
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Tillgänglighetsrådet   2013-05-13  Blad 1 (8) 
 
Plats och tid  Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 - 12.30 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Jan-Olof Olofsson, (m) 
  Inger Gidlöf (SRF) 
  Inez Krånglin (DHR) 
  Inger Larsson (FUB) 
  Berit Berg (R) 
  Gun Påhlsson (FHL) 
  Tommy Jonasson (RBU) 

Jahn Strid (DHR), tjg ersättare (för Maj-Britt Halvarsson) 
Christer Kolbäck (HRF), tjg ersättare 
 
 
 

Övriga  Stig Willman, sekreterare 
närvarande  Monica Lundgren, vård- och socialförvaltningen, § 12 

Jan Ohlson, kultur- och fritidsavdelningen, § 14 
Karl Wernersson (FHL), ej tjg ersättare 
      

        
        

      
      
      
      
      
      
 

 
     
Utses att justera  Inger Gidlöf 
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund       
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  10-16 

  Stig Willman 
 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Susanne Hansson 
 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Inger Gidlöf 
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§ 10 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden öppnar dagens sammanträde och hälsar de närvarande väl-
komna. 
 
Inger Gidlöf utses att justera protokollet. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 11 
 
Protokoll från sammanträdet den 18 februari 
 
Ordföranden ger en kort sammanfattning av protokollet. 
 
Beslut 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 12 
 
Förslag om nya avgifter för måltider inom äldreomsorgen 
 
Socialnämnden har antagit ett förslag om nya avgifter för måltider inom 
kommunens äldreomsorg, som nu ska gå vidare till fullmäktige för fast-
ställelse. Förvaltningschef Monica Lundgren informerar. 
 
Kortfattat ska avgiften för matdistribution höjas från 43 kronor till 50 kro-
nor och att priset för fullkost inom särskilt boende höjs från 2 700 kronor 
till 3 000 kronor per månad. Se förslaget mer utförligt i bilaga. 
 
Jahn Strid yrkar att tillgänglighetsrådet ska uttala sig emot de föreslagna 
prisökningarna för måltider. 
 
Rådet konstaterar att socialnämnden före sitt beslut inte kommunicerat 
förslaget med berörda brukarorganisationer. 
 
Beslut 
 
Tillgänglighetsrådet tar del av informationen men uttalar sitt missnöje 
med att socialnämnden inte har inhämtat tillgänglighetsrådets synpunk-
ter före sitt beslut om avgiftsförändringar. 
 
Vidare vill rådet erinra om att socialnämndens företrädare/ersättare bör 
delta i tillgänglighetsrådets sammanträden. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden  
 
 
 

Justering (sign) 
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Justering (sign) 
 

§ 43  Dnr 2012.42  041 
 

   Förslag till åtgärder för att få bokslut 2013 inom ram 
 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april informerade socialchefen 
om förslag till åtgärder för att sänka budgetunderskottet för vård- och so-
cialförvaltningen. 
 
Beredning  
 
Arbetsutskottet § 14/2013. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1  Efter redaktionella ändringar i förslaget ställa sig bakom förvaltningens 
föreslagna reduceringar för att få bokslut 2013 inom ram. 
 
2  Föreslå kommunfullmäktige att beslut tas om avgiftshöjningar inom 
äldreomsorg och hemsjukvård att gälla från och med den  
1 augusti 2013, bilaga 1. 
 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
 
 

  



 
 

Tjänsteskrivelse 
Bil 2 AU 130403 § 14 
Bil 1 SN 130418 § 43 

2013-04-18 
 Sidan 1 av 4 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.42-041 

Utredare/Handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 
Ärende 
Förslag till åtgärder för att få bokslut 2013 inom ram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 19 mars att uppdra till vård- och socialförvaltningen 
att till arbetsutskottets sammanträde den 3 april informera om förslag till åtgärder 
för att sänka budgetunderskottet. 
 
Initierare 
Socialnämnden 
 
Förslag till beslut och motivering 
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom föreslagna reduceringar samt föreslå 
kommunfullmäktige att ställa sig bakom föreslagna avgiftshöjningar. 
 
Vikarieanskaffning, främst inom hemtjänst, måste reduceras enligt förslag. 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 ..............................................................................................  
 
 
 
Tjänsteskrivelse ska skickas till nämndsekreteraren i god tid innan kallelsen ska gå ut till sammanträdet, både i 
ett elektroniskt exemplar och i ett utskrivet och undertecknat exemplar via internposten. 
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2013-04-18 
 Sidan 2 av 4 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.42-041 

Utredare/Handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Hemtjänst 
I öppna jämförelser för vård och omsorg 2012, kostar hemtjänsten per brukare 
222 976 kr i vår kommun. Detta jämfört med Åre kommun som har den högsta 
kostnaden per brukare, 65 år och äldre 2011 i länet, 234 392 kr. Härjedalens kommun 
har den lägsta kostnaden i länet per brukare, 65 år och äldre 2011, är 126 738 kr. 
Källa: Öppna Jämförelser, vård och omsorg om äldre 2012.  
 
Mot bakgrund av jämförande kommuner i länet behöver vi sänka kostnaderna i mål 
och ambitioner vilket innebär reducering av tillsynsbesök i flertalet ärenden där 
vårdtagare också har trygghetslarm. Reducering av kostnader behöver göras för 
vikarier, - 2 Mkr. 
 
Särskilt boende 
Personalkostnaderna överstiger tilldelad ram. Återhållsamhet av vikarier gäller vid 
ordinarie personals frånvaro. Bedömning bör göras individuellt utifrån 
omvårdnadsbehov. 
 
Omsorg 
Personalreduceringar har verkställts.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Fortsatt arbete med att nå mål (socialnämnden) t.ex. samverkan Framtids- och 
utvecklingsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.  
 
Förslag till avgiftshöjningar inom socialtjänstens ansvarsområde samt hemsjukvård  
 
Senaste höjning av vissa avgifter skedde 1 februari 2009 enligt beslut i KF § 134/2008. 
Då det är ett antal år sedan beslut om avgiftshöjningar skedde och prisbasbeloppet 
ändras årligen, anser förvaltningen det rimligt att lägga förslag på höjning av vissa 
avgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tjänsteskrivelse 
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2013-04-18 
 Sidan 3 av 4 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.42-041 

Utredare/Handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Inom maxtaxan 
 
Trygghetslarm: 200 kr/mån  Förslag till höjning: 250 kr/mån 
 
 
 
Regelbunden och tillfällig hemsjukvård: 
1 besök: 75 kr/mån, 2 el fler 100 kr/mån Förslag till höjning: 1 besök 150 kr/-

mån, 2 el fler 200 kr/mån 
 
Städavgift: 250 kr/tim   Förslag till höjning: 300 kr/tim 
 
Utanför maxtaxan 
 
Matdistribution:  
43 kr/port lunch/middag  Förslag till höjning: 50 kr/port 

lunch/middag  
 
9 kr/port efterrätt   Oförändrat 
5 kr/port extra sallad   Oförändrat 
Se bilaga 1 
 
Fullkost: 2 700 kr/mån (särskilt boende) Förslag till höjning: 3 000 kr/mån 
Se bilaga 2 
 
Fullkost tillfällig vård: 90 kr/dag  Förslag till höjning: 100 kr/dag 
 
Utfärdande av intyg för bostadsanpassning: 
140 kr    Förslag till höjning: 250 kr 
  
Influensavaccin: 75 kr   Oförändrat 
Följer landstingets rekommendationer. 
 
Eftersom vi idag uppvisar högre kostnader inom hemtjänst behöver vi vidta åtgärder 
för att sänka delar av underskottet. Om vi ingenting gör riskerar kostnaderna att 
överstiga budgeten med – 3 Mkr vid bokslutet. Kvaliteten borde inte försämras 
nämnvärt eftersom insatser beviljas och verkställs men vissa tillsynsbesök kan 
ersättas med telefonuppringning för att minska personal- och resekostnader.  
 



 
 

Tjänsteskrivelse 
Bil 2 AU 130403 § 14 
Bil 1 SN 130418 § 43 

2013-04-18 
 Sidan 4 av 4 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.42-041 

Utredare/Handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Eftersom nuvarande avgifter för delar av äldreomsorg och hemsjukvård har legat i 
samma prisnivå i många år föreslås höjningar. Vård- och socialförvaltningen betalar 
ett betydligt högre pris till teknik- och serviceförvaltningen för matdistribution än 
det pris som vårdtagarna betalar per portion. Utifrån nuvarande antal portioner 
diffar intäkterna på ca - 740 kkr exkl. transporter som också vård- och socialförvalt-
ningen betalar.  
 
Förslag till beslut och motivering 
 
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom föreslagna reduceringar samt föreslå 
kommunfullmäktige att ställa sig bekom föreslagna avgiftshöjningar. 
 
Vikarieanskaffning, främst inom hemtjänst, måste reduceras enligt förslag.  
 
Kostnadskalkyl 
Personalkostnader minskas med ca -2 Mkr, hemtjänst. 
Minskning av kostnader i särskilt boende med ca 500 kkr. 
Därutöver gäller återhållsamhet med kostnader och nya satsningar inom samtliga 
områden och verksamheter 2013. 
 
Konsekvensanalys 
Förslagen innebär ökad kostnadseffektivitet för verksamheten. Tillsynsbesök ersätts 
till viss del av uppringning. Trygghetslarm finns. Förvaltningen kan idag inte se att 
kvaliteten skulle försämras nämnvärt eller arbetsmiljön äventyras för medarbetare.  
 
Konsekvens av icke-beslut 
Ett befarat bokslut enligt bokslutsprognos per 03/2013. 
 
Tidsramar 
Förslag till avgiftshöjningar fr.o.m. den 1 augusti 2013. 
Vikariereduceringar omgående. 
 
 
Bilagor 
1. Matdistribution 
2. Fullkost 
 
 

 



Budget matdistribution 2013 Bilaga AU 130403 § 14
130402 Bilaga SN 130418 § 43

Antal port Kostn till Intäkt diff, kr
bu 2013 kostavd, kr 50 kr/port kost/int

Vård- och socialförvaltningen 35 016 2 291 218 1 750 800 -540 418

Närvård Frostviken 1 032 47 678 51 600 3 922

VÅRD- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
2013-04-02 förslag

2700 tom 31/7 2013
3000 from 1/8 2013

Budget 2013 - fullkost Beräknat
antal port. Ersättning Intäkt från Subvention
per dag till kostavd. vårdtagare

Vård- och socialförvaltningen 176 9 540 735 5 962 200 -3 578 535

Närvård Frostviken 25 1 306 426 847 500 -458 926

2013



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVGIFTER 2013 
FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Avgifter inom äldre- och handi-
kappomsorgen  
 
Maxtaxa 
 
 
Den högsta avgift som kommunen får ta ut av dig för insatser 
från hemtjänsten, vård och omsorg i särskilda boenden och 
kommunal hälso- och sjukvård är 1 780 kr per månad under år 
2013. Summan är kopplad till det s.k. prisbasbeloppet och 
kommer därför att ändras när prisbasbeloppet ändras. 
 
Förbehållsbeloppet 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt eventuella 
tillägg och avdrag. Från 1 januari 2013 uppgår minimibeloppet till 
5 023 kr per månad för ensamstående och 4 245 kr för var och en 
av sammanlevande makar. 
 
Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för mat, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, TV-avgift, hemförsäkring, öppen 
hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, 
resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Däremot ska minimi-
beloppet inte täcka kostnader för kommunens vård, omsorg och 
service och inte heller hyra. 
 
Observera att reglerna inte innebär att vård- och socialförvalt-
ningen har skyldighet att automatiskt se till så att vårdtagare har 
minimibeloppet kvar efter beräkning av avgiften. Om du inte 
uppnår angivet minimibelopp blir avgiften för vård och omsorg 
noll kronor. Eventuellt försörjningsstöd kan sökas hos vård- och 
socialförvaltningen. Kontakt tas med socialsekreterare. 
 
Höjning av minimibelopp 
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Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet höjas. Utgiften 
ska vara av varaktig karaktär, t ex om du får maten via hem-
tjänsten och det ingår i kommunens beslut om bistånd, kostnad 
för god man eller kostsamma arbetsresor. Dessa kostnader måste 
prövas i det enskilda fallet. Kravet är att dessa kostnader uppgår 
till 200 kr/månad, är av varaktig karaktär och återkommer 
regelbundet under större delen av året. 
 
Sänkning av minimibelopp 
 
Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet minskas t ex för 
personer i särskilda boendeformer, där hushållsel, del av 
kostnader för möbler och husgeråd, TV-avgift etc ingår. 
 

 
2. Beräkning av avgift 
 
Bestämmelserna för avgifter för äldre- och handikappomsorgen 
finns i Socialtjänstlagen 8 kap, 2-9 §§.  
 
Bestämmelserna medför att kommunen behöver få in aktuella 
inkomstuppgifter från dig för att kunna räkna ut din avgift. 
Inkomstförfrågan skickas ut/lämnas av biståndshandläggare i 
samband med att du beviljas bistånd enligt SoL 4:1 och därefter 
en gång i början på varje år. 
 
Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften 
ska kunna beräknas. Om du inte gör det – eller om du inte vill 
medverka till att lämna in begärda uppgifter – kommer avgift att 
tas ut utan någon prövning mot avgiftsutrymme.  
 
Det är den aktuella inkomsten och föregående års inkomst av 
kapital som ligger till grund för beräkning av avgiftsunderlaget. 
Inkomsten minus förbehållsbelopp och hyra utgör avgiftsut-
rymmet som blir din avgift för hemtjänst/-omvårdnad. 
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Bostadsbidrag och bostadstillägg ses som inkomst vid 
inkomstberäkningen. 
 
Exempel 1: 
Fru A har 5 300 kr kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg 
efter att hyran är betald. Hennes hemtjänstavgift blir 277 kr per 
månad (5 300 – 5 023 = 277). 
 
Exempel 2: 
Herr B har 6 700 kr kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg 
efter att hyran är betald. Hans hemtjänstavgift blir max 1 677 kr 
per månad (6 700 – 5 023 = 1 677). Avgiften blir förstås lägre om 
han bara behöver lite hemtjänst. 
 
Exempel 3: 
Fru C har 4 500 kvar av sina inkomster och sitt bostadstillägg 
efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än 
förbehållsbeloppet (4 500– 5 023 = - 523). Fru C blir därmed 
avgiftsbefriad. Fru C kan ta kontakt med vård- och social-
förvaltningen där socialsekreterare kan göra en beräkning för att 
se om hon har rätt till försörjningsstöd. 
 
Ändring av förhållanden under året 
 
Vid förändring av pensioner och bostadsbidrag/-tillägg sker 
automatiskt en informationsöverföring från Försäkringskassan. 
En ny avgiftsberäkning görs och nytt avgiftsbeslut skickas ut. 
Sker andra förändringar som gäller inkomst/bostadskostnader 
eller annat som kan påverka beräkning av avgiften, är du 
skyldig att själv informera om detta. 
 
Avgifter för makar, sammanboende 
 
Vid avgiftsberäkning för makar läggs makarnas inkomst ihop och 
fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom 
biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig och 
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insatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter 
för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerad partner. 
Sambor räknas var för sig eftersom det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. 
 
Reducering av avgift vid frånvaro 
 
När du är bortrest eller har anhöriga hemma och inte behöver 
hjälp från hemtjänsten reduceras omvårdnadsavgiften från första 
hela frånvarodag t o m sista hela frånvarodag.  
 
När du är på sjukhus, minskas omvårdnadsavgiften från första 
hela frånvarodag t o m sista hela frånvarodag. Likaså gäller 
avgiften för mat. 
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3. Avgifter 
 
Inom maxtaxan  
 
• Hemtjänstavgift: 
 
 
Nivå Vårdtim/månad Avgift per månad Avgift per månad i 

2013 års prisnivå 
1 0 – 9 En 12:del av 0,095  

x prisbasbeloppet 
352 

2 10 –  En 12-del av 0,48  
x prisbasbeloppet 

1 780 

 
 
• Trygghetslarm:  200 kr/mån 

 
• Regelbunden och tillfällig hemsjukvård 

1 besök: 75 kr/mån, 2 el fler: 100 kr/mån 
 

• Tillfällig vård:   59 kr/dygn  
(en 30-del av maxtaxan, 1 780 kr = 59,33 kr)) 
 

• Städavgift:   250 kr/tim 
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Utanför maxtaxan 
 
• Matdistribution: 43 kr/port lunch/middag 

  9 kr/port efterrätt 
 5 kr/port extra sallad 
  
• Mat trygghetsboenden: 25 kr/port frukost 

 43 kr/port lunch 
 28 kr/port middag 
 
• Fullkost tillfällig vård:  90 kr/dag 

 
• Fullkost: 2 700 kr/mån (särskilt boende) 

 
• Förbrukningsartiklar:   100 kr/mån (särskilt boende) 

t ex glödlampor,  
toalettpapper, tvättlappar 
 

• Utfärdande av intyg för 140 kr 
bostadsanpassning 
 

• Influensavaccin  75 kr 
 

 
5. Här kan du nå oss 
 
Avgiftshandläggarna som ansvarar för avgiftsberäkning och 
debitering träffas på telefon 0670-167 50 resp 161 31 eller  
0624-51 20 04   
 
Adress: Strömsunds kommun, Vård- och socialförvaltningen,  
Box 500, 833 24 Strömsund
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§ 13 
 
Kommunens budget för år 2014, information 
 
Ärendet utgår på grund av tidsbrist men tas upp under sammanträdet i 
september. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 14 
 
Dialog med kultur- och fritidsavdelningen om behovet av 
simbassänger för varmbad/vattengymnastik 
 
Kultur- och fritidsavdelningen företräds av Jan Ohlson. Han förtydligar 
att hans uppgift främst är att hyra ut kommunala lokaler då de är lediga 
från ordinarie verksamhet. 
 
Badet i Hoting är för närvarande avsatt för uppvärmning onsdagar varje 
vecka. Även för badet i Hammerdal ombesörjs ibland uppvärmning till 
temperatur bättre anpassad till rehabiliterande bad. 
 
Gun Påhlsson påpekar att vattentemperaturen för hjärt- och lungsjuka 
och reumatiker bör uppgå till + 34 grader C. 
 
Avstånden inom kommunen innebär att många brukare har långa resor 
till de bassänger som nu värms upp. Rådet påpekar därför behov av fler 
uppvärmda bad och gärna något bad med konstant uppvärmning och re-
serverat för rehabilitering av personer med olika handikapp. 
 
Denna fråga bör då lyftas till den arbetsgrupp som ska ta fram program-
förslag till planerad ny sporthall i Strömsund.  
 
Jan-Olof och Tommy är tillgänglighetsrådets företrädare i denna arbets-
grupp och de tar med frågan till kommande möten. 
 
Vad gäller befintliga bad som kan värmas upp får föreningarna kontakta 
Jan Ohlson om tider. 
 
Jahn Strid föreslår att det till varje kommande sammanträde ska ske en 
rapportering om möjligheterna att få träning/rehabilitering i uppvärmda 
simbassänger.   
 
Beslut 
 
1 Tillgänglighetsrådet vill till varje sammanträde ha en rapport om möj-
ligheterna till varma bad i kommunens bassänger. 
 
2 Gun Påhlsson och Berit Berg utses som kontaktpersoner för varmbads-
funktionen. 
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 15 
 
Rapporter 
 
Tillgänglighetskonferensen den 21 mars 
 
Från rådet deltog Tommy Jonasson som lämnar en kort information. Lars 
Löfström höll föredrag och teatergruppen Barda uppträdde. Konferensen 
var välbesökt och bjöd på ett intressant och viktigt innehåll. 
 
Arbetsgruppen för sporthallsbygge 
 
Jan-Olof och Tommy informerar. Man samråder nu om hallens program-
utbud. Hallen ska primärt vara en bollhall med mått för bl.a. handboll. 
Det ska finnas åskådarplats för minst 200 personer. Det ska finnas fyra 
omklädningsrum varav ett anpassat för personer med olika former av 
funktionshinder. I hallen ska det gå att bedriva olika handikappidrotter 
som t.ex. innebandy. 
 
Hallen ska ligga inom Grelsgårdsområdet och med möjlighet till dock-
ning med Dunderhallen.  
 
Förslag till programutbud ska läggas fram till kommunstyrelsen för be-
slut den 18 september 2013. 
 
Synpunkter 

Jahn påpekar att frågan om åskådarplatser inte regleras i plan- och bygg-
lagen. Hänsyn måste ändå tas till rullstolsburnas möjligheter att vara 
åskådare. Vidare bör äldre handikappades möjligheter att bedriva sporter 
beaktas. Jan-Olof försäkrar att också dessa frågor finns med i planeringen.  
 
Tommy tillägger att särskilda behov och önskemål som invandrare kan 
ha ska beaktas. 
 
Susanne påpekar att funktionshindrades möjligheter att bedriva olika  
idrotter ska prioriteras. 
 
Lokalen i Granenhuset 
 
Föreningarna är uppsagda från lokalerna i Granenhuset från den 1 januari 
2014. De ser problem med att flytta till Folkets Hus. 
 
Frågan diskuteras vidare under nästkommande sammanträde. 
_____ 

Justering (sign) 
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§ 16 
 
Övriga frågor 
 
Hörselslingan fungerade inte i dag. Den har uppenbarligen aldrig funge-
rat i Almen enligt Christer Kolbäck. 
 
Nytt påpekande behövs därför till lokalansvarig. Lämpligt är att Christer 
bevakar frågan för rådet.   
 
_____  
 
 
 
 
  

Justering (sign) 
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