
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2016-08-24  Blad 1 (17) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15–16.00 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Verner Hammar (S) 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Kent Wassdahl (S) 
   Per Hedström (V), §§ 96-101, del av § 102, §§ 103-110 
   Mona Olofsson (V) 
   Marianne Eriksson (C), §§ 96-101, del av § 102, §§ 103-110 

  Eva Sjölander (M) 
  Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
  Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
  Ingrid Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 

 
Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Åsa Engman, kvalitetsansvarig, § 98 
  Agneta Ingvarsson, patientnämnden, § 99 
  Harriet Jorderud, patientnämnden, § 99 
  Britt-Marie Hallqvist, familjerådgivningen, § 100 
  Aki Järvinen, socialchef 

       
Utses att justera Marianne Eriksson 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2016-09-02 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 97-110 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Marianne Eriksson 
  

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

Sammanträdesdatum 2016-08-24 

Datum då anslag 2015-09-02  Datum då anslag       2016-09-26 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

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

§ 97 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Ärende 6, Lagändringar integration, utgår. 

 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2016-08-24  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 98 Dnr 2016.122 750 
 
Remiss – Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd 
om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS 
 
Socialstyrelsen har lämnat förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bed-
rivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Strömsunds kommun bereds möj-
lighet att lämna yttrande över förslaget senast den 2 september 2016. 
 
1 januari 2016 infördes placeringsformen stödboende för barn och unga i åld-
rarna 16-20 år i socialtjänstlagen (SoL). Med stödboende menas en verksam-
het inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldrarna 16-20 år i ett eget 
boende med individanpassat stöd. Genomförandet av en insats bör enligt  
6 kap. i föreskrifternas allmänna råd dokumenteras i en genomförandeplan. 
Planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens 
uppdrag till utföraren. Gäller uppdraget vård i ett hem för vård eller  
boende, bör genomförandeplanen upprättas och utgå från nämndens vård-
plan. 
 
Den föreslagna ändringen i de allmänna råden innebär att insatsen stöd-
boende läggs till och samma utgångspunkter i planering och dokumentation 
bör gälla som vid en placering på ett HVB. Med förslaget vill Socialstyrelsen 
uppnå insatser av god kvalitet genom planering av genomförandet och 
dokumentationen utifrån nämndens bedömning och som det beskrivs i 
vårdplanen.  
 
Beredning 
 
AU § 65/2016 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag till beslut. 
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§ 98 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättat remissvar om förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna 
råd om dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 
LVM och LSS lämnas till Socialstyrelsen enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Socialstyrelsen 
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Justering (sign) 
 

§ 99  Dnr 2016.127 700 
 
Rapport internkontroll SIP och ISIP första halvåret 2016 
 
Enligt socialnämndens beslutade internkontrollplan för 2016 ska uppföljning 
av antalet upprättade samordnade individuella planer (SIP) och internt 
samordnade individuella planer (ISIP), ske två gånger per år med redovis-
ning av resultat vid socialnämndens sammanträde i augusti 2016 samt  
januari 2017.  
 
Resultat/Utfall 

Sammanställningen för första halvåret 2016 visar att det under perioden  
januari tom juni har upprättats sex samordnade individuella planer (SIP) i 
individuella samordningsärenden. Ingen intern samordnad individuell plan 
(ISIP) har upprättats under motsvarande period.  
 
Sex upprättade samordnade individuella planer under första halvåret får ses 
som en framgång i arbetet med att införa SIP som ett arbetssätt för att sam-
ordna stödet mellan kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvården och 
andra aktörer för de personer som behöver det.  
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslås ta del av redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner redovisningen enligt bilaga. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 100 Dnr 2016.61 770 
 
Information från Patientnämnden 
 
Patientnämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som  
utses av regionfullmäktige. Då nämnden ska vara neutral och fristående 
ligger den direkt under regionfullmäktige. Varje vårdgivare i offentlig 
vård ska ha en patientnämnd. 
 
Patientnämndens arbetsuppgifter:  
 

• Tillhandahålla eller hjälpa den enskilde att få information för att 
kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. 

• Främja kontakter mellan enskilda, närstående och personal. 
• Hänvisa enskilda att vända sig till rätt myndighet. 
• Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgi-

vare.  
• Ge information till patientnära föreningar. 
• Arbeta för en jämställd och jämlik vård.  

 
2015 hade patientnämnden 522 ärenden. Av dessa var 12-14 ärenden från 
kommunerna. De flesta ärenden rör omvårdnad. Kommunerna har ett 
eget bra omhändertagande av ärenden i form av synpunkter och klago-
mål. 18 kommunärenden har inkommit under 2016, fyra ärenden av 
dessa är från Strömsunds kommun. Patientnämnden kan nås via telefon 
och röstbrevlåda, mail, mina vårdkontakter, boka besök eller via brev.  
 
Enskilda kan ta upp problem direkt med vårdgivaren och de kan göra 
anmälan direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Vårdgivare är skyldiga att göra anmälan enligt Lex Maria till IVO där 
händelse kan medföra eller har medfört allvarlig vårdskada. Inom social-
tjänsten, stöd och service till vissa funktionshindrade och inom Statens 
Institutionsstyrelse görs anmälan enligt Lex Sarah till IVO, då allvarliga 
missförhållanden har skett. De ärenden som anmäls till patientnämnden 
skickas ut till berörd verksamhet för yttrande.  
 
Patienter som skadats i vården kan ha rätt till ersättning enligt patient-
skadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientför-
säkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).  
 
_____
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§ 101  Dnr 2016.129 756 
 
Information från Familjerådgivningen 
 
Kommunen är ansvarig för familjerådgivning enligt lag sedan 1995. 
Jämtlands län startade med verksamheten 1986. Familjerådgivningen har 
30-årsjubileum i Strömsunds kommun i oktober 2016. 
 
Kommunerna finansierar verksamheten utifrån antalet kommuninvå-
nare. Socialnämndens ordförande sitter i styrgrupp för familjerådgiv-
ningen. Familjerådgivningen ligger organisatoriskt under Östersunds 
kommun och har 4, 8 tjänster samt 75 % assistenttjänst som sköter tele-
fonservice och annat. 
 
Huvudmottagning finns i Östersund med filialverksamhet i övriga 
kommuner. Familjerådgivningen kommer till kommunernas centralort 
en gång varannan vecka. Man får vara anonym hos familjerådgivningen. 
Man kan också besöka familjerådgivningen i Östersund. Familjerådgiv-
ningen erbjuder specialistverksamhet, är självständig och har absolut 
sekretess. Information sker ej mellan verksamheter och tjänster får inte 
blandas med andra tjänster. I Jämtland ligger väntetiden på mellan 2-3 
veckor. Småbarnsfamiljer prioriteras. Man kan ta kontakt från 18 års ål-
der. 
 
Huvuduppgiften är terapisamtal med par, enskilda och ibland hela fa-
miljer, ibland två generationer där det kan förekomma eller har före-
kommit konflikter i relationer, otrohet, kris av något slag, missbruk, 
ojämställdhet i hemmet, barnlöshet m.m. I ärenden där det förekommit 
våld i nära relation får respektive familjemedlem träffa egen rådgivare. 
Familjerådgivningen tar inte emot familjer som har en pågående våldssi-
tuation i hemmet när kontakten tas.  Hänvisning görs då till Centrum 
mot våld.  
 
I kvalitetsundersökning med frågor om bemötande, tillgänglighet och 
behandlingsinnehåll har familjerådgivningen fått ett gott betyg, 97-98 % 
som är nöjda med verksamheten. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2016-08-24  8 
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§ 102 Dnr 2015.38 700  
 

Preliminär verksamhetsprognos juli 2016  
 
Preliminär verksamhetsprognos redovisas för juli 2016. I dagsläget visar 
prognosen ett underskott på ca 5 mkr. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos för juli 2016. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Tar del av preliminär verksamhetsprognos för juli 2016. 
 
_____ 
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§ 103  Dnr 2016.51  700 
 
Budget- och måldiskussion 2017 
 
Diskussion förs om förslag till budget 2017. 
 
Utfall 2015   299 404 
Budget 2016  302 592 
Prognos 2016 307 714 
Budget 2017  315 664 
 
Genomlysning av verksamheter inom socialnämndens verksamhetsom-
råde har visat på en sund verksamhet med en effektivitet i linje med öv-
riga kommuner. Grundat på dessa genomlysningar har nämnden tillde-
lats en förstärkning av budgetram motsvarande ca 13 mkr. Verksamhet-
erna beräknas därmed komma inom ram 2017. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av information och  
diskussion. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av information och diskussion. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2016-08-24  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 104  Dnr 2016.97  739 
 
Framtidens äldreomsorg i Strömsunds kommun 
 
Äldreomsorgen står inför betydande utmaningar. Andelen äldre på nationell 
basis beräknas öka rejält och därmed även kraven på en mer effektiv äldre-
omsorg. För Strömsunds del behöver därför arbetet med att planera för 
framtidens äldreomsorg intensifieras. Förändringar i demografi, hälsa, ny 
teknik och krav på innehåll i verksamheten innebär att en mer detaljerad 
plan behöver sammanställas.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden uppdrar till vård- och socialför-
valtningen att inleda arbetet med upprättande av plan för framtidens 
äldreomsorg i Strömsunds kommun och att återkomma till arbetsut-
skottets sammanträde den 5 oktober 2016 för vidare diskussion. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att inleda arbetet med upp-

rättande av plan över framtidens äldreomsorg. 
 

2. Återkomma till arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2016 för 
vidare diskussion. 

 
_____ 
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§ 105 
 
Aktuell information 
 
Gemensam socialjour i länet 
Ordförande redogör för ärendet och de diskussioner som förs i länet. 
 
Socialchefen redogör för aktuella ärenden inom vård- och socialförvalt-
ningen: 
 
Individ- och familjeomsorg (IFO) 
• Inspektion från Arbetsmiljöverket den 4 oktober 2016 – Socialsekre-

terares arbetsmiljö. 
• Utredningsersättningar Migrationsverket.  
• 669 tkr riktat stöd andra halvåret 2016 till ”Stärkt bemanning inom 

den sociala barn-och ungdomsvården”. 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  
• Aktuell personalsituation. 
• Pågående arbete med boendeplan. 
 
Äldreomsorgen 
• Aktuell personalsituation. 
• Personalbemanning. 
• Kompetensutveckling för baspersonal.  
• Inväntar rapport från arbetsmiljöverkets inspektion ”Enhetschefer 

inom äldreomsorg”. 
• Bemanningsenhet start i november 2016. 
• Hemtjänst, logistik och planeringssystem. 
• Projekt som är på gång. 

 
Hemsjukvård och Kommunrehab  
• Aktuell personalsituation 
• Projekt som är på gång. 
 
_____ 
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§ 106 Dnr 2016.90 700 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
till kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2016 skall ske till IVO och 
kommunens revisorer. Kvartalsrapport har skickats till IVO via elektronisk 
länk. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att upprättad kvartals-
rapport till IVO godkänns och rapport lämnas till kommunens revisorer en-
ligt bilaga. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport till IVO godkänns och rapport lämnas till  
kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunens revisorer 
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§ 107  Dnr 2016.90  700 
 
Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 
enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2016 skall ske till kommun-
fullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt 
sammanträdesprotokoll 10 augusti 2016 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 109 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juni-juli 2016  
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
______ 
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Justering (sign) 
 

§ 110 
 
Delgivningar 

  
1 Datainspektionens meddelande den 20 juni 2016, Myndighetsregister 

guldgruva för grävande journalister. 
 

2 Datainspektionens meddelande den 30 juni 2016, Kameraövervakning på 
asylboende måste begränsas. 
 

3 Datainspektionens meddelande den 4 juli 2016, Vårdgivare måste be-
gränsa åtkomsten till personuppgifter. 
 

4 Datainspektionens meddelande den 4 juli 2016, Datainspektionen över-
klagar Rinkeby-kameror. 

 
Dnr 2016.32  751 
 

5 Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2016 § 139 gällande redovering om 
ombyggnation på Norrgård och Sörgård. 

 
Dnr 2016.32  751 
 

6 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 11 april 2016 gällande 
tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Sörgård 
i Strömsund kommun. Framtids- och utvecklingsförvaltningens redovis-
ning av åtgärder 20 juni 2016 samt slutligt beslut från IVO 22 juni 2016. 
 

7 Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 15 juni 
2016 om att ökad samverkan är nödvändig för att säkra kvaliteten inom 
personlig assistans. 
 

8 Tillgänglighetsrådets protokoll den 23 maj 2016. 
 

9 Kontrollrapport livsmedelsverksamhet, Brismarksgården Hoting från in-
spektion 4 juli 2016. 

 
Dnr 2016.92  702 
 

10 Tillståndsbevis för Goulin Trading, Strömsund att servera alkoholdryck-
er från och med den 9 juni 2016. 
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§ 110 (forts.) 
 

Dnr 2016.93  702 
 

11 Tillståndsbevis för Hotel Nordica, Strömsund att servera alkoholdrycker 
från och med den 9 juni 2016. 

 
Dnr 2016.116 702 
 

12 Tillståndsbevis för Taxi Hammerdal AB att servera alkoholdrycker från 
och med den 21 juni 2016. 
 

13 § D A 11, Tillståndsbevis för Övre Tåsjödalens Utpost, Norråker att ser-
vera alkoholdrycker från och med den 21 juni 2016. 
 

14 § D A 12, Tillståndsbevis för Högt Hett & Säkert HB, Hammerdal att ser-
vera alkoholdrycker från och med den 23 juni 2016. 
 

15 § D A 13, Tillståndsbevis för BRC i Storåbränna AB, Föllinge, att servera 
alkoholdrycker vid hembygdsgården 1-2 juli 2016. 
 

16 § D A 14, Tillståndsbevis för Metin Zeyrek, Backe att servera alkohol-
drycker vid Stenhammaren 2-3 juli 2016. 
 

17 § D A 15, Tillståndsbevis för Holeshot Event AB, Vilhelmina att servera 
alkoholdrycker vid hembygdsgården Strömsund 7-10 juli 2016. 
 

18 § D A 16, Tillståndsbevis för Hotell Raivi ii Hoting AB att servera alko-
holdrycker vid travlogen i Hoting 8-17 juli 2016. 
 

19 § D A 17, Tillståndsbevis för Övre Tåsjödalens Utpost, Norråker att ser-
vera alkoholdrycker vid parken Norråker 24 juni, 16 juli och 11 septem-
ber 2016. 
 

20 § D A 18, Återkallelse av serveringstillstånd Restaurang Nordica AB, 
Strömsund då restaurangen överlåtits till ny ägare. 
 

21  § D A 19, Tillståndsbevis för Hembygdsgården, Strömsund att ser-
vera alkoholdrycker den 6 augusti 2016. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

_____ 



Socialnämnden 

YTTRANDE 
AU 160810 § 65 
SN 160824 § 98
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1 (2) 

Vårt dnr. 2016.122.750 

Ert dnr. 4.1.1-15122/2016 

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 
106 30 Stockholm 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd 
om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av 
SoL, LVU, LVM och LSS 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har lämnat förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.  

1 januari 2016 infördes placeringsformen stödboende för barn och unga i 
åldrarna 16-20 år in i socialtjänstlagen (SoL). Med stödboende menas en 
verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldrarna 16-20 år i 
ett eget boende med individanpassat stöd 

Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå 

Genomförandet av en insats bör dokumenteras i en genomförandeplan 
(SOSFS 2014:5). Planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslu-
tande nämndens uppdrag till utföraren. Det gäller också den nya insatsen 
stödboende. Gäller uppdraget vård i ett hem för vård eller boende, bör 
genomförandeplanen upprättas och utgå från nämndens vårdplan. Insat-
sen stödboende bör ha samma utgångspunkter i planering och doku-
mentation som vid en placering på ett HVB. Det innebär att genomföran-
deplanen upprättas med utgångspunkt från uppdraget till utföraren och 
vårdplanen. Socialstyrelsen föreslår därför att de allmänna råden komplet-
teras.  
Syftet med förslaget från socialstyrelsens sida är att uppnå insatser av god 
kvalitet.  

mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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  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 

 

Allmänna synpunkter  

Socialnämnden har tagit del av förslag till ändringar i föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.  
 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Ändringen bedöms inte inne-
bära någon nämnvärd administrativ belastning eller ökad arbetsbörda. 
Nämndens bedömning är att förslaget bör innebära en ökad kvalitet och 
delaktighet för de barn och ungdomar som får insatsen stödboende, om 
utgångspunkten för dokumentation av insatser i genomförandeplanen ut-
går både från nämndens uppdrag till utföraren och från vårdplanen.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 



Vård- och socialförvaltningen Internkontroll        2016-08-08 

Rapport internkontroll SIP och ISIP 

Process/rutin 

Samordnad individuell plan (SIP) och internt samordnad individuell plan (ISIP), enligt 
socialnämndens interkontrollplan för 2016.  Uppföljning av första halvåret 2016. 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment  
Att en individuell plan har upprättats i samordningsärenden. 

Frekvens 
2 ggr/år. Redovisning av resultatet vid socialnämndens sammanträde i augusti och i januari 
2017.   

Kontrollansvar 
Kvalitetsutvecklare inom vård– och socialförvaltningen. 

Metod/Hur sker kontrollen 

Utskick av frågeformulär för första halvåret gjordes i slutet av juni via webbverktyget 
Easyresearch. Påminnelse skickades den 18 juli. Svar kunde lämnas fram till och med den 25 
juli därefter stängdes undersökningen. Webbenkäten med frågor skickades till 27 chefer 
inom förvaltningen (enhetschefer inom LSS och äldreomsorgen, enhetschefer hälso- och 
sjukvård samt IFO chef och 1:e socialsekreterare).    

Resultat/Utfall 

De flesta valde att svara via enkätverktyget, men inom IFO lämnades enkäten ut i skrift och 
svaren lämnades från respektive enhet direkt till kvalitetsutvecklaren. 

Sammanställningen visar att det under första halvåret har upprättats sex samordnade 
individuella planer (SIP). 

• En för en pojke 0-17 år mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, socialtjänsten
och familjen.

• En för en kvinna och två för män 18 år och äldre mellan Hälsocentralen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

• En för en man 18 år och äldre mellan socialtjänstens öppenvård och regionens
Beroendeenhet

• En för en man 18 år och äldre mellan kommunens hemsjukvård, psykiatrin och LSS
verksamheten

Dnr 2016.127-700  Bil SN 160824 § 99



  

 
 
 

  
 
 

Vård- och socialförvaltningen 
                                                               

Internkontroll            2016-08-08 

 
   
Ingen intern samordnad individuell plan (ISIP) har upprättats under första halvåret.  

Av 27 utskickade webbenkäter till enhetschefer har 12 svarat, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 44,4 %.  

 

Analys/kommentar 

Jämförelse första halvåret 2015 och 2016 visar en ökning i antalet upprättade SIP. 2015 
upprättades två SIP för barn och unga samt två SIP för vuxna.  

Svarsfrekvensen (via webben) är för uppföljningsperioden 44.4% (12 personer). 
Sommarsemestern bedöms ha inverkat negativt på svarsfrekvensen. Inom IFO har 
uppgifterna om upprättade SIP insamlats manuellt från varje enhet och därför har svar inte 
lämnats via webbenkäten. En annan tänkbar faktor kan vara att där det inte upprättats 
någon SIP inom äldreomsorg och LSS, har enhetschefer till viss del avstått från att svara.  

Svarstiden har varit rimlig och påminnelse har gått ut.  

 

Bedömning  
Sex upprättade samordnade individuella planer under första halvåret får ändå ses som en 
framgång i arbetet med att implementera SIP som ett arbetssätt för att samordna stödet 
mellan kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvården och andra aktörer för de personer 
som behöver det.  

ISIP – ingen upprättad. Orsaken till att ingen ISIP upprättats framgår inte av svaren. 

Det är för tidigt att bedöma om volymen svarar mot behovet. Förhoppningen är en fortsatt 
ökning under andra halvåret 2016. 

 

Wiveca Kjellgren  Åsa Engman 

Kvalitetsutvecklare VSF  Chef Centralt stöd VSF 

 



Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Wiveca
Efternamn Kjellgren
Telefon 0670-16335
E-postadress wiveka.kjellgren@stromsund.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Vård- och socialförvalningen Strömsund

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2016
Val av år och kvartal 1/4-30/6

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorg om
personer med
funktionsnedsättning

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorger om
personer med
funktionsnedsättning

Personuppgiftslagen
  Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen

(1998:204), PuL.

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år
2016-07-19 2          2016

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutet/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinn
a

Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Trappan samtal X 20150910--
20160719

Hemtjänst, trygghetslarm X 20151109--
20160719

Permanent bostad X 20160212--
20160719

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt
Kö till samtal. Beslutet bör kunna 
verkställas i slutet av augusti. 
Avslutades på den enskildes egen 
begäran 20160412
Den enskilda har tackat nej till ett 
erbjudande20160222

Socialnämnden 

Dnr 2016.90-700   Bil SN 160824 § 106



RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år
2016-07-19 2         2016

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutet/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinn
a

Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Korttidsvistelse X 20150924--
20160719

Korttidsvistelse X 20150924--
20160719

Kontaktperson X 20160118--
20160719 20160525

Kontaktperson X 20160203--
20160719 20160517

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt
Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. Beslutet verkställt 
Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. Beslutet verkställt 

Socialnämnden 



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år
2016-07-19 2       2016

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinn
a

Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Trappansamtal X 20150910--
20160719

Permanent bostad X 20160212--
20160719

© Strömsunds kommun 201010

Den enskilda har tackat 
nej till erbjuden bostad.

Socialnämnden Dnr 2016.90-700   Bil SN 160824 § 107



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år
2016-07-19 2       2016

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det att 
verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinn
a

Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Korttidsvistelse X 20150924--
20160719

Korttidsvistelse X 20150924--
20160719

© Strömsunds kommun 201010

Socialnämnden 
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