
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Tillgänglighetsrådet   2014-02-17  Blad 1 (8) 
 
Plats och tid  Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 – 12.00 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande  
  Björn Bloom (s)  
  Inger Gidlöf (SRF) 
  Inez Krånglin (DHR) 
  Inger Larsson (FUB), del av sammanträde 
  Berit Berg (R)  
  Karl-Anders Lindberg (HRF) 
  Gun Påhlsson (FHL) 

Tommy Jonasson (RBU) 
      
      
 
 

Övriga  Karl Wernersson (FHL), ej tjg ersättare 
närvarande  Monica Lundgren, förvaltningschef, vård- och socialförvaltningen 

Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen 
Stig Willman, sekreterare 
      

        
        

      
      
      
      
      
      
 

 
     
Utses att justera  Tommy Jonasson 
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund,       
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  1 - 7 

  Stig Willman 
 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Susanne Hansson 
 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Tommy Jonasson 
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§ 1 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden öppnar dagens och årets första sammanträde och hälsar alla 
välkomna. 
 
Tommy Jonasson utses att justera protokollet. 
 
Utsänd dagordning fastställs. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 2 
 
Protokoll från sammanträdet den 9 december 2013 
 
Protokoll i A4- format  
 
Några av rådets ledamöter förordar en återgång till A4-format för proto-
kollshäftena. Sekreteraren ombesörjer att detta sker vid kopiering av da-
gens och kommande protokoll 
 
Besiktning av hissar 
 
Ledamöter har i vissa fall noterat att hissar i kommunen inte blivit besik-
tade inom föreskriven tid. Ett särskilt intyg som ska finnas i hissarna ska 
ange datum och besiktningsman för senast besiktningen. 
 
Frågan förs vidare till kommunens miljö- och byggavdelning, byggnads-
inspektör Håkan Bredin. Han förklarar att ytterst har fastighetsägaren an-
svaret för att hissar inom dennes fastighet är säkra och funktionsdugliga. 
Den som observerar något fel på en hiss inom kommunen kan påtala det-
ta för Håkan. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 3 
 
Rapporter 
 
Temperaturhöjning i kommunens simbassänger 
 
Jan-Olof Olofsson, som i dag skulle lämna förslag om lämpliga åtgärder, 
har inte möjlighet att delta i dagens sammanträde Frågan bordläggs till 
kommande sammanträde. 
 
Färdtjänst 
 
Fullmäktige har nu beslutat att acceptera uppsägning av färdtjänstavtalet. 
 
Inger Gidlöf informerar om ÖP:s reportage om ett antal fall om färd-
tjänstbeslut. 
 
Det kommer också fram kritik mot sjukreseordningen, bl.a. långa vänteti-
der. 
 
Tommy undrar vilka möjligheter brukargrupperna har att på verka ut-
formning av färdtjänst och andra stödformer. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Ordföranden får i uppdrag att skriva till landstinget och förmedla rådets 
synpunkter om sjukreseverksamheten. 
 
Granenhuset 
 
Ordföranden höll i början av januari ett möte med berörda brukargrup-
per. Det tycks vara reumatikerförbundet som har svårast att bedriva funk-
tionell verksamhet i föreslagna nya lokaler. 
 
Berit Berg meddelar att en privat hyresvärd lämnat ett erbjudande om att 
hyra ut lokaler. 
 
Ordföranden föreslår att ett nytt möte hålls till vilket en alternativ hyres-
värd inbjuds. 
 
Nu tycks också Migrationsverket ha visat intresse av att få hyra lokalerna 
i Granenhuset.   
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 4 
 
Bokslut 2013, vård- och socialförvaltningen 
 
Förvaltningschef Monica Lundgren informerar. 
 
Förvaltningen har haft ett tungt 2013 med budgetunderskott för flera vä-
sentliga verksamhetsgrenar. En totalbudget om 314 612 mkr har inte kla-
rat behoven. Bokslutet visar ett samlat underskott med 14 792 mkr, bilaga. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



ÅRSBOKSLUT

Förvaltning/avdelning:

Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Bokslut (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslut bokslutsprognos

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

2013

Behandling i Krävs
beslut

339 277

Beaktad i
prognos

-14 362

©
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m
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nd
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m
m

un
 2

01
01

0

Vård- och Socialförvaltningen

296 430 -14 792314 612 32 974

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

42 847281 638

IFO: kostnaderna för institutionsplaceringar och familjehem är en stor del i förvaltningens underskott och dessutom väldigt svår att styra helt över då  Kommunen  
enligt Socialtjänstlagen SoL) har att ansvara för vård och omsorg till den enskilde som behöver sådant stöd och där inte annan har att sörja för den enskilda 
kvinnan, mannen, flickan eller pojken. Samtliga dessa insatser är mycket kostnadskrävande och ges under lång tid, ibland år. Utöver det har Migrationsverket 
2013 sänkt andelen utbetalda medel av de beviljade återsökta till 66% från 83% vilket gör -400tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under 2013 minskat 
med ca -1 Mkr jämfört med 2012 men  ger trots detta ett underskott på -2,6Mkr.  
Hemtjänst: Påbörjat analysarbete skall 2013, skall månatligen följas upp under 2014 med målet att öka kostnadseffektiviteten genom ökad brukartid. 

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 2012.42-041       AU 140211 § 12 



ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Över/ Budget Över/ Netto-
(inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser

007 Nämnd 800 779 21 21
197 Ledn o adm 27 081 24 035 3 046 114 114 3 160

700 Biståndsenhet 2 048 2 064 -16 -16

711 Bost.s.serv,vuxna 29 597 29 911 -314 612 1 935 1 323 1 009

713 Dagverksamh LSS 7 336 7 105 231 70 350 280 511

717 Personlig ass 24 773 23 230 1 543 18 535 16 474 -2 061 -518

718 Stödinsatser 6 659 5 509 1 150 99 99 1 249

752 Ekonomienhet 16 170 23 014 -6 844 55 3 794 3 739 -3 105
- varav utbet försörjn.st 12 000 14 592 -2 592 -2 592

755 Vuxenenhet/ 6 113 10 262 -4 149 475 775 300 -3 849
öppenvård

756 Familjecentralen 89 16 73 73

757 Barn och familj 7 749 15 620 -7 871 420 3 086 2 666 -5 205

Summa 128 415 141 545 -13 130 20 167 26 627 6 460 -6 670
* TA=tilläggsanslag/-budget

Vård- och Socialförvaltningen

Delvis vakant tjänst, stor återhållsamhet inom ändamålet.

Trots utköp av personal har tilldelade medel inte helt 
nyttjats pga färre antal brukare.
 
Kortis stängt from sept 2013

Tillfällig utökning av timmar som kommunen får bekosta.

Färre flickor/pojkar på elevhem.
 
Underskott syssels.åtg -1,2Mkr(OSA o lönebidrag)
Minskat försörjningsstöd jfm 2012med ca1Mkr

Kostnader för institutionsvård SOL/LVU, familjehemsvård.

 
 
Kostnader för institutionsplaceringar SoL, familjehem och
kontaktfamiljer.

2013 



ÅRSBOKSLUT PER ÄNDAMÅL

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Över/ Budget Över/ Netto-
(inkl TA*) Bokslut underskott (inkl TA*) Bokslut underskott avvikelser

Fortsättning fr fg sida 128 415 141 545 -13 130 20 167 26 627 6 460 -6 670

759 Familjerätt 712 883 -171 -171

770 Projektmedel 171 -171 93 93 -78

771 Särskilt boende 91 012 97 562 -6 550 8 509 10 479 1 970 -4 580

772 Utskrivningsklara 7 -7 -7

776 Nattlag 8 147 8 930 -783 -783

778 Trygghetsboende 1 486 1 429 57 57

781 Hemvård 57 392 63 426 -6 034 3 643 4 423 780 -5 254

782 Hemsjukvård 18 993 17 482 1 511 545 937 392 1 903

785 Kommunrehab 8 455 7 842 613 110 288 178 791

Summa 314 612 339 277 -24 665 32 974 42 847 9 873 -14 792
* TA=tilläggsanslag/-budget

med sjukvårdsmaterial. Ökade intäkter.
Lägre personalkostnader delvis pga vakans. Återhållsamhet
m hjälpmedelskostnaderna.

Underskott personalkostnader på samtliga distrikt
fortsatt analys. Ökade kostnader för matdistribution o transp.
 

Lägre personalkostnad än budget pga att introduktion av ny
personal är komplicerat och långdragen. Återhållsamhet

Ökade personalkostnader.
 
 
 

Ökade personalkostnader tillf av sjukfrånvaro, svårighet att
avstå vikarier eftersom bemaningen blir för tunn. Utköp av 
medarbetare.

Vård- och Socialförvaltningen

Felaktigt bokförda löner, försent att rätta 2013

Proj, vårdhundar vilar och minskar i omfattning

2013 
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§ 5 
 
Handlingsplan för psykiskt funktionsnedsatta 
 
Monica Lundgren, förvaltningschef informerar. 
 
Planen har föregåtts av en inventering. Målgruppen är personer med dia-
gnos svårare psykisk funktionsnedsättning med besvär över längre tid. 
Här ingår då inte personer med diagnos demenssjukdom eller miss-
bruksproblem. Inventeringen har med dessa avgränsningar funnit 120 
personer i Strömsunds kommun. 
 
Handlingsplanen, se bilaga, förutsätter nu ökad användning av Samord-
nad individuell plan (SIP), 
 
Samverkan ska ske med närvårdsnämnd, primärvård länssjukvård och 
brukarorganisationer. 
 
Sedan tidigare finns en uppbyggd verksamhet i länet med samverkan om 
personligt ombud. Tore Hansson är utsedd som personligt ombud för 
Strömsunds kommun.  
 
Planen är antagen av socialnämnden men har inte tidigare kommunice-
rats med tillgänglighetsrådet. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



 Handlingsplan psykiskt funktionsnedsatta Strömsunds Kommun  Upprättad datum: 2013.10.31  
 (Dnr 2013.127-777) Bil 1, AU 131218 § 79, Bil 1 AU 140108 § 6, Bil 1, SN 140122 § 7   Uppföljning: senast 2014.11.30        
  

Samverkan/samarbete  
Vad -  Aktivitet  Hur – Metod  Vem – ansvar  När – klart när  
Öka användningen av 
Samordnad individuell plan (SIP) 

Information, instruktion till myndighetsutövare, 
enhetschefer och legitimerade inom vård- och 
socialförvaltningen och Närvård Frostviken 
Kommunikationsplan 

Respektive områdeschef 
Enhetschef Biståndsenheten 
Närvårdschef 

Under 
2014.12.31 

Socialpsykiatriskt team Undersöka möjligheten att inrätta ett 
socialpsykiatriskt team för att möta kommande behov 
Aktivitetsplan/ vem gör vad  

Förvaltningschef 
Områdeschef LSS Områdeschef 
IFO, Områdeschef hemtjänst 

2014-2015 

Utveckla samverkan med 
brukarorganisationer 

Verka för att RSMH eller annan brukarorganisation 
finns representerad i tillgänglighetsrådet 

Förvaltningschef  2013-2014 

Skapa en tillgänglig mötesplats 
för målgruppen 

Utveckla Mittpunkten 
Aktivitetsplan/ vem gör vad 

Områdeschef IFO Områdeschef 
hemtjänst  

2013-2014 

Arbete/sysselsättning 
Arbetsmarknadsenhet som tar 
ansvar för målgruppen   

Arbeta för att VSF/NVF får möjlighet att påverka 
arbetsmarknadsenhetens utformning och innehåll, 
inriktning 

Förvaltningschef Områdeschef 
LSS Områdeschef IFO 

2013-2014 

Öka anställningsbarheten inom 
målgruppen 

Bibehålla och utveckla samverkan runt målgruppen 
för att personerna ska komma närmare 
arbetsmarknaden    

Områdeschef LSS  
Områdeschef IFO 

2013-2014 

Boende 
Utökat stöd i eget boende Undersöka möjligheten till samarbete mellan olika 

interna aktörer, mellan förvaltningar och inom 
kommunen 
Aktivitetsplan/ vem gör vad 

Områdeschef LSS  
Områdeschef IFO Områdeschef 
hemtjänst 

 

Verka för fler små lägenheter i 
Strömsunds tätort 

Behovet lyfts till lokal styrgrupp SHB, TSF Förvaltningschef Områdeschef 
IFO  

Kontinuerligt 

Kompetens/övrigt 
Strukturerad kartläggning Lyfta frågan om behov av kartläggning, utbildning 

inom livsområden och hälsa 
Förvaltningschef 
Ledningsgruppen 

2014 kvartal 1 
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§ 6 
 
Information från flyktingmottagningen 
 
Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, informerar. 
 
År 2003 var ungefär 3,5 % av kommunens befolkning födda i annat land. 
År 2012 hade antalet utrikes födda i Strömsunds kommun ökat till 9 %. 
 
I Vattudalsskolan har 25 % av eleverna ett annat modersmål i grunden. 
 
År 2005 tog kommunen emot 2 flyktingar. Kommande år anlände 80 per-
soner med flyktingstatus till kommunen. Därefter har antalet varierat 
mellan 50 och 90 personer årligen. 
 
Flyktingarna har olika grunder för sina uppehållstillstånd: 
 
• Asylflyktingar är personer som har alla papper klara. Kommunen har 

avtalat om 100 platser. 

• Ensamkommande flyktingbarn (asylgrund). För dessa finns nu två bo-
enden i Strömsund och ett i Backe. 

• Kvotflyktingar är utvalda av FN och har alla papper klara före an-
komst till Sverige. De får sina platser anvisade, ej eget val. 

 
Arbetsförmedlingen administrerar kommunplatserna. För rätt till svenska 
för invandrare (SFI) krävs att personerna är folkbokförda. Asylsökande är 
inte folkbokförda och har således inte rätt till SFI. 
 
Barn har alltid rätt till skolgång. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 7 
 
Övriga frågor 
 
• Länshandikapprådet bjuder in till länskonferens den 13 mars. De som 

önskar delta gör en egen anmälan. 
 

• Med tanke på kommunvalet i september bör handikapporganisatio-
nerna börja funder över sina nomineringar för nästa mandatperiod. 
Rådet ska skicka ut påminnelse. 
 

• Karl-Anders påpekar att kallelse oftast kommer för sent till Yxskaftkä-
len. Kommunen kan överväga möjligheten att tidigarelägga utskicket. 
Det kan då bli utsänt från kommunen fredagen tio dagar före samman-
trädet.  

 
_____ 

Justering (sign) 
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