Inom några enheter förekom-
mer delade turer enbart på helger utifrån verksamhetens krav och i övrigt 
utifrån personalens önskemål. 

När delade turer schemaläggs är det i syfte att med befintliga resurser 
kunna få större personaltäthet från morgonen samt på eftermiddag och 
kväll när omvårdnadsarbetet har sina toppar under dygnet. En delad tur 
innebär två korta arbetspass under samma dag med lediga timmar mitt 
över dagen, exempelvis 7-11 och 16-20. För att undvika delade turer be-
hövs fler korta arbetspass som innebär fler arbetsdagar och färre lediga 
dagar för personalen, oavsett om man arbetar del- eller heltid. 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 4 av 4 
Datum 
2017-10-09 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Gudrun Öjbrandt 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Minskning av varannan-helg-arbete är schematekniskt möjligt genom att 
förlägga arbete var tredje helg eller annan utglesad helgtjänstgöring. Det 
medför långa helgpass med många arbetstimmar som i kombination med 
krävande arbetsuppgifter kan påverka personalens arbetsmiljö negativt 
då de får svårt att orka med. 

Bedömning 

Det finns en hög medvetenhet vid varje enhet om ambitionen att hålla ner 
antalet delade turer och förlägga helgarbete glesare än varannan helg. 
Krav på begränsning av antalet delade turer är kostnadsdrivande. Utan 
delade turer blir bemanningen ofta för låg på morgonen och sent på ef-
termiddagen. Vårdtagarnas omsorgsbehov under dygnet skulle i högre 
grad behöva styra schemaläggningen för personalen. Det är dock mycket 
svårt att lägga ett schema som passar vårdtagarnas behov, följer arbets-
tidslagen och samtidigt tillgodoser personalens önskemål. I särskilt bo-
ende är det sammanlagda behovet av insatser till vårdtagarna tämligen 
konstant över tid och schemat under olika perioder kan därför inte skilja 
sig drastiskt. Verksamheten lägger dock stor vikt vid att schemat ska mot-
svara aktuellt behov.  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  12 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 132  Dnr 2017.169 700 
 
Sammanträdesdagar i arbetsutskottet och socialnämnden 2018 
 
Datum för sammanträden i socialnämnden och arbetsutskottet 2018 före-
slås enligt följande: 
 
  Arbetsutskott Socialnämnd 
  
Januari  10   24 
Februari    7   22  
Mars    7   21 
April  11   25 
Maj    8   23 
Juni    7   20  
Juli  ---   --- 
Augusti    8   22 
September    5   20  
Oktober    3   17 
November    8   21 
December    5   19  
 
Förslag till beslut  

Upprättat förslag till tidplan 2018 för arbetsutskottet och socialnämnden 
godkänns. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättat förslag till tidplan 2018 för arbetsutskottet och socialnämnden 
godkänns. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  13 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 133 
 
Aktuell information 
 
Socialchef och ordförande lämnar aktuell information för socialnämndens 
ansvarsområde: 
 
Träff med revisorerna  
Ordförande och socialchef deltog i träff vecka 41. 
 
Kostnadsutjämningssystem 
Kommunalråd Susanne Hansson har bjudit in utredare Håkan Sörman till 
kommunen den 25 oktober 2017 för att prata om kostnadsutjämningssyste-
met. Ekonomiavdelningen kommer att delta vid besöket. 
 
Organisationsförändring inom vård- och socialförvaltningen 
Förhandlingar har genomförts med berörda fackliga organisationer. 
• Tre distrikt istället för fem. 
• En distriktschef för Hoting/Tåsjö-området istället för två. 
• En distriktschef för Strömsund istället för två.  
• Hemsjukvården (distriktssköterskor, distriktssjukgymnaster och arbets-

terapeuter) samlas under separat ledningsorganisation som centreras till 
Strömsund. 

• Tjänst inrättas som ska ansvara för teknikstöd inom äldreomsorgen.  
• Tjänst inrättas som biträdande förvaltningschef och verksamhetschef för 

äldreomsorgen. 
 
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård - LOSUS 
Regeringen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts 
av en ny lag – LOSUS.  Syftet är att genom gemensamt ansvar åstadkomma 
en god vård och en trygg och säker utskrivning för personer som inte längre 
har behov av slutenvården. Lagen träder i kraft 1 januari 2018. 
 
I skrivargrupp för länet deltar Åsa Engman och Gudrun Öjbrandt. Ambi-
tionen inom regionen är att mer vård ska utföras i hemmen. 16 mobila team 
finns inom Region Jämtland/Härjedalen.  
 
Tillnyktringsenheten TNE 
Den 10 oktober 2017 genomfördes ett telefonmöte mellan tjänstemanna-
gruppen och politiska ledningsgruppen i sociala vård- och omsorgsgruppen, 
SVOM, inklusive polisen.  Flera kommuner vill avsluta det förlängda avtalet 
som löper ut den 31 oktober. Tjänstemännens arbetsgrupp som utsetts av  
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-10-18  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 133 (forts.) 
 
SVOM har träffats en gång och konstaterat att det inte finns möjlighet att 
kunna utarbeta ett nytt avtal från den 1 november 2017.  
 
Frågan kommer att diskuteras vid nästkommande möte i SVOM, där repre-
sentanter från Jämtland och Västernorrland deltar.  
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  15 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 134 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman-
träde den 4 oktober 2017 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  16 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 135 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juli - september 2017 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-10-18  17 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 136 
 
Delgivningar 
 

Dnr 2017.43  700 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 63/2017 om investeringar 2018. 

 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 68/2017 om val av ersättare i socialnämn-

den för tiden intill den 31 december 2018 efter avlidna Ingrid Nilsson (S). 
  

3. § D A 19, Tillståndsbevis Hotel Nordica, Strömsund om servering av al-
koholdrycker den 26 augusti, 30 september 7 oktober, 28 oktober och 10 
november 2017 vid Oasen och Virveln Folkets Hus. 
 

4. § D A 20, Tillståndsbevis hotel Nordica, Strömsund om servering av al-
koholdrycker den 25 november till den 26 december 2017 vid Oasen och 
Virveln Folkets Hus. 
 

5. § D A 21, Tillståndsbevis Hotings bil- och MC-klubb Mosquitos, Hoting 
om servering av alkoholdrycker den 26 augusti och 4 november 2017 vid 
Folkets Hus i Hoting. 
 

6. § D A 22, Återkallelse av serveringstillstånd av alkoholdrycker från och 
med den 31 augusti 2017för RSSS Fritid AB, Jormvattnet, då verksamhet-
en överlåtits till ny ägare. 

 
Dnr 2017.162 734 
 

7. Skrivelse den 18 september 2017 från Anna-Lisa Wikström, Strömsund, 
om problem med värmen i lägenheterna på Strömbacka. Svar från kom-
munalråd Susanne Hansson. 
 

8. Skrivelse som inkom från kommunkansliet den 6 oktober 2017 om att 
Åse Ehnberg lämnar sina uppdrag för Moderaterna i Strömsunds kom-
mun. 
 

9. Inbjudan till träff för anhöriga den 8 november 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-10-18  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 137  Dnr 2017.170 700 
 
Tillämpning av Personuppgiftslagen i Strömsunds kommun 

Enligt personuppgiftslagen, PUL, finns en principiell skyldighet att anmäla 
all databehandling till Datainspektionen, DI, som ska föra ett register över 
anmälningarna. Om den/de personuppgiftsansvarig har utsett ett person-
uppgiftsombud och anmält detta till DI, behöver anmälningar om behand-
ling inte göras. Allmänheten har rätt att direkt från den personuppgiftsan-
svarige få upplysningar om sådana behandlingar som inte anmälts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 juni 2017 att  
 
1. Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid kommunledningsförvalt-

ningen, utses till kommunens gemensamma personuppgiftsombud. 
2. Hans-Erik Jansson utses som kommunstyrelsens personuppgiftsombud. 
3. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnder och kommunala bolag att 

utse Hans-Erik Jansson som personuppgiftsombud. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut från den  
27 juni 2017 § 105 och utser Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid 
kommunledningsförvaltningen, till socialnämndens personuppgiftsombud. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut från den 27 juni 2017 § 105 och 
utser Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid kommunledningsför-
valtningen, till socialnämndens personuppgiftsombud. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller Hans-Erik Jansson 
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Socialnämnden 2017-10-18  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 138  Dnr 2017.171 763 
 
Revidering av reglemente samt taxa för socialnämnden – Ny lag 
om elektroniska cigaretter  

Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar 
gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kom-
munen ska även ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyll-
ningsbehållare från näringsidkare.  
 
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansva-
ret för den nya lagstiftningen. Berörd nämnd beslutar i sin tur om delega-
tionsordning och tillsynsplan. 
 
Socialnämnden har idag bland annat tillsynsansvaret för tobaksförsäljning 
enligt tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter och försäljning till konsu-
ment sker oftast på samma försäljningsställen som tobaksprodukter och lag-
stiftningen är i det närmaste identisk. 
 
Miljö- och byggavdelningen lämnar följande förslag till beslut till kom-
munstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
Uppdra till socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter avseende Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Reglemente för socialnämnden, Del 1, § 2 kompletteras med: 
tillsyn och sanktioner enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
En ny produktgrupp; e-cigaretter eller påfyllningsbehållare införs i taxa Id 
nr 7:7 B med en årsavgift på en timme och att för tillsyn vid uppföljning av 
brister eller vid befogade klagomål debiteras faktisk tillsynstid. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden ställer sig bakom förslaget om att en 
ny produktgrupp; e-cigaretter eller påfyllningsbehållare införs i taxa Id nr 
7:7 B med en årsavgift på en timme och att för tillsyn vid uppföljning av 
brister eller vid befogade klagomål debiteras faktisk tillsynstid. 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-10-18  20 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 138 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ställer sig bakom förslaget om att en ny produktgrupp; e-cigaretter eller på-
fyllningsbehållare införs i taxa Id nr 7:7 B med en årsavgift på en timme och 
att för tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debite-
ras faktisk tillsynstid. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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