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Övriga Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Sara Edwardsson, ej tjänstgörande ersättare 
   Aki Järvinen, socialchef, §§ 113-116, 120-121 
   Gudrun Öjbrandt, verksamhetscontroller, § 113-117 
   Åsa Engman, verksamhetschef HsL, § 118 
   Magnus Ahlstrand, chef IFO, § 119 
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§ 113 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____
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§ 114  Dnr 2016.51  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos och delårsrapport per augusti 
2017 
 
Redovisning lämnas över preliminär verksamhetsprognos och delårsrapport 
per augusti 2017. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av verksamhetsprognos och 
delårsrapport per augusti 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av verksamhetsprognos och delårsrapport per augusti 2017. 
 
_____ 
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§ 115  Dnr 2016.51  700   
 
Uppföljning av mål per augusti 2017 
 
Socialnämnden har fastställt inriktnings- och effektmål för 2017. Vissa mål 
ska följas upp per augusti månad. Sammanställning av måluppföljning har 
skett.  
 
• Mål 1.1, Kostnaden per kvinna och man inom hemtjänsten i kommunen 

ska minska i förhållande till kostnaden 2016. Målet har inte uppnåtts. 
 

• Mål 3.1, Kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds utevistelse 
enligt individuell överenskommelse i genomförandeplanen. Målet har 
delvis uppnåtts. 
 

• Mål 8.1 Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest 
möter under 14 dagar ska i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.  
Målet är uppnått för män, inte för kvinnor. 
 

• Mål 8.2 Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av 
ett begränsat antal vårdpersonal, dvs. i genomsnitt högst 12 personer 
under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som ar-
betat under 14 dagar. Målet är uppnått. 

 
Förslag till beslut  
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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     Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2017 

Socialnämnden 

Övergripande 
/Prioriterade mål från 
kommunfullmäktige 
2017 

Effektmål från socialnämnden 
2017 

Resultat 2017 Nivå 

1. Fortsatt god
ekonomisk 
hushållning, 
respektive 
verksamhetsnämnd 
analyserar 
resursfördelningen 
inom sitt 
ansvarsområde 

1.1 Kostnaden per kvinna och man 
inom hemtjänsten i kommunen ska 
minska i förhållande till kostnaden 
2016. 

Resultat: 
2014: 336 tkr (255 tkr i liknande 
kommuner). 
2015: 355 tkr (302 tkr i liknande 
kommuner). 
2016: 360 tkr (285 tkr i liknande 
kommuner). 

Mätvärden i Kolada 

Resultat som 
publicerats juni 
2017 gäller 2016. 

Målet 
inte 
uppnått 

Analys och kommentar:  
Resultatet baseras på kommunens genomsnittliga årskostnad per brukare ett år bakåt och 
gäller personer över 65 år med hemtjänst mer än två timmar per månad. Personer med enbart 
matdistribution eller trygghetslarm är exkluderade. Arbete pågår för att analysera och påverka 
kostnadsutvecklingen positivt på enhetsnivå. 

2. Kvinnors och mäns
förmåga till egen 
försörjning ska 
stärkas  

2.1 Andelen personer som är 
långvarigt beroende av 
ekonomiskt bistånd ska minska i 
förhållande till 2016. 

Resultat:  
2015: kvinnor 23 %, män 21 % 
(liknande kommuner kvinnor 25 
%, män 28 %). 
2016: kvinnor 21 %, män 18 % 
(liknande kommuner kvinnor 23 
%, män 27 %). 

Mätvärden i Kolada 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2018.  
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017 och 
gäller året innan. 

Kan inte 
redovisas 

3. Fortsatt satsning
på arbetsmiljö- 
och 
folkhälsofrågor 

 3.1  Kvinnor och män som bor i 
särskilt boende erbjuds utevistelse 
enligt individuell 
överenskommelse i 
genomförandeplanen.  

Kan inte följas upp 
på övergripande 
nivå. 

Målet 
delvis 
uppnått 

Dnr 2016.51-700   Bil SN 170921 § 115
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Lokalt mått, lokal undersökning 

Analys och kommentar:  
Redovisas per april, augusti och december. Uppföljning har skett för perioden maj - augusti 
genom stickprov från samtliga särskilda boenden. Resultat har kunnat sammanställas på 
individnivå för cirka en tredjedel av urvalsgruppen. I den gruppen har målet nåtts för 80 % av 
såväl kvinnor som män. Målet är inte möjligt att följa upp annat än på individnivå.  
 
Det stora bortfallet i urvalsgruppen där resultat inte kunnat sammanställas har varierande 
orsaker; individuell överenskommelse om utevistelse saknas, den enskilde går ut på egen 
hand utan erbjudande av personal eller den enskilde vill helst vara inomhus. Om den enskilde 
vill gå ut under vissa förutsättningar - på sommaren eller om vädret är bra – kan inte 
uppföljning göras enligt nuvarande modell och dessa personer har räknats som bortfall. Inför 
2018 finns förslag om uppföljning av lokala värdighetsgarantier (som inkluderar möjlighet till 
utevistelse) på annat sätt. 
4. Psykisk ohälsa 
bland barn och unga 
ska minska  

4.1 Alla flickor och pojkar som är 
placerade av IFO och har en 
psykisk ohälsa ska ha en 
samordnad individuell plan eller 
motsvarande planering i en aktuell 
genomförandeplan. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas 

 
5. Vårdtagares/ 
brukares inflytande 
över sin vardag ska 
öka 
 

5.1 Andelen kvinnor och män som 
är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska uppgå till minst 95 
%. 
  
Resultat: 
 
2015: Andel som svarat positivt 89 
%. 
2016: Andel som svarat positivt; 
kvinnor 90 %, män 89 %.  
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät  

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas 

5.2 Andelen kvinnor och män som 
är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska uppgå till 
minst 85 %. 
 
Resultat: 
 
2015: Andel som svarat positivt 78 
% 
2016: Andel som svarat positivt; 
kvinnor 85 %, män 96 %.  

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas 
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Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät    
5.3 Andelen kvinnor och män som 
i enkät svarat positivt på frågan 
”Brukar personalen ta hänsyn till 
dina åsikter och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras?” ska uppgå till 
90 % bland hemtjänstmottagare. 
 
2015: Andel som svarat positivt 82 
% 
2016: Andel som svarat positivt 
kvinnor 77 % män 85 %.  
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät    

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas  

5.4 Andelen kvinnor och män som 
i enkät svarat positivt på frågan 
”Brukar personalen ta hänsyn till 
dina åsikter och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras?” ska uppgå till 
90 % bland personer bosatta i 
särskilt boende. 
 
2015: Andel som svarat positivt 81 
%. 
2016: Andel som svarat positivt; 
kvinnor 70 %, män 95 %.   
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät   

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas  

5.5 Av de kvinnor och män som 
utifrån ett hemsjukvårdsbehov haft 
kontakt med arbetsterapeut ska 80 
% av kvinnor och män ha ett 
individuellt formulerat mål i 
hälsoplanen.  
 
2016: Kvinnor 63 %, män 38 %.   
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas  

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

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas  
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2016: Kvinnor 56 %, män 44 %.  
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

 
6. Fortsatt 
kvalitetsutveckling 

6.1 Ökad kvalitet ur den enskildes 
perspektiv vad gäller att själv 
kunna påverka vid vilka tider man 
får hjälp. Andelen kvinnor och 
män vid kommunens särskilda 
boenden som svarat positivt på 
frågan: ”Brukar du kunna påverka 
vid vilka tider du får hjälp”? ska 
uppgå till minst 65 %. 
 
2015: Andel som svarat positivt; 
kvinnor 51 %, män 58 %. 
2016: Andel som svarat positivt; 
kvinnor 43 %, män 80 %. 
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät   

Redovisas 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas 

 7. Det är god 
tillgänglighet till 
verksamhet och 
tjänster 

7.1 Handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få ekonomiskt 
bistånd vid nybesök ska inte 
överskrida 10 dagar för kvinnor 
och män. 
 
2015: Medelvärde kvinnor 11 
dagar, män 9 dagar (liknande 
kommuner kvinnor och män 10).  
2016: Medelvärde kvinnor 18 
dagar, män 13 dagar (liknande 
kommuner kvinnor 12, män 9). 
 
Mätvärden från Kkik 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2018. 
Nytt resultat 
publiceras under 
oktober 2017. 

Kan inte 
redovisas 

7.2 Handläggningstiden i snitt 
(dagar) för nya vårdtagare för att 
få beslut om hemtjänst i ordinärt 
boende ska inte överskrida 14 
dagar (10 arbetsdagar) för kvinnor 
och män. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas 

8. Verksamheten 
bedrivs så att det är 
tryggt och säkert  
 

 8.1 Antalet olika personal som en 
hemtjänstmottagare som mest 
möter under 14 dagar ska i 
genomsnitt uppgå till högst 12 
personer. 

Resultat 2017:  
Mätning i april: 
hemtjänstmottagare 
(såväl kvinnor som 
män) i genomsnitt 

Målet inte 
uppnått 
för 
kvinnor, 
uppnått 
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2015: En hemtjänstmottagare 
möter i genomsnitt 14 olika 
personal (liknande kommuner 
genomsnitt 15). 
 
2016: Genomsnitt för kvinnor 15 
olika personal, för män 16 olika 
personal (liknande kommuner 
genomsnitt 15). 
 
Mätvärden från Kkik, lokal 
undersökning 

14 olika personer. 
 
Mätning i augusti: 
hemtjänstmottagare 
kvinnor i 
genomsnitt 14 olika 
personer, män i 
genomsnitt 12 
personer.  

för män 

 
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätningen i 
augusti omfattar stickprov bland hemtjänstmottagare med dagliga insatser och omfattar även 
dem över 65 år. Målet är inte uppnått för kvinnor som får hemtjänst men uppnått för män. 
 
8. Verksamheten 
bedrivs så att det är 
tryggt och säkert  
 

8.2 Kvinnor och män bosatta i 
särskilt boende får sin omvårdnad 
av ett begränsat antal 
vårdpersonal, dvs. i genomsnitt 
högst 12 personer under 14 dagar 
eller högst 50 % av den totala 
personalgruppen som arbetat 
under 14 dagar. 
 
2015: Medeltal för kvinnor och 
män är 12 olika personal. Medeltal 
för 60 % av den totala 
personalgruppen som arbetat 
under 14 dagar är 21 personer.  
 
2016: Medeltal för kvinnor och 
män är 12 olika personal. Medeltal 
för 50 % av den totala 
personalgruppen som arbetat 
under 14 dagar är 14 personer. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

Resultat 2017:  
Mätning i april: 
kvinnor 12 
personer, män 11 
personer. 
Medeltal för 50 % 
personalgruppen 11 
personer. 
 
Mätning i augusti: 
kvinnor 12 
personer, män 10 
personer. 
Medeltal för 50 % 
personalgruppen 13 
personer. 
 

Målet 
uppnått 

 
Analys och kommentar: Resultat redovisas per april, augusti och december. Mätning är gjord 
under augusti och omfattar stickprov bland vårdtagare i särskilt boende. Det finns vissa 
skillnader på enhetsnivå. Målet är uppnått för särskilt boende. 
 
8. Verksamheten 
bedrivs så att det är 
tryggt och säkert  

8.3 Andel personer 65 år och äldre 
som smärtskattats i palliativ vård 
under sista levnadsveckan ska 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas 
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under ett år/kalenderår uppgå till 
80 %.  
 
2015: 27 % 
2016: 39 % 
 
Mätvärden från Palliativregistret 
8.4 Andel närstående till avlidna 65 
år och äldre som erbjudits 
eftersamtal ska under ett 
år/kalenderår uppgå till 80 %. 
 
2015: 43 % 
2016: 50 %  
 
Mätvärden från Palliativregistret 

Redovisas under 1:a 
kvartalet 2018. 

Kan inte 
redovisas 
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§ 116  Dnr 2017.43  700 
 
Budgetdiskussion 2018 
 
Information lämnas och diskussion förs om förslag till budget för 2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av information och diskussion 
om förslag till budget för 2018 samt att uppdra till vård- och socialförvalt-
ningen att presentera slutligt budgetförslag till arbetsutskottets samman-
träde den 4 oktober 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av information och diskussion om förslag till budget för 2018. 
 
2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att presentera slutligt budget-

förslag till arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 117  Dnr 2017.43  700 
 
Översyn och dialog om mål samt internkontroll 2018 
 
Översyn av mål för 2018 har skett under våren 2017 och diskussioner har 
skett vid arbetsutskottets sammanträden i mars, april, maj och september.  
 
Vid socialnämndens arbetsutskott den 8 mars 2017 fördes diskussioner om 
kommunfullmäktiges övergripande och prioriterade mål samt socialnämn-
dens beslutade effektmål för 2017. Arbetsutskottet uppdrog till vård- och  
socialförvaltningen att lämna ytterligare underlag för diskussion vid arbets-
utskottets sammanträde den 7 juni 2017.  
 
Ärendet behandlades och diskussioner fördes vid arbetsutskottets sam-
manträden den 9 augusti 2017 och den 6 september 2017. Internkontrollplan 
samt övriga beslutade aktivitets- och handlingsplaner har också lyfts upp i 
dialogen.  
 
Förslag till beslut  
 
1. Socialnämnden tar del av underlag och diskussion om mål och in-

ternkontroll för 2018.  
 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med underlag 
för beslut om mål för 2018 till arbetsutskottets sammanträde 4 oktober 
2017. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att ta del av underlag och 
diskussion om mål och internkontroll för 2018. 
 
Uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med slutligt förslag 
till mål för 2018 och förslag på mål som ska prioriteras till kommunfullmäk-
tige för redovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2017. 
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§ 117 (forts.)  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av underlag och diskussion om mål och internkontroll för 2018.  

 
2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma med slutligt 

förslag till mål för 2018 och förslag på mål som ska prioriteras till  
kommunfullmäktige för redovisning vid arbetsutskottets sammanträde 
den 4 oktober 2017. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 118 Dnr 2017.122 751 
 
Yttrande över Socialstyrelsens remiss, Förslag till reviderade 
föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i 
social barn- och ungdomsvård 
 
Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna yttrande över förslag till 
reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social 
barn- och ungdomsvård.  
 
Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning med krav på behörighet för hand-
läggare inom den sociala barn- och ungdomsvården i kraft. Reglerna inför-
des på grund av att regeringen ansåg att förutsättningarna för att barn och 
unga skulle få lämpliga insatser av god kvalitet skulle öka genom att det 
tydliggjordes vilken kompetens som behövdes för vissa arbetsuppgifter.  
Regleringen av behörighet syftade till att skapa en garanti för att arbetsupp-
gifter utförs av personal med viss formell kompetens.  
 
Socialstyrelsen har tidigare utfärdat föreskrifter med förtydliganden av vad 
en utbildning som motsvarar kompetenskraven ska innehålla. De krav som 
ställs i föreskrifterna har inneburit svårigheter för många kommuner att  
rekrytera personal och Socialstyrelsen föreslår nu att föreskrifterna ska er-
sättas av allmänna råd. Det är dock fortfarande socialnämndens ansvar att se 
till att den personal som handlägger ärenden med barn och unga, har den 
kompetens som krävs för uppgiften.  
 
Förslag till beslut  
 
Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt bilaga.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt bilaga.  
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Socialstyrelsen 



Socialnämnden 

YTTRANDE 

2017-09-21 

1 (1) 

Vårt dnr 2017.122 

Ert dnr 4.1.1–17982/2017 

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 

Socialstyrelsen 

Yttrande över remiss från Socialstyrelsen angående förslag 
till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa ar-
betsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna yttrande på förslaget 
till reviderade föreskrifter enligt ovan. 

Sammanfattning 

Strömsunds kommun tillstyrker de föreslagna ändringarna i föreskrifter-
na. Strömsunds kommun delar bedömningen i konsekvensutredningen att 
de gällande föreskrifterna försvårar rekryteringen av socialsekreterare 
inom området barn och unga, vilket kan påverka kvaliteten för de barn 
som berörs. Strömsunds kommun anser att möjligheten till flexibilitet för 
kommunerna kan kombineras med krav på en handläggning med god 
kvalitet och rättssäkerhet. 

Särskild synpunkt 

Kommunen ansvarar för att den handläggare som självständigt utför ar-
betsuppgifter i ärenden rörande barn och unga har tillräcklig erfarenhet 
för uppgiften. Ett sätt för kommunen att försäkra sig om en rättssäker 
handläggning är att vid delegering av beslutanderätt till handläggare, i de 
fall det förekommer, överväga om den i det enskilda fallet kan ges med 
hänsyn till uppnådd erfarenhet inom området. 
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Justering (sign) 
 

§ 119 Dnr 2017.123 750 
 

Yttrande över remiss, Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)  
 
Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna yttrande över förslag till 
lagändringar för Nya Ungdomspåföljder (Ds 2017:25).  
 
Remissen innehåller förslag till följande lagändringar:  
•  Förslag till lag om ändring i brottsbalken.  
•  Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 
 om unga lagöverträdare.  
•  Förslag till lag om ändring i lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.  
•  Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.  
•  Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).  
•  Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
•  Förslag till lag (20xx:xxxx) om verkställighet av ungdomsövervakning.  
 
Förslaget innebär att två nya påföljder införs för unga personer som begått 
brott – ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Genom införandet kom-
mer färre ungdomar att dömas till påföljd som är avsedd för vuxna, såsom 
skyddstillsyn och böter.  
 
Ungdomstillsyn verkställs av socialnämnden genom att en särskild stödper-
son utses och att aktivitet anordnas under en tid som domstolen beslutar.  
Ungdomsövervakning verkställs av Statens institutionsstyrelse, men social-
nämnden i kommunen ska utse en särskild handläggare som ska medverka 
vid planering, uppföljning och revidering av verkställigheten.  
 
Förslag till beslut  
 
Yttrande lämnas till Justitiedepartementet enligt bilaga.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrande lämnas till Justitiedepartementet enligt bilaga.  
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Justitiedepartementet 
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Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över remiss Nya ungdomspåföljder (2017:25) 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna remissyttrande över för-
slag till lagändringar.  

Sammanfattning 

Strömsunds kommun delar utredarens bedömning att det inte är lämpligt 
att påföljder som är avsedda för vuxna, såsom skyddstillsyn och böter, ut-
döms för unga lagöverträdare. Strömsunds kommun tillstyrker därför för-
slaget att införa två nya påföljder i form av ungdomstillsyn och ungdoms-
övervakning. 

Strömsunds kommun vill framhålla att socialtjänsten i och med de nya på-
följderna kommer att få utökade arbetsuppgifter. 

Avsnitt 9.6. Närmare om påföljdens utformning 
Ungdomstillsyn 
Omfattningen av verkställigheten bör framgå av lagtexten och påföljdens 
längd bestäms av domstolen. Det är sedan kommunen som ska utse en 
stödperson och utforma en verkställighetsplan för det närmare innehållet i 
påföljden. 

En stor del av innehållet i påföljden ska således bestämmas av social-
nämnden som får i uppgift att verkställa domstolens beslut. Det gäller 
både att utse en lämplig stödperson och att ansvara för innehållet i verk-
ställighetsplanen, liksom att tillhandahålla en särskilt anordnad verksam-
het. Verkställigheten kommer att avse en ungdom som har eller inte har 
vårdbehov och som är eller inte är frivilligt medverkande. Det finns även 
en tidsgräns enligt vilken verkställigheten ska inledas genom att stödper-
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sonen utses inom en månad efter att domen vunnit laga kraft, helst tidi-
gare om det är möjligt. 
 
Strömsunds kommun finner att det är ett omfattande arbete som hamnar 
hos socialtjänsten. När unga i andra fall har behov av kontaktpersoner är 
det redan i dagsläget ofta svårt att hitta lämpliga personer för uppdragen. 
Det kan uppstå problem med att hitta lämpliga stödpersoner för verkstäl-
lighet av påföljden, särskilt pga. den korta tiden för verkställighet. 
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§ 120 Dnr 2017.149 729 
 
Finansiering av specialistutbildning - distriktssköterska  
 
Strömsunds kommun har sedan 2003 riktat en ensidig utfästelse att delfinan-
siera utbildning för de sjuksköterskor som vill läsa in specialistutbildning, 
främst distriktssjuksköterskeutbildningen på hel fart om 3 terminer. Sedan 
2003 har ca 20 individer genomgått utbildning och fått 50 % av sin arbetstid 
avsatt till studier. Resterande 50 % av arbetstiden har bestått av kliniskt  
arbete som sjuksköterska. Efter avslutad och godkänd utbildning utges ett 
lönepåslag om 2 500 kr per månad.  
 
Det finns ett stort behov av att fortsätta utbilda personal då det råder brist 
på distriktssköterskor i kommunen. Vård- och socialförvaltningen har för 
avsikt att fortsätta finansiera utbildningen för att säkerställa tillgången på 
utbildad personal utifrån vårdgivarens ansvar och de krav som ställs på 
verksamheten. I dagsläget erbjuds 2-3 sjuksköterskor per år utbildningsmöj-
ligheten i Strömsund kommun. Det har dock kommit förfrågningar från 
Vårdförbundet om att teckna kollektivavtal om upprättande av en så kallad 
AST- utbildningsanställning, Akademisk specialisttjänstgöring, för de sjuk-
sköterskor som utbildas. Vårdförbundet och Sveriges kommuner och lands-
ting, SKL, har upprättat ett samsynsdokument för ett partsgemensamt ar-
bete på det här området då det råder stor brist på specialistutbildade sjuk-
sköterskor i hela landet.  
 
Vårdförbundet har som önskemål att utbildningen finansieras till 100 % då 
studierna är krävande. Kostnaden per studerande skulle med detta öka från 
ca 400 tkr till 800 tkr per individ och ett förslag från Vårdförbundet är att det 
skulle finansieras genom att dra ned på antalet platser som erbjuds per år. I 
länet har Strömsund som enda kommun varit ensam om detta erbjudande 
men nyligen har bl.a. Östersund börjat erbjuda motsvarande utbildnings-
paket som Strömsund. Region Jämtland Härjedalen har infört AST-liknande 
utbildningsanställningar, men utan kollektivavtal med Vårdförbundet.  
I landet är det främst landstingen som erbjuder finansiering på 100 % men 
en del kommuner har liknande erbjudande där utbildning på halv fart  
finansieras under längre tid. I länet finns enbart möjlighet till studier på hel 
fart som alternativ vilket medfört en mer kostnadseffektiv utbildning för 
Strömsunds kommun som arbetsgivare.  
 
Motivering  
 
Strömsunds kommun har stort behov av specialistutbildade distrikts- 
sköterskor. Det är av vikt att volymen av utbildade distriktssköterskor  
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§ 120 (forts.) 
 
fortsätter på en hög nivå då det efter avslutad utbildning inte finns några  
garantier för att de som utbildats blir kvar i kommunen. Pensionsavgångar 
bland distriktssköterskor beräknas uppgå till ca 1-2 personer år.  
  
Att halvera antalet platser till specialistutbildningen som erbjuds till sjuk-
sköterskor skulle medföra en risk att vi står med för få resurser om utbildad 
personal går till annan arbetsgivare. 
 
Av de ca 20 personer som genomgått utbildningen har samtliga klarat av att 
slutföra utbildningen trots den ansträngning som det medfört. Med 50 % ar-
bete under studietiden finns även en garanterad verksamhetsnytta under 
studietiden. Av de som utbildats historiskt har ca 30 % av olika skäl lämnat 
verksamheten eller gått till annat uppdrag i annan profession inom kommu-
nen. Vård- och socialförvaltningen har därför för avsikt att fortsätta med det 
upplägg för finansiering av studier som gällt hittills.  
 
Förslag till beslut  
 
Socialnämnden ställer sig bakom vård- och socialförvaltningens beslut. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ställer sig bakom vård- och socialförvaltningens beslut. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vårdförbundet 
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§ 121 
 
Aktuell information 
 
Socialchefen lämnar aktuell information från vård- och socialförvaltningen: 
 
• Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök vecka 38  

Uppföljning efter tillsyn, första linjens chefer, mars 2016. 
Arbetsmiljöverket kommer att lämna skriftlig underrättelse om att för-
djupad undersökning och handlingsplan med anledning av uppföljning 
ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 1 november. 
 

• Analys fallolyckor i länet - FOU Jämt 
Enkät har lämnats till alla enhetschefer. Rapport bör vara klar till decem-
ber 2017. 
 

• Framtidsfullmakt 
Från 1 juli 2017 är det möjligt för den som fyllt 18 år och är beslutsför-
mögen att upprätta en framtidsfullmakt. Den får omfatta ekonomiska och 
personliga angelägenheter. 
 

• Översyn av socialtjänstlagen 
Region Jämtland/Härjedalens ordförande Margareta Winberg (S) har ut-
setts till särskild utredare av regeringen och ska redovisa förslag senast 
den 1 december 2018.  
 

Ordföranden lämnar aktuell information: 
 
• Länkarna 

Ordföranden och socialchefen ska träffa Länkarna med anledning av den 
ekonomiska situationen för föreningen. 

 
_____
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§ 122 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman-
träde den 6 september 2017 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 123 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juli och augusti 2017 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 124 
 
Delgivningar 
 
   Dnr 2016.51  700 
 
1. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti § 105, Dialog med 

socialnämnden om den ekonomiska utvecklingen. 
 

2. Beslut § D A 18, Tillståndsbevis för Rid i Jorm HB, att servera alkohol-
drycker den 5 augusti samt 8-9 december 2017 vid Jormstugan i Jorm-
vattnet. 
 

3. Tillgänglighetsrådets protokoll den 31 augusti 2017. 
 

Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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