
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2019-06-25  Blad 1 (3) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15-16.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Tomas Jangenmalm (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Isabella Bonér (S), tjänstgörande ersättare    
   Carina Andersson (S) 
   Åse Ehnberg (C)  
   Pernilla Persson (C) 
   Lars Lindberg (C), tjänstgörande ersättare 
   Eva Sjölander (M) 
   Inga-Britt Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 
   Mona Olofsson (V) 
   Steve Svensson (SD)    
    
    
Övriga  
närvarande   Se nästa sida 
 
Utses att justera Eva Sjölander 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2019-06-25 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 80 
                                                     Berit Nordkvist      
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Eva Sjölander 
 

 
 ANSLAG/BEVIS A 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2019-06-25 

Datum då anslag 2019-06-25  Datum då anslag       2019-07-17 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Berit Nordkvist



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  2 
     

     

Justering (sign) 
 

  Övriga  Berit Nordkvist, sekreterare 
 närvarande  Gudrun Öjbrandt, socialchef 
   Birgitta Moen, handläggare miljö- och byggavdelningen 
    
    
       
    
       
    
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2019-06-25  Blad 1 (14) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15-16.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Tomas Jangenmalm (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Marie Gabrielsson (S)    
   Carina Andersson (S) 
   Åse Ehnberg (C) §§ 80-89 
   Pernilla Persson (C) 
   Eva Sjölander (M) 
   Mona Olofsson (V) 
   Steve Svensson (SD) 
   Isabella Bonér (S), tjänstgörande ersättare 
   Lars Lindberg (C), tjänstgörande ersättare    
   Inga-Britt Nilsson ( C),tjänstgörande ersättare 
    
    
Övriga  
närvarande   Se nästa sida 
 
Utses att justera Eva Sjölander 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2019-06-25 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 81—92 
                                                     Berit Nordkvist      
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Eva Sjölander 
 

 
 ANSLAG/BEVIS A 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2019-06-25 

Datum då anslag 2019-07-09  Datum då anslag       2019-07-31 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................ 
  Berit Nordkvist



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  2 
     

     

Justering (sign) 
 

  Övriga  Berit Nordkvist, sekreterare 
 närvarande  Gudrun Öjbrandt, socialchef 
   Aanna Johansson. Samisk samordnare, § 81 
   Samordnare personligt ombud, Roland Persson, § 82 
   Anneli Gredander, personligt ombud, § 82 
   Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, §§ 86-87 
    
    
       
    
       
    
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 80 
 
Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 
till allmänheten 
 
Anna Thörn med organisationsnummer 850312-1405, ansöker 2019-04-09 om 
stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang Flottaren, Backevägen 4,  
880 51 Rossön. Servering avses ske året runt i serveringslokal under tiden  
klockan 11.00 – 01.00.  
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta att Anna Thörn beviljas stadigvarande till-
stånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten vid Restaurang Flottaren, Backevägen 4, 880 51 Rossön. Serve-
ringen avses ske året runt i serveringslokal under tiden  
klockan 11.00 – 01.00. 
 
Socialnämnden föreslås besluta om omedelbar justering av paragrafen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anna Thörn beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 
Restaurang Flottaren, Backevägen 4, 880 51 Rossön. Serveringen avses 
ske året runt i serveringslokal under tiden klockan 11.00 – 01.00. 

 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Miljö o bygg 
 
 

 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 81 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extra ärenden: 
Inbjudan till yttrande om strategi för samisk hälsa  
samt tre extra delgivningar tillkommer 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden godkänner föredragningslistan. 
 
Socialnämndens beslut 
  
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 
 
_____ 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 82  Dnr 2019.107 700  
 
Information om Samisk förvaltningskommun  
 
Aanna Johansson, samisk samordnare i Strömsunds kommun informerar 
om den samiska kulturen och dess verksamhet för samer i vår kommun 
inom förskola, skola och äldreomsorg. Förändringar i lagen ( 2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den första januari 
2019,  vilket innebär förstärkta rättigheter för de nationella minoriteterna. 
Skollagen( 2010:800) har också ändrade bestämmelser gällande förskola på 
nationella  minoritetsspråk och socialtjänstlagen ( 2001:453) om personal 
med kunskap i minoritetsspråken. Regeringens målsättning med minori-
tetspolitiken har som mål  att bekämpa diskriminering och utsatthet för 
dessa, stärka inflytande och delaktighet i frågor som berör de nationella mi-
noriteterna, samt skydd av minoriteternas språk och kulturella identitet. För  
Strömsunds kommun och övriga samiska förvaltningskommuner  innebär 
det dessutom ett förstärkt skydd för samer gällande service, bemötande av 
den enskilde, tillgång till personal med kunskap i samiska, förskola helt el-
ler till väsentlig del på minoritetsspråket, äldreomsorg helt eller till väsent-
lig del på minoritetsspråket samt den samiska kulturen.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen samt ger 
vård och socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens arbetsutskott  
den 6 november återkomma med information om nuläge samt underlag för 
diskussion om hur socialnämnden kan arbeta med frågan. 
 
Socialnämnden beslut 
 
1. Tar del av informationen. 

 
2. Ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att till social- 

nämndens arbetsutskott den 6 november återkomma med information om 
nuläge samt underlag för diskussion om hur socialnämnden kan arbeta 
med frågan. 
 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  5 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 83 Dnr 2019.108 777 
 
Information om personligt ombud, PO 
 
Personligt ombud är en möjlighet för de med psykisk ohälsa att få hjälp och 
stöttning. 266 av landets kommuner av Sveriges 290 kommuner har  person-
ligt ombud. Verksamheten i länet  startade år 2002. Strömsunds kommun  
driver verksamheten personligt ombud tillsammans med Åre kommunerna  
Östersunds och Härjedalens kommun. Strömsunds kommun har en tjänst   
för 50 % personligt ombud  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det person-
liga ombudets uppgift är att stärka klienten.  Bra att känna till är att person-
ligt ombud är kostnadsfritt, de har tystnadsplikt och ingen dokumentations-
plikt. Den som vill kan  själv söka  personligt ombud. Personligt ombud är 
en möjlighet ingen rättighet. Insatsen är tidsbegränsad. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tackar för informationen och ger vård 
och socialförvaltningen i uppdrag att  återkomma med information om ak-
tuellt läge kring personligt ombud i vår kommun  i jämförelse med övriga 
kommuner i  länet till  arbetsutskottet den  6  november. 
 
Socialnämnden beslut 
 
1. Socialnämnden tackar för informationen  

 
2. Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med informat-

ion om aktuellt läge kring personligt ombud i vår kommun  i jämförelse 
med övriga kommuner i  länet till  arbetsutskottet den  6  november. 

 
_____  

 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 84 Dnr 2019.39  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos per maj 2019 
 
Preliminär verksamhetsprognos per maj 2019 redovisas. Information lämnas 
samtidigt om socialnämndens verksamheter, ekonomi, kompetensförsörj-
ning och framtid. Diskussion förs om de åtgärder som vidtas för att minska 
kostnader under 2019 och inför 2020. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden ger vård och socialförvaltningen i 
uppdrag att till socialnämndens arbetsutskott den 7 augusti återkomma med 
förtydligad prognos gällande placeringar samt information om aktuellt läge 
gällande Bemanningsenhetens arbete med vikarieanskaffning inom social-
nämndens område. 
 
Socialnämnden beslut 
 
1. Vård- och socialförvaltningen  får i uppdrag att till socialnämndens ar-

betsutskott den 7 augusti återkomma med förtydligad prognos gällande 
placeringar. 
 

2. Information om aktuellt läge gällande Bemanningsenhetens arbete med 
vikarieanskaffning inom socialnämndens område. 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 85                  Dnr. 2019.38   700 
 
Budgetdialog inför 2020 
 
Socialnämndens arbetsutskott den 13 juni § 49 gav vård och socialförvalt-
ningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden för fortsatt diskussion 
för att minska kostnader för innevarande år och inför år 2020. Rambudget 
för 2020 redovisas. Pågående åtgärder för att minska kostnader och kostna-
der för olika verksamheter inom öppenvården redovisas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att vård- och socialförvaltning får i uppdrag att åter-
komma med underlag för budget- och måldiskussion i socialnämndens ar-
betsutskott den 7 augusti. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Vård- och socialförvaltning får i uppdrag att återkomma med underlag för 
budget- och måldiskussion i socialnämndens arbetsutskott den 7 augusti. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 86  Dnr 2019.40  700 
 
Uppföljning av mål per maj 2019 
 
Socialnämnden fastställde mål för verksamheten för 2019 den 17 oktober 
2018  § 131. Fyra av målen ska rapporteras till socialnämnden två gånger per 
år. Redovisningarna görs per maj och oktober. 
 

• Mål 4, Minst 40 % av kvinnor och män som fått ekonomiskt bistånd 
och deltagit i trepartsmöte har sysselsättning eller minskat bidragsbe-
roende 6 mån senare. Målet har delvis uppnåtts. 
 

• Mål 10, Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal 
vara max 11 timmar. Målet har uppnåtts. 

 
• Mål 11, Väntetiden i medeltal för att få beslut om ekonomiskt bistånd 

vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och män. Målet 
har uppnåtts 

 
• Mål 12, Väntetiden i medeltal för nya vårdtagare för att få beslut om 

hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor 
och män. Målet har uppnåtts. 

 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner målredovisningen per maj 2019.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av o godkänner rapporten. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner målredovisningen per maj 2019.   
Bilaga. 
 
_____ 



                                                             Dnr 2019.40      700         Bilaga  SN 2019-06-25 § 86 

Strömsunds kommun   

1 

 

      Uppföljning av inriktnings- och effektmål per maj 2019 
 
Socialnämnden  

 
 
Övergripande / 
Prioriterade mål från 
kommunfullmäktige 
2019 

 
Effektmål från socialnämnden 
2019 

 
Resultat 2019 

 
Nivå 

 
Fortsatt god 
ekonomisk 
hushållning 
 

1 (KF) 
Kostnaden per biståndsbeslutad 
timme inom hemtjänsten i 
kommunen ska minska i 
förhållande till 2018.  
 
 
Lokal mätning 

  

 
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 

2 (KF) 
Kvinnor och män upplever en 
markant positiv förändring i sina 
liv efter kontakt med 
öppenvården.  
 
Lokal mätning 

  

Kommuninvånarnas 
förmåga till egen 
försörjning ska 
stärkas 

3 
Andelen personer som är 
långvarigt beroende (10-12 
månader) av ekonomiskt bistånd 
ska minska i förhållande till 2018. 
 
Mätvärden i Kolada 

  

4 
Minst 40 % av kvinnor och män 
som fått ekonomiskt bistånd och 
deltagit i trepartsmöte har 
sysselsättning eller minskat 
bidragsberoende 6 mån senare. 
 
Resultat: 33 % av kvinnor och 50 % 
av män har sysselsättning eller 
minskat bidragsberoende 6 mån 
senare. 
 

 Målet är 
delvis 
uppnått 
 
 



                                                             Dnr 2019.40      700         Bilaga  SN 2019-06-25 § 86 

Strömsunds kommun   

2 

 

Analys och förbättringsåtgärder: Resultatet baseras på trepartssamtal 
som genomförts under maj – oktober 2018. Inga samtal genomfördes 
under juni, juli och augusti. Mätperioden omfattar 9 samtal vilket är 
färre än vid tidigare genomförda mätningar.  

 
Folkhälsa 
Psykisk ohälsa bland 
barn och unga ska 
minska 

5 (KF) 
90 % av de ungdomar som besöker 
ungdomsmottagningen i 
Strömsund ska vara nöjda med 
besöket.  

   

 
 
Vård och omsorg 
Vårdtagares/bruk-
ares inflytande över 
sin vardag ska öka 

6 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska uppgå till minst 95 
%. 
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät 

  

7 
Andelen kvinnor och män som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska uppgå till 
minst 85 %. 
 
Mätvärden från socialstyrelsens 
brukarenkät   

  

8  
Av de kvinnor och män som 
utifrån ett hemsjukvårdsbeslut haft 
kontakt med arbetsterapeut ska 80 
% av kvinnor och män ha ett 
individuellt formulerat mål i 
patientjournalen. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

  

9  
Av de kvinnor och män som 
utifrån ett hemsjukvårdsbeslut haft 
kontakt med fysioterapeut/ 
sjukgymnast ska 80 % av kvinnor 
och män ha ett individuellt 
formulerat mål i patientjournalen. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

  



                                                             Dnr 2019.40      700         Bilaga  SN 2019-06-25 § 86 

Strömsunds kommun   

3 

 

 
Socialnämndens inriktningsmål 
Verksamheten 
bedrivs med god 
kvalitet 

10  
Nattfasta för kvinnor och män i 
särskilt boende ska i medeltal vara 
max 11 timmar. 
 
Resultat: 
Per maj 2019:  
Medeltalet för kvinnor är 10,57 
timmar och för män 10,48 timmar. 
 
Lokal mätning  

 Målet är 
uppnått 
 
 

Analys och förbättringsåtgärder: Fortfarande finns stor variation i 
resultat mellan enheter. Förbättringsarbete fortgår med fokus på enhet 
med lång nattfasta med bedömningar på individnivå och täta 
mätningar. 
 

Verksamheten 
bedrivs med god 
tillgänglighet 

11  
Väntetiden i medeltal för att få 
beslut om ekonomiskt bistånd vid 
nybesök ska inte överskrida 10 
dagar för kvinnor och män. 
 
Resultat: 
Medelvärde för kvinnor är 6,2 
dagar och för män 9,7 dagar. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

 Målet är 
uppnått. 
 
 

Analys och förbättringsåtgärder: 68 personer ingick i 
undersökningen. Mätningen utgår från när ansökan aktualiserades 
och till dess att beslut fattats. Ett ärende fick många 
handläggningsdagar eftersom det gick till socialnämnden för beslut 
vilket påverkar resultatet negativt för män. 
 
12  
Väntetiden i medeltal för nya 
vårdtagare för att få beslut om 
hemtjänst i ordinärt boende ska 
inte överskrida 10 dagar för 
kvinnor och män.  
  
Resultat: 
Väntetiden för kvinnor är 3,4 dagar 
och för män 2,7 dagar. 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

 Målet har 
uppnåtts 
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Strömsunds kommun   

4 

 

 Analys och förbättringsåtgärder: Skillnaden i tid mellan kvinnor och 
män beror till största delen på ett enskilt ärende där en kvinna väntat 
13 dagar på beslut. I övrigt är längsta väntetid 9 dagar. 
 

Verksamheten 
bedrivs på ett tryggt 
och säkert sätt 

13 (KF) 

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

 
Mätvärden från Kkik, lokal mätning 

  

14 (KF) 
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. 
 
 
Lokalt mått, lokal undersökning 

  

15 (KF) 
80 % av personer 65 år och äldre i 
palliativ vård smärtskattas under 
sista levnadsveckan. 
 
 
Mätvärden från Palliativregistret 

  
 

16 (KF) 
80 % av närstående till avlidna 65 
år och äldre har erbjudits 
eftersamtal. 
 
 
Mätvärden från Palliativregistret 

  

17  
75 % av kvinnor och män som bor i 
bostad med särskild service 
upplever trygghet med boendets 
personal.  

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  9 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 87  Dnr. 2019.78 736 
 
Förbättrings- och kvalitetsåtgärder matdistribution – 
Måltidsservice 

Socialnämndens arbetsutskott uppdrog den 10 april 2019 § 24 till vård- och 
socialförvaltningen att lämna en utförlig redovisning vid socialnämndens 
sammanträde den 25 juni 2019. Rapport till arbetsutskottet och dialog kring 
effektivisering och kvalitetssäkring av insatsen har skett kontinuerligt under 
utvecklings- och införandeperioden.  
 
Måltidsservice är nu benämningen på matdistribution. Den har startat inom 
hemtjänsten i hela kommunen förutom vid Strömbacka och inom närvård 
Frostviken. Närvård Frostviken har inkluderats i syfte att skapa jämlikhet i 
kommunen. Information har gått ut till alla med insatsen inför införandet. 
Vårdtagarna behöver inte längre fylla i beställningslistor varje vecka utan 
abonnerar på matlådor utifrån egna behov. Maten är densamma som i sär-
skilda boenden och levereras två gånger per vecka. Kostnaden för vårdta-
gare har inte påverkats.  
 
Samverkan har skett mellan teknik- och serviceförvaltningen och vård- och 
socialförvaltningen under hela processen i en arbetsgrupp bestående av 
kostchef, kökschefer, ansvarig för IT-stödet Mashie, biståndshandläggare, 
enhetschefer hemtjänst, avgiftshandläggare, kvalitetsutvecklare och verk-
samhetschef för äldreomsorg. Även arbetsledare som ansvarar för transport 
av matlådor ut till vårdtagare har deltagit i arbetet. 
 
Processen har tydligt kartlagts och problem identifierats för att säkra hante-
ringen från beslut till dess att vårdtagare får maten hemlevererad. Avgifts-
hanteringen kring måltidsservice har också kvalitetssäkrats.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner rapporten 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner rapporten 
 
_____ 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-06-25  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 88  Dnr 2019.120 700  
 
Remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
 
Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna remissyttrande över slut-
betänkandet från socialdepartementet angående stärkt  kompetens i vård 
och omsorg ( SOU 2019:20)  
 
Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå hur yrket undersköterska 
kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- sjukvården och 
omsorgen. Yrkesgruppen undersköterska är en av Sveriges största yrkes-
grupper och består av personal som besitter viktig kompetens för att kvalitet 
och säkerhet inom vård och omsorg ska kunna upprätthållas. Det har dock i 
utredningens kartläggning visat sig finnas relativt utbredda brister i kompe-
tensen hos yrkesgruppen vilket har en direkt effekt på utförandet av arbets-
uppgifterna. Det kan ses som en konsekvens av att undersköterskeyrket hit-
tills varit oreglerat vilket innebär att vem som helst kan anställas som under-
sköterska och bl.a. genomföra vårdåtgärder utan relevant utbildning. Det är 
huvudmännens och arbetsgivarnas ansvar att se till att rätt kompetens finns 
för arbetsuppgifterna så att arbetsfördelningen bidrar till en effektiv verk-
samhet med kvalitet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden  ger förvaltningen  i uppdrag att åter-
komma till socialnämndens arbetsutskott den 4 september med förslag till 
yttrande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämn-
dens arbetsutskott den 4 september  med förslag till yttrande. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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§  89  Dnr. 2019.125 700 
 
Remiss Strategi för samisk hälsa- En hälso- och sjukvård som 
bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030 
 
Regioner som är samiska förvaltningsområden samt Socialstyrelsen och   
Sveriges kommuner och landsting ges tillfälle att yttra sig över det förslag 
som kunskapsnätverket  för samisk hälsa arbetat fram för Strategi för samisk 
hälsa- En hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för              
samer 2020-2030 
 
Skriftligt yttrande ska ha inkommit till kunskapsnätverket senast den 15 sep-
tember 2019.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden  ger förvaltningen  i uppdrag att åter-
komma till socialnämndens arbetsutskott den 4 september med förslag till 
yttrande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämn-
dens arbetsutskott den 4 september med förslag till yttrande. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 90  Dnr. 2019.37 700 
 
Aktuell informationSTÖD OCH HJÄLP 

ATT BERÄTTA 
Barnahus 
Ordförande informerar om ett förslag att starta Barnahus i Jämtlands län i 
samarbete med övriga kommuner i länet och Region Jämtland/Härjedalen,. 
Frågan kommer att diskuteras på kommande sammanträde i Sociala vård 
och omsorgsgruppen, SVOM samt i Sociala samrådsgruppen, Socsam den 28 
juni. Begreppet Barnahus syftar till att flera professioner, (polis, åklagare,  
socialtjänst och sjukvården ) samverkar för att möta barn som varit med om 
brott. 
 
Omställning matleveranser 
Socialchef informerar om aktuellt läge gällande leverans av färdiglagad kall 
mat till särskilda boendet Älvgården i Backe på helgerna under sommaren. 
Utrustning för värmning och information till personalen pågår för att klara 
serveringen av måltiderna. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av  informationen. 
 
_____ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/stod-och-hjalp
https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/att-beratta
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§ 91  2019.15  700 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut från den 22 maj 2019 till 
och med den 25 juni 2019 redovisas. 
 
Yrkande  

 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 
22 maj 2019 till den 25 juni 2019 och lägger ärendet till handlingarna.  

 
Socialnämndens beslut  

 
Socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 22 maj 2019 till den 25 
juni 2019 och lägger ärendet till handlingarna. Bilaga. 
  
_____ 
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FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

 
Tiden: 2019-05-22 – 2019-06-25 
 

 
Löpnr. Datum och Beslut Lagrum Beslutande 

(kod) 
29 Tillståndsbevis 2019-05-22 för alkohol-

servering, Restaurang La Marée Ström-
sund 

8 kap. 2 §  
alkohollagen 

32 

30 Ordförandebeslut 2019-05-22 om vård 
och vistelse 

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

29 

31 Ordförandebeslut  2019-05-30 om att be-
gränsa umgängesrätten 

14 § 2 st. p 1 la-
gen med sär-
skilda bestäm-
melser om vård 
av unga (LVU)  

29 

     32 Ordförandebeslut  2019-05-30 om att be-
gränsa umgängesrätten 

14 § 2 st. p 1 la-
gen med sär-
skilda bestäm-
melser om vård 
av unga (LVU)  

29 

     33 Ordförandebeslut  2019-05-30 om att be-
gränsa umgängesrätten 

14 § 2 st. p 1 la-
gen med sär-
skilda bestäm-
melser om vård 
av unga (LVU)  

29 

34 Ordförandebeslut  2019-05-30 om att be-
gränsa umgängesrätten 

14 § 2 st. p 1 la-
gen med sär-
skilda bestäm-
melser om vård 
av unga (LVU)  

29 

35 Ordförandebeslut  2019-05-30 om ome-
delbart omhändertagande  

6 §  – lagen med 
särskilda bestäm-
melser om vård 
av unga(LVU) 

29 
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36 Ordförandebeslut 2019-05-30 om ome-
delbart omhändertagande  samt place-
ring                                                

6 § – lagen med 
särskilda  be-
stämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 

29 

37 Ordförandebeslut 2019-05- 30 om  
omedelbart omhändertagande 

6 §  – lagen med 
särskilda  be-
stämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 

29 

38 Ordförandebeslut 2019-05-30 om ome-
delbart omhändertagande  samt place-
ring                                                

6 §  – lagen med 
särskilda  be-
stämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 

29 

39 Ordförandebeslut 2019-06-03 om vis-
telse i familjehem                      

Beslut om hur 
vården ska ord-
nas 11 § 1 st.- la-
gen med sär-
skilda bestäm-
melser om vård 
av unga( LVU) 

29 

40 Ordförandebeslut 2019-06-03 om vis-
telse i familjehem                      

Beslut om hur 
vården ska ord-
nas 11 § 1 st.lagen 
med särskilda be-
stämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 

29 

41 Arbetsutskottets sekretessprotokoll 
2019-06-13 

   34 
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§ 92 
 
Delgivningar 
   
1.  Fullmäktiges beslut den 2 maj 2019 § 38. Revidering av reglemente- 

bestämmelser för ersättning till förtroendevalda. 
                                         

2.  Miljö och byggnämndens beslut den 22 maj 2019 Tillståndsbevis ser-
vering av alkoholdrycker. 
 

3.  Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 15 maj 2019 §§ 1-11 
 

4. Beslut från kommunstyrelsen den 28 maj  § 111 begäran om ompriori-
tering av erhållna investeringsmedel. 

 
5. Beslut från kommunstyrelsen den 28 maj 2019 § 114. Begäran om till-

äggsanslag för feriearbetare. 
                                       
2019.21 752 

 
6. Beslut från  inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har inte 

uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen om-
fattat. IVO avslutar därför ärendet. 
                                      

Yrkande  
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delgivningarna och  
lägger ärendet till handlingarna.  
 
Socialnämndens beslut  
 
Socialnämnden tar del av delgivningarna och lägger ärendet till hand-
lingarna.  
 
_____ 
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