
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2017-08-23  Blad 1 (17) 

Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15—14.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Carina Andersson (S) 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Kent Wassdahl (S) 
   Per Hedström (V) 
   Mona Olofsson (V) 
   Mats Gärd (C) 
   Eva Sjölander (M), föredragning/information § 99-106 
   Hans Elmbjer (SD) 
   Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
   Inga-Brith Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 
   Anna Ling (S), tjänstgörande ersättare 
    
Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
närvarande  Aki Järvinen, socialchef, §§ 99-102 
  Gudrun Öjbrandt, verksamhetscontroller, §§ 99-104 
  Cathrine Sjögren, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, § 105 
  Håkan Olofsson, chef Arbetsförmedlingen, § 107 
   
Utses att justera Inga-Brith Nilsson 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2017-08-29 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 99—112 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Inga-Brith Nilsson 
 

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

Sammanträdesdatum 2017-08-23 

Datum då anslag 2017-08-29  Datum då anslag       2017-09-20 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Annika Stedt



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  2 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 99 
 
Tyst minut 
 
Ordföranden utlyser en tyst minut för bortgångna ledamoten  
Ingrid Nilsson (S). 
 
_____



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 100 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 101  Dnr 2016.51  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos per juli 2017 
 
Redovisning lämnas över preliminär verksamhetsprognos per juli 2017. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos per juli 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av preliminär verksamhetsprognos per juli 2017.  
 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  5 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 102  Dnr 2017.43  700 
 
Budgetdiskussion 2018 
 
Diskussion förs om budget för 2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av diskussion om budget för 
2018 samt att vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma för 
fortsatt dialog vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av diskussion om budget för 2018.  
 
2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma för fortsatt 

dialog vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2017. 
 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 103  Dnr 2017.83  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, 2017 skall ske till IVO och 
kommunens revisorer. Kvartalsrapport har skickats till IVO via elektronisk 
länk. 
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport till IVO godkänns och rapport lämnas till  
kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport till IVO godkänns och rapport lämnas till  
kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunens revisorer



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 104  Dnr 2017.83  700  
 
Rapportering till kommunfullmäktige och kommunens reviso-
rer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 
9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2017 skall ske till kommun-
fullmäktige och kommunens revisorer.   
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 105 Dnr 2017.132 780 
 
Information från Arbetsmarknadsenheten, AME 
 
Enhetschef Cathrine Sjögren informerar om verksamheten vid AME.  
 
Bemanning 
• Praktiksamordnare Emil Bergman 
• Coach-handledare Per-Olov Wiktorsson 
• Arbetsledare Conny Morin 
• Enhetschef Cathrine Sjögren 
 
Målgrupper 
• Personer som står långt från arbetsmarknaden 
• Personer med funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk 
• Personer med missbruksproblematik 
• Introduktion på arbetsmarknaden för nyanlända 
• I väntan på utredning efter besked om diagnos 
• Personer som uppbär försörjningsstöd 
 
Samtliga personer som kommer till Jobbcenter har ett utökat behov av stöd 
 
Arbetssätt 
• Personer anvisas från Arbetsförmedlingen (AF) eller socialtjänsten. 
• Underlag lämnas från AF/socialtjänsten om syftet för deltagandet på 

Jobbcenter. 
• Karläggning/handlingsplan görs på AME. 
• Utifrån kartläggning utgå från långsiktiga- och kortsiktiga mål. 
• Hjälpa personer med kontakter de är i behov av, slussa vidare till exem-

pelvis socialtjänsten, ekonomi, hälsocentralen, öppenvård m.m. 
• Viktigt att se att det vardagliga fungerar för att kunna fokusera på arbe-

tet. 
• Förberedande insatser inför ett arbete/praktik utanför Jobbcenter. 
• Komma i tid, hur fungerar det på en arbetsplats, rättigheter och skyldig-

heter, motiverande arbetssätt. 
• Dokumentera vad som fungerar respektive inte fungerar. Prova på olika 

arbetsuppgifter inom Jobbcenter. 
• Söka jobb och skriva CV. 
• Studiebesök kan ordnas på olika arbetsplatser. 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2017-08-23  9 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 105 (forts.) 
 
Arbetsuppgifter 
• Vaktmästeri, gräsklippning, städa på samhället, pappersinsamling m.m. 
• Snickeri - restaurering och nytillverkning. 
• Systuga. 
• Måleri. 
• Smedja. 
• Tvätt (Granbacken och Solbackens sjukhem). 
• Campingkiosken. 
• Sporthallen – café. 
 
Jobbcenter 
• Jobbcenter är den fysiska arbetsplatsen (f.d. Kommunfix). 
• Här finns personer med utökat behov av stöd.  
• Arbetsplatsen är koncentrerad till Strömsund. 
• Försök med ny verksamhet, Bryggan, under september månad. Ett  

10 veckorsprogram för att ge ungdomar som får försörjningsstöd och går 
hemma chansen att komma igång igen och bryta utanförskap. 
 

Övriga arbetsområden inom AME 
• Praktiksamordning. 
• Feriejobb. 
• F.d. Migrationscenter som tagits över sedan deras konkurs.  
 
Aktuellt läge 2017 
• Praktik ordnas för personer som är arbetslösa och inte har annan syssel-

sättning – 50 förfrågningar om praktik har skett. Praktiksamordnaren 
ansvarar. 

• 41 arbetsplatser har sagt ja och 6 har sagt nej, 3 har kontaktats utan svar. 
• 5 personer har fått arbete under 2017, 5 personer fick arbete 2016. 
• 8 extratjänster  
• 3 OSA-anställningar  
• 7 övriga lönebidragsanställningar. 
• 8 personer går på arbetsträning/praktik/språkträning. 
• 12 ungdomar har fått möjlighet till ungdomsanställning och 6 av dessa 

har fått fortsatt anställning. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-08-23  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 106 
 

Aktuell information 
 
Socialchefen informerar om aktuellt läge inom vård- och socialförvaltningen. 
 
• Personalbemanningen under sommaren. 
• Behov av distriktschefer och enhetschef på grund av vakanser. 
• Brandsyn gruppbostad. 
 
Verksamhetscontroller informerar om gemensamma sommarmöten som 
skett varje vecka med Region Jämtland Härjedalen via videolänk där  
aktuella vårdärenden har diskuterats. Kommunen har deltagit via verksam-
hetschef HsL, Åsa Engman eller distriktssköterska.  
 
Dialog kring den nya lagen vid samverkan om utskrivning från slutenvår-
den sker under hösten.  
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-08-23  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 107  Dnr 2017.133 780 
 
Information från Arbetsförmedlingen 
 
Chef Håkan Olofsson informerar om om hur arbetsmarknaden ser ut i riket 
som helhet, i länet och i kommunen. 
 
Sammanfattning 
• Fortsatt långsam global tillväxt 
• God arbetsmarknad i Sverige 
• Företagen är fortsatt positiva 
• Svag ökning av sysselsatta 
• Arbetslösheten kommer att öka 2018 
• Bristen på arbetskraft är fortsatt hög i offentlig sektor och ökar inom pri-

vat sektor 
• Några utmaningar 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av information från Arbets-
förmedlingen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av information från Arbetsförmedlingen, bilaga. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-08-23  12 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 108  Dnr 2017.134 700 
 
Val av ersättare i arbetsutskottet för tiden intill den 31 decem-
ber 2018 efter Verner Hammar (S) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden utser Carina Andersson (S) som ersät-
tare i arbetsutskottet för tiden intill den 31 december 2018 efter Verner 
Hammar (S). 
 
Socialnämndens beslut  
 
Carina Andersson (S) utses som ersättare i arbetsutskottet för tiden intill den 
31 december 2018 efter Verner Hammar (S). 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Lönekontoret
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-08-23  13 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 109  Dnr 2017.135 700 
 
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet för tiden intill 
den 31 december 2018 efter Verner Hammar (S) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden utser Deanne Edin (S) som ledamot i 
kommunala pensionärsrådet för tiden intill den 31 december 2018 efter  
Verner Hammar (S). 
 
Socialnämndens beslut 
 
Deanne Edin (S) utses som ledamot i kommunala pensionärsrådet för tiden 
intill den 31 december 2018 efter Verner Hammar (S). 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Lönekontoret
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Socialnämnden 2017-08-23  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 110 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman-
träde den 9 augusti 2017 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2017-08-23  15 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 111 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juni och juli 2017 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2017-08-23  16 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 112 
 
Delgivningar 
 
1. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut den 29 juni 2017 angå-

ende tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid 
Norrgård Strömsunds kommun. 

 
2. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut den 30 juni 2017 angå-

ende tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid 
Rosenkvartsen HVB i Strömsund. 

 
3. Datainspektionens meddelande den 30 juni 2017, Även myndigheter ris-

kerar ”böter” enligt nytt förslag. 
 
4. Datainspektionens meddelande den 10 juli 2017, Ja till ny brottsdatalag. 
 
5. Datainspektionens meddelande den 12 juli 2017, Nya regler för drönare 

från 1 augusti. 
 
6. Datainspektionens meddelande den 13 juli 2017, Datainspektionen efter-

lyser starkare sekretess för incidenter. 
 
7. Kommunstyrelsen § 105, Tillämpning av personuppgiftslagen i 

Strömsunds kommun. 
 
8. Kommunstyrelsen § 109, Yttrande över revisionsrapport Intern kontroll 

och riskbedömningar. 
 
9. Kommunfullmäktige § 41, Bokslutsprognos. 
 
10. Kommunfullmäktige § 42, Budgetdirektiv. 
 
11. Kommunfullmäktige § 44, Avsägelse från Verner Hammar (S) av de 

kommunala uppdragen. 
 
12. Kommunfullmäktige § 45, Val av ledamot i socialnämnden för tiden in-

till den 31 december 2018 efter avgående Verner Hammar. 
 
13. Tillgänglighetsrådets protokoll den 22 maj 2017. 
 
14. Kommunala pensionärsrådets protokoll den 11 maj 2017. 
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Justering (sign) 
 

§ 112 (forts.) 
 

15. Tillståndsbevis Hotings byggnadsförening UPA, för servering av alko-
hol Hotings Folkets hus den 17 juni och 25 december 2017. 

 
16. Tillståndsbevis BRC i Storåbränna AB, för servering av alkohol Hem-

bygdsgården Strömsund den 30 juni 2017. 
 
17. Tillståndsbevis Norrland & CO/SSP, för servering av alkohol Sten-

hammarens friluftsområde den 1 juli 2017. 
 
18. Tillståndsbevis Hotell Raivi i Hoting AB, för servering av alkohol den  

28 juni Travlogen. 
 
19. Tillståndsbevis Norråkers skoterklubb, för servering av alkohol den  

14 juli vid Bävercampen. 
 
20. Tillståndsbevis, Norråkers skoterklubb, för servering av alkohol den  

29 juni Parken Norråker. 
 

Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

 
 

 



RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år

2017-07-20   2 - 2017

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 Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Permanent bostad x 2016-09-14 -- 
2017-07-20

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt

Den enskilde har tackat nej till erbjudande

Socialnämnden 
Bil SN 2017-08-23 § 103



RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år

2017-07-20   2 - 2017

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 Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Korttidsvistelse X 2015-09-24--
2017-07-20

Korttidsvistelse X 2015-09-24--
2017-07-20

Kontaktperson X 2016-05-23--
2017-07-20 2017-04-01

Kontaktperson X 2016-10-11--
2017-07-20

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt

Tidigare tackat nej till erbjudande. Avtal 
nu skrivet om boende  i annan kommun.
Tidigare tackat nej till erbjudande. Avtal 
nu skrivet om boende i annan kommun.

Den enskilde vill pga den egna hälsan 
avvakta med kontaktperson

Socialnämnden 
Bil SN 2017-08-23 § 103



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år

2017-07-20   2 - 2017

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 Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Permanent bostad x 2016-09-14--
2017-07-20

© Strömsunds kommun 201010

Den enskilde har tackat 
nej till erbjudande

Socialnämnden 
Bil SN 2017-08-23 § 104



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år

2017-07-20   2 - 2017

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 Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Korttidsvistelse x 2015-09-24-- 
2017-07-20

Korttidsvistelse x 2015-09-24--
2017-07-20

Kontaktperson x 2016-05-23--
2017-07-20

Kontaktperson x 2016-10-11--
2017-07-20

© Strömsunds kommun 201010

Avtal skrivet fr 170901 om 
boende i Krokom
Avtal skrivet fr 170901 om 
boende i Krokom
Verkställt 2017-04-01

Vill avvakta med kontakt-
person  av hälsoskäl

Socialnämnden Bil SN 2017-08-23 § 104



Arbetsmarknadsläget Strömsund 
2017-08-23 

Dnr 2017.133-780   Bil SN 2017-08-23 § 107



Sammanfattning 
• Fortsatt långsam global tillväxt 

• God arbetsmarknad i Sverige 

• Företagen fortsatt positiva 

• Svag ökning av sysselsatta 

• Arbetslösheten ökar 2018 

• Brist fortsatt hög i offentlig och ökar 

inom privat 

• Några utmaningar 



Senaste tio åren… 
Bef. totalt = 
 + 1 700 
 
Bef. 16-64 = 
 - 3 500. 
 
Om tio år… 
16-64 =  
- 2 500 
 
Idag… 
Sysselsatta 60+ = 
10 000 
 

Befolkningspyramid Jämtlands län 2015 

Presentatör
Presentationsanteckningar
128 673. Varför är bristen så stor i länet? Befolkningen blir äldre samtidigt som många går i pension och det finns inte tillräckligt med ungdomar som fyller på behovet av arbetskraft.Försörjningsbördan ökar vilket innebär att färre måste försörja fler.



Strömsunds kommun 

Senaste tio åren… 
Bef. totalt = 
 - 870 
 
Bef. 16-64 = 
 - 995 
 
Om tio år… 
16-64 =  
- 700 
 
Idag… 
Sysselsatta 5 200 totalt 
varav 60+ = 1 100 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
11 809



De största yrkena: 
undersköterska, vårdbiträde, skötare och sjuksköterska 
Störst brist:  
undersköterska, sjuksköterska, biomedicinska analytiker, medicinska 
sekreterare och läkare.  

Hälso- och sjukvård, vård och omsorgssektorn 

• Ökad efterfrågan 

• Minskade resurser 

• Många går i pension 

• Stor brist 

• Oförändrad sysselsättning 2017 och 2018 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa yrkesgrupper tillsammans utgör mer än vartannat yrke inom vård och omsorg och det är här den största generationsväxlingen sker och kommer att fortsätta. Här är det också lättare för ungdomar att få sitt första jobb i form av sommarvikariat. 



 



Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län juli 2017 som andel (%) av den 
registrerade arbetskraften 16–64 år 

 





Totalt antal arbetslösa 

December -16 Januari -17 Mars - 17 Maj -17 Juli -17 

Antal 672 667 678 565 537 

Andel 11,8% 12,0% 12,1% 10,2% 9,8% 

• Antal arbetslösa har minskat med 135 personer sista 7 månaderna 
 
• Arbetslösheten har minskat med 1,9% från december – juli 

 
• Skillnad inom målgruppen, inrikesfödda 5,8% och utrikesfödda 40,9% 

 
 



Ungdomar 18-24 år arbetslösa  

December -16 Januari -17 Mars - 17 Maj -17 Juli -17 

Antal 153 138 127 109 99 

Andel 21,3% 20,2% 18,9% 16,6% 15,3% 

• Antal arbetslösa ungdomar har minskat med 54 personer sista 7 månaderna 
 
• Ungdomsarbetslösheten har minskat med 6,0% från december – juli 

 
• Skillnad inom målgruppen, inrikesfödda 8,6 % och utrikesfödda 59,3 % 

 
 



Utrikesfödda 

December -16 Januari -17 Mars - 17 Maj -17 Juli -17 

Antal 319 315 300 267 255 

Andel 48,4% 46,0% 44,9% 42,0% 40,9% 

• Antal arbetslösa utrikesfödda har minskat med 64 personer sista 7 månaderna 
 
• Arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat med 7,5% från december – juli 

 
• Här ingår även Etableringsuppdraget 

 



Arbetsförmedlingens insatser 

 Moderna 
beredskapsjobb 

UGA JOB Extratjänster 

Kvinnor 0 15 50 12 

Män 1 17 79 9 

Totalt 1 32 129 21 



      Extratjänster 

• Överenskommelse mellan Strömsunds Kommun och 
Arbetsförmedlingen i Strömsund om att det under 2017 
tillskapas 40 extratjänster.  
 

• Arbetsförmedlingen ersätter Strömsunds kommun med 100 % 
av lönekostnaden (bruttolön, sjuklön, semesterlön och 
lagstadgad arbetsgivaravgift) dock högst med 1140 kr/dag. 
Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ersätts inte. Utöver 
detta ersätts arbetsgivaren med 150 kr per arbetad dag under 
de första tre månaderna och därefter med 115 kr per arbetad 
dag. 
 



Tillsammans gör vi Strömsunds kommun 
rikare genom att få människor och företag 
att växa! 
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