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§ 104 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extraärende: Socialstyrelsens remiss om ändrade beloppsföreskrifter för 
utskrivningsklara. 
 
Ärende 14, Anmälan av delegationsbeslut: Tillägg i förteckningen med  
ordförandebeslut den 16 september 2019 gällande vård och vistelse enligt 
11 § 1 st. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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§ 105  Dnr 2019.39  700 
 
Verksamhetsprognos per augusti 2019 
 
Vid redovisning av verksamhetsprognos per maj 2019 beslutade social-
nämnden den 25 juni 2019 § 84 att uppdra till vård- och socialförvaltningen 
att informera om aktuellt läge med vikarieanskaffning. 
 
Vid redovisning av preliminär verksamhetsprognos per juli 2019 beslutade  
socialnämnden den 21 augusti 2019 § 94 att uppdra till vård- och socialför-
valtningen att återkomma till socialnämnden med rapport om feriepraktiken 
under sommaren och information om bemanning och beläggning på Gästis. 
 
Vid redovisning av verksamhetsprognos per augusti 2019 beslutade arbets-
utskottet den 4 september 2019 att ge vård- och socialförvaltningen i upp-
drag att återkomma vid socialnämnden med information om hur föränd-
ringarna inom Arbetsförmedlingen påverkar kommunen. 
 
Information om aktuellt läge med arbetet med vikarieanskaffning inom 
socialnämndens område 
 
Beställning av vikarier för vårdpersonal inom alla vård- och socialförvalt-
ningens verksamheter görs till kommunledningsförvaltningens beman-
ningsenhet. Det finns ett gott samarbete och fungerande rutiner mellan för-
valtningarna. Bemanningsassistenten är en automatiserad beställningsfunk-
tion i planeringsprogrammet som är i funktion utanför kontorstid och nu 
fungerar bra efter en inkörningsperiod. Det finns en utmaning kring att hitta 
vikarier med rätt kompetens vad avser t ex delegering inom läkemedel, kör-
kort mm. Planering och introduktion för vikarier är komplex och kräver 
fortsatt en stor arbetsinsats från berörda verksamheter. Tillgången till vika-
rier har minskat och beställning kan inte alltid tillgodoses. Det innebär i sin 
tur att enhetens ordinarie personal kan behöva beordras övertidsarbete. 
Samarbetet och tillgång till vikarier följs upp regelbundet t ex efter sommar-
semestrarna. 
 
Information om feriepraktik sommaren 2019 
 
Erbjudandet om feriepraktik riktar sig till dem som går i första eller andra 
året på gymnasiet eller i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Kommunens policy 
är att äldre ungdomar går före. Feriepraktik handläggs inom arbetsmark-
nadsenheten och placeringen är inom kommunens egna verksamheter samt 
till viss del inom föreningar. Det fanns möjlighet att erbjuda plats till 125 
ungdomar och cirka 180 ungdomar anmälde intresse. Inför varje sommar 
finns alltid ett antal som tackar nej till erbjudande om feriepraktik.  
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§ 105 (forts.) 
 
Orsakerna brukar kunna vara att man fått erbjudande om annat sommar-
jobb, ska resa eller göra andra saker. I år fanns även några kommentarer om 
att man fick sent besked och därför bestämt sig för  andra alternativ. Av till-
gängliga medel i budget 1,1 mnkr har 712 tkr förbrukats. 91 ungdomar 
födda mellan 2001 – 2005 fick feriepraktik sommaren 2019 (53 tjejer och 38 
killar). Feriepraktikplatserna var geografiskt fördelade över hela kommunen 
och inom olika verksamhetsområden såsom äldreomsorg, barnomsorg, 
vaktmästeri, lokalvård och övrigt.  
 
Information om bemanning och beläggning på Gästis 
 
Vid korttidsboendet Gästis kan enskilda få möjlighet att vistas under kortare 
tid för att anhöriga ska få avlastning. Det finns kapacitet för 150 dygn per 
månad beräknat på fem platser i enkelrum. I dagsläget finns biståndsbeslut 
för 290 korttidsdygn per månad. Alla biståndsbeslut nyttjas inte till fullo vil-
ket gör att verksamheten hittills klarat av planerad avlastning utan att säga 
nej till någon. Återkoppling till biståndsenheten är viktig eftersom bistånds-
beslut som inte nyttjas behöver följas upp så att den enskilde och anhöriga 
erbjuds rätt och tillräckligt stöd. Behovet för enskilda ökar över tid med 
dubbelbemanning som följd. Några personer har omfattande beslut, upp till 
14 dygn i månaden, vilket i praktiken innebär att den enskilde tillbringar 
nästan lika mycket tid på Gästis som hemma.  
 
Då enheten är liten sker schemaläggning med en viss överkapacitet av per-
sonal på Gästis. Det medför att personal vid Gästis även vid vissa tillfällen 
går in vid andra enheter inom Strömsund. Trots att vikariekostnader mins-
kat visar prognosen för enheten ett underskott på ca 400 tkr.  
 
Presentation visas över beläggning vid Gästis januari-augusti samt antalet 
korttidsdygn under samma tid. Korttidsplatserna nyttjas även till andra 
korttidsbehov, exempelvis för utskrivningsklara från slutenvården som inte 
kan skrivas ut direkt till hemmet.  
 
Information om hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen, AF,  
påverkar kommunen 
 
Kommunen har i augusti tagit del av aktuell information från arbetsför-
medlingen (AF) genom Ola Kereby, ny AF-chef i länet för arbetssökande-
spåret samt Henrik Morales, AF-chef i länet för arbetsgivarspåret. AF i länet 
genomför just nu ett organisationssteg som en del av det omfattande föränd-
ringsarbetet som påbörjades tidigare under året. 
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§ 105 (forts.) 
 
I länet blir det kontor i tre av åtta kommuner; Strömsund, Östersund och 
Sveg. Alla chefer placeras i Östersund. AF:s uppdrag ska indelas i fem  
sektioner, t ex särskilt anställningsstöd, rehabilitering mm. Under november 
räknar man med att det mesta kring ny organisation bör vara klart. 
 
På lokalkontoret i Strömsund finns idag 10 heltidstjänster. En namngiven 
person ska ta hand om samverkan med Strömsunds kommun. AF uppger 
stort intresse att samverka med kommunen men framhåller samtidigt mins-
kade anslag och förändrat uppdrag som hinder.  
 
Sammanfattningsvis finns oklarheter kring hur förändringarna påverkar 
kommunen och inriktningen bör vara att aktivt efterfråga AF:s medverkan 
både på strategisk och på operativ nivå. Det kan inte uteslutas att AF:s för-
ändringar kommer att medföra ökade kostnader för kommunen inom för-
sörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Kommentarer till verksamhetsprognos per augusti 

Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har reducerats kraftigt. 
Inga kostnader för utskrivningsklara har hittills uppkommit under året vil-
ket är resultatet av målmedvetet arbete med att ta hem kommuninvånare 
från slutenvårdsplats. Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administ-
ration innebär att personalkostnader hålls nere. 
 
Hemsjukvård, kommunrehab 

Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas 
minskar kostnaderna för egen personal. Dock har hyrpersonal anlitats under 
sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret. 
Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket också hör samman med 
svårighet att rekrytera. Höjning av avgiften för hemsjukvård beräknas ge en 
viss ökning av intäkter. Prognos + 2,6 mnkr. 

Biståndsenhet 

Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC,  
sträcker sig över en lång tidsperiod och har medfört kostnader som inte varit 
möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket 
sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning 
av de reviderade riktlinjerna för handläggning kan komma att förebygga 
uppkomst av nya kostsamma ärenden i hemtjänsten.  
Prognos -267 tkr. 
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Individ- och familjeomsorg 
 
En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra 
eller minska långvarigt bidragsberoende. Det är fortsatt en jämförelsevis hög 
andel av invånarna som får hela eller delar av sin försörjning genom 
ekonomiskt bistånd. Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger 
fortsatt för högt i förhållande till budget. Intäkter har minskat genom att 
medel inte längre går att återsöka från migrationsverket när placerade 
ungdomar fått svenskt medborgarskap. Analys av dygnskostnader och avtal 
pågår. Kostnaderna bedöms minska vad gäller barn och unga även om nya 
ärenden tillkommer.  

Det förebyggande arbetet inom öppenvården innebär att erbjuda insatser på 
hemorten innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslös-
ningar, exempelvis stödboende, skulle kanske kunna reducera placerings-
kostnader mer men kräver också bemanning. Prognos -12 mnkr. 

Stöd & service 

Några brukare med mycket komplexa behov har extern placering och dessa 
kommer att följas upp för att ta ställning till om verkställighet kan övertas i 
egen regi. Omstrukturering av resurser inom bostad med särskild service 
beräknas kunna reducera kostnader. Avveckling av en boendeenhet pågår. 
Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår 
för en mer flexibel och samlad verksamhet. Personlig assistans uppvisar 
underskott bland annat på grund av stora svårigheter att bemanna, vilket är 
kostnadsdrivande. Möjligheterna till intäkter inom verksamheten är 
begränsade men ska ses över. Prognos – 5 mnkr. 

Äldreomsorg 

Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom beordrat över-
tidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte va-
rit möjliga att minska. Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. 
Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över vilket gett en 
mer jämlik planering av schema och resurser mellan olika enheter. Införande 
av digital nyckelhantering i hemtjänst pågår. Utbildningskostnader ligger på 
en mycket låg nivå under året. Kommande utredning om matservering i 
trygghetsboende och särskilda boenden kan komma att leda till möjliga ef-
fektiviseringar. Översyn av avgifter i äldreomsorgen skulle kunna ge viss in-
täktsökning. Dessa frågor behöver utredas ytterligare. Prognos – 3 mnkr. 
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Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att  
 
1. Socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna verksamhetsprognos 

och vidtagna åtgärder per augusti 2019.  
 
2. Socialnämnden lämnar begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäk-

tige motsvarande det prognostiserade underskottet, 16 671 miljoner kro-
nor. 

 
3. Socialnämnden tar del av och godkänner begärda informationer om fe-

riepraktik sommaren 2019, vikarieanskaffning, bemanning och belägg-
ning på Gästis och hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen påver-
kar kommunen. 

 
4. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att se över 

rutiner för feriearbetare när det gäller mottagande och introduktion och 
återkomma till arbetsutskottet sammanträde den 5 februari 2020.  

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna verksamhetsprognos 

och vidtagna åtgärder per augusti 2019. Bilaga.  
 
2. Socialnämnden lämnar begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäk-

tige motsvarande det prognostiserade underskottet, 16 671 miljoner kro-
nor.  

 
3. Socialnämnden tar del av och godkänner begärda informationer om fe-

riepraktik sommaren 2019, vikarieanskaffning, bemanning och belägg-
ning på Gästis och hur förändringarna inom Arbetsförmedlingen påver-
kar kommunen. 

 
4. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att se över 

rutiner för feriearbetare när det gäller mottagande och introduktion och 
återkomma till arbetsutskottets sammanträde den 5 februari 2020. 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Vård- och socialförvaltningen 



Dnr 2019.39-700    Bil 2019-09-25 § 105 

Verksamhetsprognos
Augusti 2019

Vård- och socialförvaltningen

Övergripande
Vissa vakanta tjänster på ledningsnivå och administration innebär att personalkostnader hålls nere. Internköp av 
tjänster genomgår översyn och ger viss effekt under året. Kostnader för kompetensutveckling och fortbildning har 
reducerats kraftigt. Inga kostnader för utskrivningsklara har uppkommit vilket är resultatet av medveten satsning på 
att skyndsamt ta hem kommuninvånare från slutenvårdsplats. 

Hemsjukvård, kommunrehab
Vakanta tjänster sjuksköterska/distriktssköterska som inte kunnat tillsättas minskar kostnaderna för egen personal. 
Dock har hyrpersonal anlitats under sommaren och kan komma att behövas även under andra halvåret. Höjning av 
avgiften för hemsjukvård beräknas ge en viss ökning av intäkter. Kommunrehab beräknas gå med överskott vilket 
också hör samman med svårighet att rekrytera.

Biståndsenhet
Införandeprocessen för arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC,  sträcker sig över en lång tidsperiod och har 
medfört kostnader som inte varit möjliga att förutse. Till det kommer kostnader för kontaktpersoner vilket 
sammantaget gör att enheten uppvisar underskott mot budget. Tillämpning av de reviderade riktlinjerna för 
handläggning kan komma att förebygga vissa kostsamma ärenden i hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorg
En mottagningsgrupp har införts inom ekonomienheten för att förhindra eller minska långvarigt bidragsberoende. 
Placeringskostnader för barn, unga och vuxna ligger fortsatt för högt i förhållande till budget. Analys av 
dygnskostnader och avtal pågår. Intäkter har minskat genom att möjlighet till återsök från migrationsverket upphör 
när placerade ungdomar fått svenskt medborgarskap. Öppenvården erbjuder insatser på hemorten som 
förebyggande insats innan placering blir aktuell. Ytterligare satsning på hemortslösningar, exempelvis stödboende, 
skulle kanske kunna reducera placeringskostnader mer men kräver också bemanning.

Stöd & service
Avveckling av en boendeenhet och omstrukturering av resurser beräknas kunna reducera kostnader. Några brukare 
med mycket komplexa behov har extern placering och dessa kommer att följas upp för bedömning om verkställighet 
kan övertas i egen regi. Dagverksamheten har minskat kostnaderna och ytterligare åtgärder pågår för en mer flexibel 
och samlad verksamhet. Personlig assistans har några mycket kostnadsdrivande ärenden. Möjligheterna till intäkter 
inom verksamheten är begränsade men ska ses över.

Äldreomsorg
Timkostnaderna för hemtjänst har minskat över tid. Bemanning i hemtjänst och trygghetsboenden har setts över 
med stöd av planeringsverktyg för att uppnå jämlik planering av schema och resurser. Digitalisering går vidare genom 
införande av digital nyckelhantering i hemtjänst. Svårigheter att hitta vikarier innebär ibland fördyring genom 
beordrat övertidsarbete för ordinarie personal. Kostnader för övertid har därmed inte varit möjliga att minska. 
Utbildningskostnader ligger på en mycket låg nivå under året.  Avgifter i äldreomsorgen utreds. Effektivisering av 
matservering i trygghetsboende och särskilda boenden kommer att ses över.

Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-54 177 -59 338 393 600 415 432 -21 832 -16 6715 161

  Nämnd
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

983 958 25007  Socialnämnd 250

983 958 25 250

 Ledning och administration
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-273 -301 29 033 28 930 103197  Ledning och administration 13128

-273 -301 29 033 28 930 103 13128

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

Utskrivet 2019-09-03 13:32:10 Sida 1 av  2



-7 416 -9 389 14 508 15 404 -896730  Sysselsättningsåtgärder 1 0781 973

-7 416 -9 389 14 508 15 404 -896 1 0781 973

Hemsjukvård, Kommunrehab
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-1 153 -1 316 22 994 21 469 1 525782  Hemsjukvård 1 688163

-295 -92 10 237 9 033 1 204785  Kommunrehab 1 001-203

-1 448 -1 408 33 231 30 502 2 729 2 688-40

Individ & familjeomsorg
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

4 361 4 628 -267700  Biståndsenhet -2670

-1 758 -2 018 15 522 19 735 -4 213752  Ekonomienhet -3 953260

-8 0 2 114 2 147 -33754  Boendestöd -41-8

-775 -725 9 226 10 092 -866755  Vuxenenhet, öppenvård -916-50

107 107 0756  Familjecentralen 00

-3 147 -2 948 20 439 27 263 -6 824757  Barn och familj -7 023-199

685 820 -135759  Familjerätt -1350

-5 688 -5 691 52 454 64 793 -12 339 -12 3363

-varav försörjningsstöd 11 000 15 242 -4 242
-varav externa placeringskostnader vuxen 4 318 5 422 -1 104

-varav externa placeringskostnader barn & familj 7 098 11 532 -4 434

Stöd & service
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-1 094 -1 011 31 856 35 967 -4 111711  Bostad m särsk service -4 194-83

-81 -703 7 288 7 677 -389713  Dagverksamhet 233622

-19 904 -20 791 28 757 30 968 -2 211717  Personlig assistans -1 325887

-172 -192 6 632 6 540 92718  Stödinsatser 11220

-21 251 -22 695 74 533 81 151 -6 618 -5 1741 444

Äldreomsorg
Intäkter tkr Kostnader tkr

Budget Prognos Avvikelse NettoBudget Prognos Avvikelse

-12 323 -13 138 95 042 100 409 -5 367771  Särskilt boende -4 552815

28 875 27 657 1 218776  Nattlag 1 2180

1 571 1 597 -26778  Trygghetsboende -260

-5 778 -6 716 63 370 64 031 -661781  Hemvård 277938

-18 101 -19 854 188 858 193 693 -4 835 -3 0831 753

 Prognoshistorik

Februari -17 230

April -16 523

Utskrivet 2019-09-03 13:32:10 Sida 2 av  2
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§ 106 Dnr 2019.40 700  
 
Uppföljning av mål per augusti 2019 
 
Socialnämnden fastställde mål för verksamheten för 2019 den 17 oktober 
2018  § 131. Sju av målen ska rapporteras till socialnämnden tre gånger per 
år. Redovisningarna görs per april, per augusti och helår. 
 
Vid uppföljning av mål per april den 22 maj 2019 § 69 beslutade social-
nämnden att uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med 
ytterligare information om hur man når mål 13, personalkontinuitet. 

• Mål 1, Kostnaden per biståndsbeslutad timme inom hemtjänsten i kom-
munen ska minska i förhållande till 2018. Målet är uppnått. 

 
• Mål 2, Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina 

liv efter kontakt med öppenvården. Målet är uppnått. 
 
• Mål 5, 90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i 

Strömsund ska vara nöjda med besöket. Målet är uppnått. 
 

• Mål 13, Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 12 
vårdpersonal under 14 dagar. Målet är inte uppnått. 
 
Resultatet baseras på lokal mätning som görs tre gånger under året. 
Mätning har skett av samtliga hemtjänstmottagare med dagliga insatser. 
Vid behov av dubbelbemanning eller på grund av långa avstånd till 
vårdtagare sker samverkan mellan enheter vilket påverkar resultatet  
negativt. Enheter med vikarier, praktikanter och extratjänst påverkar 
också resultatet i negativ riktning. I vissa fall delas arbetspass upp på 
flera personer.  
 
På enhetsnivå visar resultatet för en enhet att kvinnor träffat fler perso-
nal än män under den aktuella perioden. Dessa skillnader har inte upp-
mätts inom någon annan enhet eller vid något annat mättillfälle. Möjliga 
förklaringar är att ett flertal kvinnor med omfattande omvårdnadsbehov 
finns inom den enheten. Nya vikarier behöver introduceras med fokus 
på vårdtagare med omfattande behov vilket kan ha påverkat utfallet ne-
gativt i det här fallet. Verksamheten följer kontinuerligt om skillnaden 
kvarstår över tid. Ett ständigt arbete pågår med att nå mål om personal-
kontinuitet samtidigt som mål om sänkta kostnader i hemtjänsten  
behöver beaktas. 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 106 (forts.) 
 
Jämförelser mellan enheter inom hemtjänsten angående personal, ut-
förda hemtjänsttimmar, produktivitet, kvalitet enligt brukarbedömning 
och kostnader har skett. Storleken på personalgrupperna varierar mellan  
8 – 20 personal. Små personalgrupper uppvisar bäst resultat vad gäller 
personalkontinuitet för vårdtagare men har samtidigt högre timkostnad 
och lägre produktivitet i förhållande till utförd tid per anställd. I större 
personalgrupper skulle resultatet kunna förbättras genom att gruppen 
indelas i mindre enheter vilket sannolikt skulle leda till högre kostnader. 

 
Jämförelse av personalkontinuitet i hemtjänst med andra kommuner i 
länet samt liknande kommuner visar en spridning av resultat mellan  
11-18 personal under 14 dagar. 
 
Enligt beslut i socialnämnden 22 maj 2019 kompletterades målredovis-
ningen med ytterligare information om personalkontinuitet i hemtjänst 
genom jämförelse med andra kommuner i länet samt liknande kommu-
ner.  
 
Därutöver redovisades interna jämförelser angående personal, utförda 
hemtjänsttimmar, produktivitet, kvalitet enligt brukarbedömning och 
kostnader. Resultatet kan behöva belysas ytterligare vad gäller  
kopplingen mellan personalkontinuitet och kostnader. Det finns ingen 
tydlig koppling mellan personalkontinuitet och brukarbedömning av 
kvalitet. 
 

• Mål 14, Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av 
i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller högst 50 % av 
den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. Målet är upp-
nått. 

 
• Mål 15, 80 % av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas 

under sista levnadsveckan. Målet är inte uppnått.  
 

 Resultatet baseras på personer > 65 år med ett förväntat dödsfall. I  
palliativa registret finns krav på hur dokumentationen sker och att stan-
dardiserade skattningsinstrument används för att bedöma smärta. 
Granskning av ett urval av patienter visar dock att alla patienter smärt-
skattas och smärtlindras men dokumentationen uppfyller inte registrets 
krav. Det innebär att patienter med smärta får ett adekvat omhänderta-
gande.  
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Socialnämnden 2019-09-25 11 

Justering (sign) 

§ 106 (forts.) 

Förbättring har skett mellan kvartal ett (40%) och kvartal två (60%). 
Kommunens resultat för kvartal ett och två ligger i genomsnitt bättre än 
länet (41,3%) och något bättre än genomsnittet i riket (50,3%). Utskick, 
fortsatt analys och uppföljning av resultatet sker kvartalsvis inom re-
spektive enhet med stöd av MAS. Regelbunden uppföljning av följsam-
het till målet sker i respektive arbetsgrupp via chef samt vid yrkesträff. 
Samtliga sjuksköterskor har fått uppdaterade standardiserade smärt-
skattningsinstrument att använda i det kliniska arbetet. 

• Mål 16, 80 % av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits ef-
tersamtal. Målet är uppnått.

Beredning 

AU § 59/2019 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att 

1. Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljning av mål per augusti
2019 och vidtagna åtgärder för att nå beslutade mål.

2. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att analysera
samband - kostnad per hemtjänsttimme och kontinuitet i hemtjänst - och
återkomma med en första rapport till arbetsutskottet den 8 oktober 2019.

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljning av mål per augusti
2019 och vidtagna åtgärder för att nå beslutade mål. Bilaga.

2. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att analysera
samband - kostnad per hemtjänsttimme och kontinuitet i hemtjänst - och
återkomma med en första rapport till arbetsutskottet den 8 oktober 2019.

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Vård- och socialförvaltningen 
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Uppföljning av inriktnings- och effektmål till kommunfullmäktige 
per augusti 2019 

Socialnämnden 

Övergripande/ 
Prioriterade mål från 
kommunfullmäktige 
2019 

Effektmål från socialnämnden 
2019 

Uppföljning Resultat 

Fortsatt god 
ekonomisk 
hushållning 

Kostnaden per biståndsbeslutad 
timme inom hemtjänsten i 
kommunen ska minska i 
förhållande till 2018.  

Resultat: 
Kvartal 1 + 2 2019: 393 kr/ 
biståndsbeslutad timme 

Kvartal 1 2019: 395 kr/ 
biståndsbeslutad timme 

2018: 411 kr/biståndsbeslutad 
timme. 

Lokal mätning 
3 gånger per år 

Målet är 
uppnått 

Analys och förbättringsåtgärder: Mätningen baseras på beslutad tid 
för hemtjänst, delegerad tid för hemsjukvård och personalkostnader 
för dagpersonal.  

KF Prioriterade mål 

Omsorg om individer och familjer 
Tidigt förebyggande 
och rehabiliterade 
insatser ska öka när 
det gäller barn och 
unga samt vuxna 
med 
missbruksproblem 

Kvinnor och män upplever en 
markant positiv förändring i sina 
liv efter kontakt med 
öppenvården.  

Resultat per augusti 2019: 
Förändringen i positiv riktning har 
för kvinnor ökat i medel 8,8 steg 
och för män 8,5 steg. 

Lokal mätning 
3 gånger per år 

Målet är 
uppnått 

Analys och förbättringsåtgärder: En ökning på 7 steg efter 4-6 samtal 
är en indikation på att behandlingen har en god effekt. Mätningen har 
gjorts med standardiserat mätinstrument i samband med 
samtalskontakt med öppenvården för personer med 
missbruksproblematik. Totalt har sex personer har fått insatsen under 
mätperioden. Skattning sker vid varje samtal och visar om det sker en 

Bil SN 2019-09-25 § 106
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positiv förändring och inom vilket område förändringen sker med 
klientens behandling.  

 
Folkhälsa 
Psykisk ohälsa bland 
barn och unga ska 
minska 

90 % av de ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen i 
Strömsund ska vara nöjda med 
besöket.  
 
Resultat: 
Per augusti 2019: 100 % av de 
ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen är nöjda 
eller mycket nöjda med besöket.  
 
 

Lokal mätning 
3 gånger per år 

Målet är 
uppnått 
 
        

Analys och förbättringsåtgärder: Mätningen har skett genom en 
enkät som delats ut till ungdomar som besökt ungdomsmottagningen 
under två veckor i juni 2019. Enkäten delades ut en gång även om 
pojken/flickan hade flera besök under undersökningstiden. Totalt 11 
patienter svarade. Totalt besöktes mottagningen av 13 patienter.  
 

 
Socialnämndens inriktningsmål 
Verksamheten 
bedrivs på ett tryggt 
och säkert sätt 

Kvinnor och män som får 
hemtjänst möter i genomsnitt högst 
12 vårdpersonal under 14 dagar.  

Resultat:  
Resultat per augusti 2019: Medeltal 
för kvinnor är 17 olika personal, för 
män 16 olika personal. 

Lokal mätning, 
mätvärde från 
KKiK 
3 gånger per år 

Målet är 
inte uppnått 

Analys och förbättringsåtgärder: Resultatet baseras på lokal mätning 
som görs tre gånger under året. Mätningen har skett av samtliga 
hemtjänstmottagare med dagliga insatser. Vid behov av 
dubbelbemanning eller på grund av långa avstånd till vårdtagare sker 
samverkan mellan enheter vilket påverkar resultatet negativt. Enheter 
med vikarier, praktikanter och extratjänster påverkar också resultatet i 
negativ riktning. I vissa fall delas arbetspass upp på flera personer.  
På enhetsnivå visar resultatet för en enhet att kvinnor träffat fler 
personal än män under den aktuella perioden. Dessa skillnader har 
inte uppmätts inom någon annan enhet eller vid något annat 
mättillfälle. Möjliga förklaringar är att ett flertal kvinnor med 
omfattande omvårdnadsbehov finns inom den enheten. Nya vikarier 
behöver introduceras med fokus på vårdtagare med omfattande 
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behov vilket kan ha påverkat utfallet negativt i det här fallet. 
Verksamheten följer kontinuerligt om skillnaden kvarstår över tid.  
Ett ständigt arbete pågår med att nå mål om personalkontinuitet 
samtidigt som mål om sänkta kostnader i hemtjänsten behöver 
beaktas. 
 
Kvinnor och män bosatta i särskilt 
boende får sin omvårdnad av i 
genomsnitt högst 12 vårdpersonal 
under 14 dagar eller högst 50 % av 
den totala personalgruppen som 
arbetat under 14 dagar. 
 
Resultat: 
Resultat per augusti 2019: Medeltal 
för kvinnor är 13 personal och för 
män är 13 personal. Medeltal för 50 
% av den totala personalgruppen 
som arbetat under 14 dagar är 16 
personal. 

Lokal mätning 
3 gånger per år 

Målet är 
uppnått 

Analys och förbättringsåtgärder: Resultatet har tagits fram genom 
lokal mätning tre gånger under året. Mätning har skett genom 
stickprov bland vårdtagare i särskilt boende.   
80 % av personer 65 år och äldre i 
palliativ vård smärtskattas under 
sista levnadsveckan. 
 
 
Resultat: 
Resultat kvartal 1+2 2019: 52 % 
Resultat kvartal 1 2019: 44 % 
 

Mätvärden från 
palliativa 
registret 
3 gånger per år 

Målet inte 
uppnått 
 
 

Analys och förbättringsåtgärder: Resultatet baseras på personer > 65 
år med ett förväntat dödsfall. I palliativa registret finns krav på hur 
dokumentationen sker och att standardiserade skattningsinstrument 
används för att bedöma smärta. Granskning av ett urval av patienter 
visar dock att de allra flesta patienterna smärtskattas och smärtlindrat 
men dokumentationen uppfyller inte registrets krav. Det innebär att 
patienter med smärta får ett adekvat omhändertagande. Förbättring 
har skett mellan kvartal ett (40%) och kvartal två (60%). Kommunens 
resultat för kvartal ett och två ligger i genomsnitt bättre än länet 
(41,3%) och något bättre än genomsnittet i riket (50,3%). Utskick, 
fortsatt analys och uppföljning av resultatet sker kvartalsvis inom 
respektive enhet med stöd av MAS. Regelbunden uppföljning av 
följsamhet till målet sker i respektive arbetsgrupp via chef samt vid 
yrkesträff. Samtliga sjuksköterskor har fått uppdaterade 
standardiserade smärtskattningsinstrument att använda i det kliniska 
arbetet.  
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 80 % av närstående till avlidna 65 
år och äldre har erbjudits 
eftersamtal. 
 
Resultat: 
Resultat kvartal 1+2 2019: 88% 
Resultat kvartal 1 2019: 100% 
 

Mätvärden från 
palliativa 
registret 
3 gånger per år 

Målet är 
uppnått 
 
 

Analys och förbättringsåtgärder: Resultatet baseras på personer > 65 
år med ett förväntat dödsfall. Vikten av erbjudande av eftersamtal har 
lyfts ur olika perspektiv inom sjuksköterskegruppen. Verksamheten 
har sedan kvartal 4 2018 på ett mer strukturerat sätt dokumenterat 
erbjudande om eftersamtal till anhöriga. 
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Justering (sign) 
 

§ 107 Dnr 2019.38 700 
 
Budget- och måldiskussion 2020 
 
Arbetsutskottet beslutade den 4 september 2019 § 50 att uppdra till vård- 
och socialförvaltningen att till arbetsutskottet den 8 oktober 2019 redovisa 
färdigt förslag till budget och mål för 2020.  
 
Vid dagens sammanträde redovisas förutsättningar inför fördelning av soci-
alnämndens budget samt pågående arbete med mål 2020 och diskussioner 
förs.  
 
Fördelning av tilldelad ram medför inga större omfördelningar mellan verk-
samheter inom nämndens ansvarområde. Budget inom ram kräver tydlig re-
striktiv tilldelning utifrån behoven av personal, lokaler och utrustning. 
Kostnader på alla nivåer ses över samt en översyn av möjlighet till högre in-
täkter.  
 
Diskussion förs om möjlig avveckling av verksamheter, förändring/-
begränsning av utbud, sänkta ambitionsnivåer och kvalitetskrav med kon-
kreta exempel. Effektivisering genom att mindre enheter samlas/integreras 
pågår. Möjligheter till effektivisering genom digitalisering pågår i vissa delar 
och kommer att undersökas ytterligare.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av budget- och måldiskussion 
2020. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av budget- och måldiskussion 2020. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 108  Dnr 2019.97  751 
 
Inrättande av Barnahus i Jämtlands län 
 
Barnahus är ett samlingsnamn på verksamheter där polis, åklagare, social-
tjänst och hälso- och sjukvård samverkar i gemensamma lokaler i utred-
ningsprocessen vid misstanke om våld- eller sexualbrott mot barn.  
 
Utredningen som ledde till förslag om att inrätta Barnahus i länet har gjorts 
av en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner, Region Jämt-
land Härjedalen, Centrum mot våld, polisområde Jämtland, åklagarkamma-
ren Östersund och länsstyrelsen.  
 
Information och ett första förslag presenterades vid sociala vård- och om-
sorgsgruppens (SVOM) sammanträde 15 mars § 22. Kompletterat förslag 
behandlades vid SVOM:s sammanträde i 28 juni 2019 § 31. SVOM beslutade 
att rekommendera kommunerna i länet och Region Jämtland Härjedalen att 
fatta beslut om inrättande av Barnahus.  
 
Barnahus ska vara etablerat vid årsskiftet 2019/2020 och huvudman för 
Barnahus föreslås bli Östersunds kommun. Del av medel som 2019 utbetalas 
till länsnivå, inom den statliga satsningen psykisk hälsa i syfte att stärka 
samverkan mellan huvudmännen, ska användas vid uppstart av Barnahus. 
 
Beslutet att inrätta ett Barnahus förutsätter att verksamheten finansieras en-
ligt överenskommelse så att den totala kostnaden på 1 817 000 kronor per år 
finansieras med 570 500 kronor av kommunerna gemensamt, 570 500 kronor 
av Region Jämtland Härjedalen och 676 000 kronor av polisområde Jämt-
land. Fördelningsnyckel mellan kommunerna innebär att Strömsunds kom-
mun kommer att finansiera verksamheten med 8,99 % av kommunernas 
kostnad, 51 300 kronor för 2020. 
 
Beredning 
 
AU § 65/2019 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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Justering (sign) 
 

§ 108 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
1 Barnahus inrättas i Jämtlands län som gemensam verksamhet för länets 

kommuner Region Jämtland Härjedalen och polisområde Jämtland. 
 

2 Inrättande av Barnahus sker under förutsättning att finansiering sker 
gemensamt av kommunerna, Region Jämtland Härjedalen och polisom-
råde Jämtland. 
 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
Elin Ring, Region Jämtland Härjedalen, förvaltningsområde Regional utveckling 
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Justering (sign) 
 

§ 109  Dnr 2019.166 700 
 
Internkontroll, Delegationsordning 
 
Internkontrollplan för 2019 fastställdes av socialnämnden den 19 december 
2018 § 162. 
 
En översyn av delegationsordningen ska upprättas och rapporteras till  
socialnämnden en gång per år, i september. Syftet är att säkerställa att dele-
gationer är aktuella och ändamålsenliga. 
 
Resultat/Utfall 
 
Efter översyn av delegationsordningen behöver vård- och socialförvaltning-
en återkomma med förslag på ändringar gällande nedanstående: 
 
Socialnämnden får återkommande begäran om yttranden som följer av lag 
eller förordning.  I nuvarande delegationsordning saknas delegation gäl-
lande yttranden till bl.a. 
 

• hemvärnet lämplighet enligt hemvärnförordningen 5 §,  
• skatteverket ( folkbokföringslagen 17 a §), 
• personutredning 6 § lag om särskild personutredning i brottmål.  

 
Övriga ändringar som behöver ses över är bl.a.  

 
• formulering gällande återkravs ärenden, 
• ekonomiskt bistånd EKB gymnasiestudier, 
• återkrav delegat tillägg 1:e socialsekreterare, 
• tillägg av delegat yttrande i körkortsärende, 
• beslut om sekretesskydd för anmälare. 

 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt 
att ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av hela 
delegationsordningen och återkomma med förslag till ändringar till arbets-
utskottet den 6 november 2019. 
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Justering (sign) 
 

§ 109 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljningen.  
 
2. Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att göra en 

översyn av hela delegationsordningen och återkomma med förslag till 
ändringar till arbetsutskottet den 6 november 2019. 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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Justering (sign) 
 

§ 110  Dnr 2019.69  770 
 
Internkontroll, Samordnad individuell plan, SIP 

 
Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017 
§176 . 
 
Att en individuell plan upprättas i samordningsärenden ska rapporteras till 
socialnämnden två gånger per år och redovisas vid socialnämndens sam-
manträde mars och september 2019. 
 
Resultat/Utfall 
 
Kvartal 1 
Totalt skickades 92 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 66 % 
 
Kvartal 2 
Totalt skickades 98 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 69 %  
 
Kvartal 1+2 
Sammanställningen visar att det under kvartal ett och två 2019 har upprät-
tats tio SIP. 
 
• Män 18 år och äldre, sex upprättade planer 
• Flickor 0-17 år, två upprättade planer 
• Kvinnor 18 år och äldre, två upprättade planer 
 
I fem av planerna har primärvården deltagit. I fem av planerna har region-
ens specialiserade vårdenheter deltagit. Från kommunen har individ- och 
familjeomsorgen, hemsjukvården, biståndsenheten, enheter inom äldre-
omsorgen, enheter inom stöd och service samt skolan varit delaktiga. 

 
Antal SIP per år: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018  2019 
(Q1+2) 

Barn 0-17 
år 

3 4 5 3 2 

Vuxna 18 
år - 

3 12 5 10 8 

Totalt 6 16 10  13 10 
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Justering (sign) 
 

§ 110 (forts.) 
 
Ett klagomål har inkommit om att verksamheten inte återkopplat hur ar-
betsprocessen runt SIP fungerar i verksamheten och inte heller sammankal-
lat till en SIP när en anhörig uttryckt behov av en gemensam planering. 
 
Åtgärdsförslag 

 
Under senare delen av våren infördes ett nytt planeringsstöd, Link2, där 
både socialtjänstens och regionens enheter kan samverka vid en SIP. Att 
göra vårdplaneringar i planeringsstöd är sedan tidigare välfungerande mel-
lan regionen, biståndshandläggare, hemsjukvård och enhetschefer i äldre-
omsorg samt stöd och service. Att använda planeringsstödet för att kalla till 
och dokumentera SIP är däremot inte lika väletablerat.  
 
Samtliga personal som kvartalsvis får SIP-enkäten utskickad till sig har un-
der försommaren fått SKL:s litteratur om verktyg vid samverkan. Denna ger 
bra vägledning runt de frågetecken som ofta uppstår vid en SIP och ger bra 
exempel på lösningar för att verksamheten ska kunna använda befintliga 
mötesstrukturer för att också göra SIP.  

 
Förvaltningens identifierade förbättringsområde är att se till att IFO:s  
berörda handläggare får tillgång till systemstödet Link2. Detta underlättar 
väsentligen SIP–processen förutsatt att alla berörda verksamheter har orga-
niserat arbetet med SIP på ett bra sätt. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner redovisning 
och vidtagna åtgärder. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisning och vidtagna åtgärder.  
 
_____ 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  19 
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§ 111  Dnr 2019.36  751 
 
Internkontroll, Skyndsamhet i barnutredningar 

 
Socialnämndens internkontrollplan för 2019, som fastställdes den 19 decem-
ber 2018 § 162, innehåller ett kontrollmoment som syftar till att granska 
skyndsamhet i barnutredningar. Granskningen avser barnutredningars var-
aktighet. Resultat från kontrollen ska sammanställas och rapporteras till so-
cialnämnden fyra gånger per år, i februari, maj, september och december. 
 
Resultat från internkontrollen redovisas.  
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 

Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden återremitterar ärendet till vård- och 
socialförvaltningen för en tydligare redovisning av åtgärder och tidplan 
samt att redovisning lämnas vid socialnämndens sammanträde den  
23 oktober 2019.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden återremitterar ärendet till vård- och socialförvaltningen för 
en tydligare redovisning av åtgärder och tidplan samt att redovisning läm-
nas vid socialnämndens sammanträde den 23 oktober 2019.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  20 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 112  Dnr 2019.162 779 
 
Yttrande över remisser från Läkemedelsverket, Förslag till före-
skriftsändringar HSLF-FS 2016:34 om förordnande och utläm-
nande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till nya före-
skrifter 

 
Strömsunds kommun har inbjudits att yttra sig över Läkemedelsverkets för-
slag till föreskriftsändringar i (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och ut-
lämnande av läkemedel och teknisk sprit dnr 3.1.1 2019-044392 samt förslag 
till ny föreskrift som ersätter ovanstående föreskrift, dnr 3.11 2109-040498.  
 
Läkemedelsverkets förslag innebär att elektronisk förskrivning blir huvud-
regel. Förslaget innebär ökade kostnader för kommunen. Ökade krav kom-
mer att finnas om vilka uppgifter som ska anges på ett recept för att undvika 
feltolkning. Vidare kommer krav att ställas på bedömning om patienten är 
förmånsberättigad eller inte samt om förutsättningarna är uppfyllda eller ej. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden antar förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lämna yttrande enligt vård- och socialförvalt-
ningens förslag. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Läkemedelsverket 
 
 



Socialnämnden 

YTTRANDE 

2019-09-25 § 112  SN 

2019-09-09 

1 (2) 

Vårt dnr 2019.162 779 

Ert dnr  
3.1.1 2019-040948 
3.1.1 2019-044392 

Strömsunds Kommun 
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

Läkemedelsverket 
Box 26 
SE-751 03 Uppsala 

Läkemedelsverkets remisser av förslag till föreskriftsänd-
ringar och förslag till nya föreskrifter 

Läkemedelsverket har lämnat förslag till föreskriftsändringar i (HSLF-
FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 
sprit dnr 3.1.1 2019-044392 samt förslag till ny föreskrift som ersätter 
ovanstående föreskrift, dnr 3.11 2109-040498.  
Strömsunds Kommun väljer att avge yttrande över valda delar i remiss-
förslagen som påverkar kommunen som vårdhuvudman och sjukskö-
terskor som förskriver läkemedel. 

Konsekvenser för kommunen som vårdhuvudman 

Elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel och förskrivning på 
pappersrecept kommer enbart att vara tillåtet i vissa angivna undan-
tagsfall. Strömsunds Kommun anser att frågan behöver utredas ytterli-
gare. Ändringen kommer att öka kommunens kostnader för årliga li-
censer för förskrivning via e- recept, som i dag kostar ca 3.500 kr/licens 
per förskrivare och år. Förskrivare i kommunal hälso-och sjukvård an-
vänder i huvudsak pappersrecept för att hålla nere kostnaderna i skat-
tefinansierad verksamhet. Krävs e- recept behöver finansieringsprinci-
pen gälla. Kommunen kan inte bära kostnader för föreslagen föränd-
ring.  

Det framkommer inte om dialog förts med de stora leverantörerna av 
journalsystem och hur de kan bidra till en integrering för att möjliggöra 
elektronisk förskrivning. Föreslagna förändringar innehåller inte heller 
någon beskrivning av vid vilka tillfällen förskrivning på pappersrecept 
kommer att vara möjligt. Detta behöver förtydligas och innefatta för-
skrivning på pappersrecept som möjlighet för sjuksköterskor med för-
skrivningsrätt.  



  
Socialnämnden 

YTTRANDE 
 
2019-09-25 § 111 SN  
 
2019-09-09 
 

2 (2) 
 
Vårt dnr 2019.162 779 
 
Ert dnr  
3.1.1 2019-040948 
3.1.1 2019-044392 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx • Telefax 0670-161 05 • Bankgiro 991-1918 

 

Påverkan på förskrivarnas dagliga arbete 
 
Sjuksköterskor med förskrivningsrätt i kommunal öppen hälso- och 
sjukvård nyttjar förskrivarkompetensen i det dagliga arbetet. Det inne-
bär en avlastning på andra vårdhuvudmän genom att förskrivning sker 
på rätt vårdnivå inom kompetensområdet.  
 
Föreslagna ändringar i föreskrift HSLF-FS 2016:34 kap 5 § 1 innebär ut-
ökade krav på vilka uppgifter som ska anges vid förskrivning, för att 
minska risk för feltolkning av ordinationen. Förskrivaren ska vidare 
kunna ta ställning till om patienten är förmånsberättigad eller inte, samt 
om förutsättningarna är uppfyllda eller ej. Kommunen bedömer att ut-
bildning för förskrivare behövs för att kunna uppfylla de förändrade 
kraven och svara mot en hög patientsäkerhet. 

 
 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  21 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 113  Dnr 2019.167 700 
 
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden 
2020 

Datum för sammanträden i arbetsutskottet och socialnämnden 2020 föreslås 
enligt följande: 

Arbetsutskott Socialnämnd 

Januari   8 22 
Februari   5  20   
Mars   4  18 
April   8 23   
Maj   6  27 
Juni 10 24 
Juli --- --- 
Augusti 12  26 
September   9  23 
Oktober   7  22   
November   4  18 
December   2  16 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt förslag. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt förslag. 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  22 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 114  Dnr 2019.37  700 
 
Aktuell informationSTÖD OCH HJÄLP 

ATT BERÄTTA 
Jobbcenter 
Under sommaren skedde en arbetsplatsolycka då en feriepraktiserande 
ungdom skadade sig. Anmälan har lämnats till Arbetsmiljöverket. Rutiner 
och introduktion kommer att ses över. 
 
Forskning kring psykisk hälsa 
Vård- och socialförvaltningen har sagt ja till att delta i en studie vid Umeå 
universitet. Studien inriktas på hur en evidensbaserad praktik kan förverkli-
gas i svenska glesbygdskommuner och innebär utveckling och utvärdering 
av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och be-
handling vid schizofreni. Projektet undersöker erfarenheterna av att införa 
vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk 
glesbygd. I projektet ingår en kartläggning av 10 glesbygdskommuner och 
ett utvecklingsarbete där forskare och praktik tillsammans utformar och 
prövar en metodik för att stärka det lokala implementationsarbetet. Förvalt-
ningen deltar genom att vissa befattningshavare väljs ut för intervjuer. 
 
Legionella Brismarksgården 
Brismarksgården har haft förekomst av legionellabakterier i vattnet under 
sommaren. Legionellabakterier kan växa till när varmvattnet inte är tillräck-
ligt varmt (minst 60 grader) och smittar via s.k. aerosoler, dvs finfördelat 
vatten/vattenånga. Därför har duscharna i boendet inte använts. Vattnet går 
att använda i övrigt. Något fall av legionärssjukan har inte konstaterats. 
Fortsatta åtgärder sker av teknik- och serviceförvaltningen.  
 
Tre semesterperioder 
Personal inom hemtjänst och särskilt boende i Hammerdal har skickat skri-
velse till kommunstyrelsen och till socialnämnden med synpunkter om 
bland annat att huvudsemestern förläggs till tre semesterperioder över 
sommaren. Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2019 att uppdra 
till kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson och socialnämndens 
ordförande Karin Näsmark att besvara skrivelsen.  
 
Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av  
sjukvårdsmaterial 
Länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen samverkar i en gemen-
sam nämnd i fråga om samordnad upphandling, lagerhållning och distribu-
tion av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel.  
 
 

https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/stod-och-hjalp
https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/att-beratta


 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  23 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 114 (forts.) 
 
Länets kommuner samverkar även i den gemensamma nämnden för upp-
handlingssamverkan. Utöver dessa har även Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner en gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner. En utredning ska nu tillsättas 
för att se om möjligheter finns att slå ihop upphandlingsnämnderna eller 
alla tre nämnderna.  
 
Ordföranden informerar om att gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial lämnat yttrande vid sitt 
senaste sammanträde. Där har de påpekat komplexiteten i upphandling av 
sjukvårdsartiklar och att kunskapen om kommunernas verksamhet inom 
äldreomsorg och hemsjukvård är nödvändig för nämndens arbete. Det är 
även osäkert var och hur frågan om hjälpmedel kommer att hanteras vid en 
sammanslagning. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  24 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 115  Dnr 2019.15  700 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut från den 22 augusti 2019 
till och med den 25 september 2019 redovisas. 
 
Yrkande  

 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 
22 augusti 2019 till den 25 september 2019 och lägger ärendet till handling-
arna.  

 
Socialnämndens beslut  

 
Socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 22 augusti juni 2019 till 
den 25 september 2019 och lägger ärendet till handlingarna. Bilaga. 
  
_____ 
 
 
 
 



Dnr 2019.15-700   Bil SN 2019-09-25 § 115 

Socialnämnden 

FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

Tiden: 2019-08-22 — 2019-09-25 

Löpnr. Datum och Beslut Lagrum Beslutande 
(kod) 

59 Tillståndsbevis 2019-08-14 § D A 15 för 
Hotel Nordica i Strömsund AB att ser-
vera alkoholdrycker. 

8 kap. 2 § alko-
hollagen 

 32 

60 Tillståndsbevis 2019-08-14 § D A 16 för 
Högt Hett & Säkert HB i Gåxsjö att ser-
vera alkoholdrycker  

8 kap. 2 § alko-
hollagen 

 32 

61 Arbetsutskottets sekretessprotokoll 
2019-09-04 

34 

62 Beslut ordförande 2019-08-02 i väntan 
på utredning gällande bistånd i form av 
fortsatt placering på ungdomshem, ut-
slussningsverksamhet 

4 kap. 1 § social-
tjänstlagen, SoL 

29 

63 Beslut ordförande 2019-09-16 om vård 
och vistelse vid behandlingscentrum. 

11 § 1 st. lagen 
med särskilda be-
stämmelser om 
vård av unga, 
LVU 

29 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  25 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 116 
 
Delgivningar 
   
Det finns inga delgivningar att redovisa. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-09-25  26 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 117  Dnr 2019.163 770 
 
Yttrande över remiss, Socialstyrelsens föreskrifter om belopp 
för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020 
 
Strömsunds kommun inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens för-
slag till föreskrifter med tillhörande konsekvensbeskrivning senast den 22 
oktober 2019. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i 
uppdrag att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde 
den 8 oktober 2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att lämna ytt-
rande över remissen till arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober 2019. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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