
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 1 (15) 
 

 Gemensam nämnd för 
   närvård i Frostviken  

  2017-09-07 
 

  

 
Plats och tid  Forsgården, Gäddede, kl. 10.00–15.30 
  
Beslutande  Bengt Bergqvist (S), ordförande 
  Karin Näsmark (S) 
  Ardis Lindman (S) 
  Mårten Jonsson (C) 
  Mats Gärd (C) 
  Catarina Espmark (M), tjänstgörande ersättare 
     

        
Övriga  
närvarande  Annika Stedt, sekreterare  
  Morgan Olsson, närvårdschef 
   
         
 
 
Utses att justera  Karin Näsmark 
 
Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 39—50 
  Annika Stedt 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Bengt Bergqvist 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Karin Näsmark 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 

Sammanträdesdatum 2017-09-07 

Datum då anslag 2017-09-21  Datum då anslag  2017-10-13 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen, Strömsund 
för protokollet 

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

§ 39 
 
Tyst minut 
 
Ordföranden utlyser en tyst minut för bortgångna ledamoten  
Ingrid Nilsson (S). 
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Justering (sign) 
 

§ 40 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Förslaget till föredragningslista godkänns.  
 
_____  
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Justering (sign) 
 

§ 41  Dnr 2016.16  041 
 
Verksamhetsprognos per augusti 2017 
 
Vakanser har inte kunnat tillsättas på grund av ökade kostnader för inköp 
av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta 
har till viss del kompenserats av lönebidrag och att tjänsterna inte har till-
satts helt. Fortsatt hög vårdtyngd gör att tillsättning av vikarier måste ske 
till viss del. 
 
Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att nå budget i balans där en 
del är att se över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsoberoende 
teknik. 
 
Prognosen per sista augusti 2017 pekar på ett underskott på 1 112 373 kr 
kronor på helår. Bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar följande  
 
Lämnar begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande 
det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 1 112 373 kr. 
 
Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 
presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans 
2017.  
 
Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 
lämna en detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 
2015, 2016 och 2017.  
 
Uppdrar till närvårdschefen att varje månad lämna preliminär verksam-
hetsprognos till närvårdsnämndens ordinarie ledamöter.  
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Lämna begäran till kommunfullmäktige om tilläggsanslag motsva-

rande det prognostiserade underskottet per den 31 augusti på 
1 112 373 kr. 

 
2. Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 

presentera plan över hur närvårdsnämnden ska nå en budget i balans.  
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§ 41 (forts.) 
 

3. Uppdrar till närvårdschefen att till sammanträde den 12 oktober 2017 
lämna detaljerad redovisning med jämförelse över kostnader åren 
2015, 2016 och 2017.  

 
4. Uppdrar till närvårdschefen att lämna preliminär verksamhetsprognos 

varje månad till närvårdsnämndens ordinarie ledamöter.  
 
_____ 

 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Närvårdschefen 
 
 
 
 

 
 

  



Strömsunds kommun Budgetprognos: Närvård Frostviken: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti 

Rapportmall: Officiell rapport - 5. september 2017 kl 16.26 - Sida 

- 

Beskrivning Budget 2017 Prognos 2017 Avvik prognos 

- 

 Närvård Frostviken 

Ej tillsatta vakanser har medfört ökade kostnader för inköp av verksamhet, mer timvikarier och övertid för ordinarie personal. Detta 

har till viss del kompenserats av lönebidrag och att tjänsterna ej tillsatts helt men fortsatt hög vårdtyngd gör att vi inte kan vara helt 

restriktiva med tillsättning av vikarier. Fortsatt översyn av verksamheten pågår för att försöka nå budget i balans där en del är att se 

över möjligheten till mera utnyttjande av avståndsoberoende teknik. 

- 

Intäkter -12 813 000 -14 396 042 1 583 042 

- 

Kostnader 35 344 000 38 039 415 -2 695 415 

- 

Netto 22 531 000 23 643 373 -1 112 373 

- 

008  Närvårdsnämnd, Närvård Frostviken 

- 

Kostnader 92 000 87 006 4 994 

- 

Netto 92 000 87 006 4 994 

- 

197  Närvårdschef, Ledning och administrat. 

- 

Intäkter 0 -123 907 123 907 

- 

Kostnader 1 233 000 1 505 396 -272 396 

- 

Netto 1 233 000 1 381 489 -148 489 

- 

718  Närvårdschef, Stödinsatser 

- 

Kostnader 42 000 40 270 1 730 

- 

Netto 42 000 40 270 1 730 

- 

720  Närvårdschef, Hälsocentral 

- 

Intäkter -5 735 000 -6 009 647 274 647 

- 

Kostnader 6 003 000 6 814 207 -811 207 

- 

Netto 268 000 804 560 -536 560 

- 

721  Närvårdschef, Ambulans 

- 

Intäkter -5 590 000 -6 304 706 714 706 

- 

Kostnader 6 371 000 6 589 777 -218 777 

- 

Netto 781 000 285 071 495 929 

- 

771  Närvårdschef, Särskilt boende 

- 

Intäkter -981 000 -1 218 630 237 630 

- 

Kostnader 11 299 000 11 737 933 -438 933 

- 

Netto 10 318 000 10 519 303 -201 303 

- 

Dnr 2016.16-041    Bil NVN 2017-09-07 § 41



Strömsunds kommun Budgetprognos: Närvård Frostviken: Prognos 6: Utfall t.o.m Augusti 

Rapportmall: Officiell rapport - 5. september 2017 kl 16.26 - Sida  

- 

Beskrivning Budget 2017 Prognos 2017 Avvik prognos 

781  Närvårdschef, Hemvård 

- 

Intäkter  -387 000 -580 708 193 708 

- 

Kostnader  6 797 000 7 410 898 -613 898 

- 

Netto  6 410 000 6 830 190 -420 190 

- 

778  Närvårdschef, Trygghetsboende 

- 

Intäkter  0 -28 444 28 444 

- 

Kostnader  398 000 382 955 15 045 

- 

Netto  398 000 354 511 43 489 

- 

782  Närvårdschef, Hemsjukvård 

- 

Intäkter  -70 000 -70 000 0 

- 

Kostnader  1 874 000 2 265 310 -391 310 

- 

Netto  1 804 000 2 195 310 -391 310 

- 

786  Närvårdschef, Fotvård 

- 

Intäkter  -50 000 -60 000 10 000 

- 

Kostnader  213 000 208 750 4 250 

- 

Netto  163 000 148 750 14 250 

- 

717  Närvårdschef,pers.ass, Personlig assistans 

- 

Kostnader  1 022 000 996 913 25 087 

- 

Netto  1 022 000 996 913 25 087 
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Justering (sign) 

§ 42 Dnr 2016.16 041 

Måluppfyllelse per augusti 2017 

Närvårdsnämnden beslutade om ett antal mål för sin verksamhet vid sitt 
sammanträde i oktober 2016. Målen ska följas upp av nämnden per sista 
april, per sista augusti och vid årsskiftet. Fyra av nämndens mål ska re-
dovisas till kommunfullmäktige.  

Närvårdschefen redovisar utfallet per sista augusti och kan konstatera föl-
jande: 

• Målet att antal Far-recept (fysisk aktivitet på recept) under året ska
uppgå till minst 10 för kvinnor respektive män har uppnåtts. Till
sista augusti har ca 50 Far-recept skrivits ut.

• Målet att kvinnor och män som bor i särskilt boende erbjuds ute-
vistelse enligt individuell överenskommelse i genomförendeplanen
har inte uppnåtts. Genomförandeplaner är ej klara då pågående
arbete pågår med IBIC, Individens behov i centrum. Närvårds-
chefen informerar om att genomförandeplaner beräknas vara klara
vid årsskiftet 2017/2018.

• Målet att under året erbjuda tre vikarier tillsvidareanställning, två
undersköterskor och en sjuksköterska/distriktssköterska har upp-
nåtts. Två undersköterskor och ett vårdbiträde har gått från vika-
riat till tillsvidareanställningar. Vårdbiträdet validerar nu till un-
dersköterska. Två sjuksköterskor på ambulansen har gått från vi-
kariat till tillsvidareanställningar.

• Målet att alla patienter som kommer till hälsocentralen för uppfölj-
ning och återbesök för kroniska sjukdomar ska få träffa sin ordina-
rie läkare har uppnåtts.

Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner redo-
visningen per augusti 2017.  

Närvårdsnämndens beslut 

Tar del av och godkänner redovisningen per augusti 2017. Bilaga. 
_____ 



Dnr 2016.16-041              Fastställd NVN 2016-10-13 § 58 Bil NVN 2017-09-07 § 42 

Närvårdsnämnden 

1 (3) 

Prioriterade mål 2017 Effektmål 2017 Indikator 
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- 
och folkhälsofrågor. 

Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska 
under året uppgå till minst; 
10 stycken för kvinnor  
10 stycken för män. 

Redovisas per april, augusti och december. 

2017-08-31 Till sista augusti har ca 50st Far-
recept skrivits ut, gick ej ta ut statistik ur 
Cosmic därav ej exakt data. Målet anses upp-
nått. 

Kvinnor och män som bor i särskilt boende er-
bjuds utevistelse enligt individuell överens-
kommelse i genomförandeplanen. 

Uppföljning genom dokumentation på check-
lista. 

Redovisas till kommunfullmäktige 

Dokumentation av ansvarig kontaktperson 
på särskild signeringslista. 

Redovisas per april, augusti och december. 

2017-08-31 Genomförandeplaner ej på plats, 
pågående arbete med IBIC. 

Vårdtagares/brukares inflytande 
över sin vardag ska öka. 

Andel brukare som i enkät svarat positivt på 
frågan ”Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utfö-
ras?” ska uppgå till; 
80 % bland hemtjänstmottagare 
90 % bland boende på Levinsgården.  

Redovisas till kommunfullmäktige 

Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät 
till äldre. Redovisas en gång/år. 

2013 2014 2015 2016 
Hemtjänst-
mottagare 

  83 
% 

77 % 67 % 71% 

Levins-
gården 

100 
% 

Inget 
resultat 

86 % 86% 



Dnr 2016.16-041              Fastställd NVN 2016-10-13 § 58 Bil NVN 2017-09-07 § 42 

Närvårdsnämnden 

2 (3) 

Prioriterade mål 2017 Effektmål 2017 Indikator 
Verksamheten bedrivs så att det 
är tryggt och säkert 

Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmotta-
gare eller hos boende i särskilt boende (Le-
vinsgården). 

Redovisas till kommunfullmäktige 

Mäts via nationella vårdpreventiva registret Se-
nior Alert, punktprevalensmätning två 
gånger/år. 

Redovisas två gånger/år. 

2017-05-15 Ett nytt trycksår 2017 
Det totala antalet falltillbud och fallskador ska 
minska till 2013 års nivå. De ska under 2017 
uppgå till högst 48 stycken totalt. 

Mäts via kommunens avvikelsehantering. 
Redovisas en gång/år. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Levins-
gården 

32 18 57 57 52 

Hemtjänst 19 30 14 23 21 
Totalt 51 48 71 80 73 
Kvinnor 32 53 46 47 
Män 16 18 34 26 
Totalt 48 71 80 73 

 

Trygg och säker läkemedelsan-
vändning. 

Andelen läkemedelsavvikelser ska under året 
uppgå till högst 20. (Av personer med delege-
rad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 
% män i området). 
12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna 
8 stycken för män, 40 % av avvikelserna 

Mäts via kommunens avvikelsehantering. 
Redovisas en gång/år. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kvinnor 22 24 19 5 20 
Män 9 10 5 2 10 
Totalt 31 34 23 7 30 

 

Kommunen ska kontinuerligt 
ställa praktikplatser till förfo-

Närvård Frostviken ska ställa två praktikplat-
ser till förfogande under året.  

En plats på Forsgården, en plats på Levinsgår-
den.  



Dnr 2016.16-041              Fastställd NVN 2016-10-13 § 58 Bil NVN 2017-09-07 § 42 

Närvårdsnämnden 

3 (3) 

gande motsvarande en per tio 
anställda. Redovisas i december. 
Prioriterade mål 2017 Effektmål 2017 Indikator 
Andelen tillsvidareanställda i 
kommunen ska öka och andelen 
timanställda minska. 

Under året erbjuda tre vikarier tillsvidarean-
ställning. 
Två undersköterskor, en sjuksköterska/-
distriktssköterska. 

Mäts i personallistor. 

Redovisas i december. 
2017-08-31, 2 undersköterskor och 1 vårdbiträde 
gått från vikarie till tillsvidareanställning. Vård-
biträdet validerar nu till USK. 2st SSK på ambu-
lansen gått från vikarie till tillsvidareanställning. 

Ökad jämställdhet och tillgäng-
lighet. 

Den patientupplevda kvaliteten på tillgäng-
lighet vid Gäddede HC (telefon, e-post, per-
sonligt besök) ska uppgå till minst; 
95 % för kvinnor  
95 % för män. 

2014 - för få svarande, inget resultat redovi-
sat. (Mindre än 30 svar). 

Nationell patientenkät, genomförs fjärde kvarta-
let årligen. Skala 0 – 100. 
Vid för få svarande redovisas ej könsfördelning 
(mindre än 30). 
Redovisas en gång/år. Ingen enkät genomförd 
2016. 

2012 2013 2014 2015 
Kvinnor 77 79 X X 
Män 73 81 X X 
Totalt 74 80 X 95 
Högst i länet 84 85 100 98 
Lägst i länet 45 47 66 53 

 

Vid uppföljning och återbesök för kroniska 
sjukdomar ska patienten träffa sin ordinarie 
läkare. 

Redovisas till kommunfullmäktige 

Statistik ur journalsystemet Cosmic.  

Redovisas per april, augusti och december. 

2017-08-31 Alla fram till 2017-08-31 har träffat 
ordinarie läkare vid återbesök. 
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§ 43 Dnr 2017.4 041 
 
Budgetarbete för år 2018, information och diskussion 
 
Närvårdschefen informerar om förslag till budget 2018 och diskussioner 
förs. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner in-
formation och diskussion. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner information och diskussion. 
 
_____ 
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§ 44 Dnr 2017.4 041 
 
Mål för 2018, diskussion 
 
Genomgång görs av mål 2018 för Närvård Frostviken och diskussion sker. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämndens ledamöter får i uppdrag att se 
över kommunfullmäktiges beslutade mål för 2018 och lämna synpunkter 
till närvårdschefen senast den 29 september 2017. 
 
Uppdra till närvårdschefen att sammanställa måldokument för 2018 och 
att ärendet behandlas vid sammanträde den 12 oktober 2017.  
 
I samband med fastställande av måldokument för 2018 ska prioritering av 
mål ske till kommunfullmäktige. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Uppdra till närvårdsnämndens ledamöter att se över kommunfull-

mäktiges beslutade mål för 2018 och sända in synpunkter till när-
vårdschefen snarast möjligt.  

 
2. Uppdra till närvårdschefen att sammanställa måldokument för 2018 

och att ärendet behandlas vid sammanträde den 12 oktober 2017.  
 
3. I samband med fastställande av måldokument för 2018 ska priorite-

ring av mål ske till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
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§ 45 dnr 2017.18 779 
 
Redovisning av vidtagna åtgärder när det gäller läkemedels-
avvikelser 
 
Närvårdsnämnden begärde den 18 maj 2017 redovisning vilka åtgärder 
som är vidtagna när det gäller läkemedelsavvikelser. 
 
Ärendet har varit upptaget på arbetsplatsträff, APT, för all personal där 
sjuksköterska och närvårdschef deltagit och gått igenom vikten av följ-
samhet kring läkemedel. Delegeringar har även genomgåtts med ny per-
sonal av ansvarig distriktssköterska för att minska trycket på personalen 
och minska känsligheten vid frånvaro. 
 
Ny genomgång av läkemedelsavvikelser är planerad till APT den 29 au-
gusti 2017 samt 30-31 augusti 2017 på Forsgården och Levinsgården. 
 
Förslag till beslut 

Närvårdsnämnden tar del av redovisningen och godkänner vidtagna åt-
gärder. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner redo-
visningen av vidtagna åtgärder. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder. 
 
_____ 
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§ 46 Dnr 2017.11 734 
 
Utveckling av kvalitet på särskilda boenden nattetid 
 
Närvårdsnämnden antog den 18 maj 2017 rekommendationer från Sveri-
ges kommuner och landstings, SKL, om att stärka utveckling och kvalitet i 
särskilda boenden för äldre nattetid. Närvårdschefen fick då uppdraget 
att ta fram underlag för hur arbetet ska ske och återkomma till nämnden 
med rapport och konsekvensbeskrivning. 
 
I nuläget finns två personer i tjänst nattetid varav en även har nattpatrull, 
antalet platser på SÄBO är 15 st. (inkl. korttids). I nuläget finns inget som 
tyder på att vårdtagarna inte får den omsorg och tillsyn de behöver natte-
tid men arbetsbelastningen kan snabbt ändras beroende på vårdtyngd hos 
de boende. Vissa digitala hjälpmedel används redan i verksamheten, t.ex. 
rörelselarm och dörrlarm. 
 
Arbetet med att uppdatera genomförandeplaner pågår och där ska nu 
även individernas behov på natten utredas tillsammans med nattpersonal 
för att skapa ett heldygnstänk. Genomförandeplanerna planeras att  
färdigställas innan årsskiftet 2017/2018. När det arbetet är färdigt måste 
tillgängliga resurser vägas mot behovet. 
 
Utifrån behovet att säkerställa tillgång till arbetsledning även nattetid på-
går diskussion med vård- och socialförvaltningen för att se över behovet 
och möjliga lösningar. 
 
Utifrån antagen rekommendation är det viktigt att närvårdsnämnden till-
sammans med kommunstyrelsen och socialnämnden fortsätter utreda 
möjligheten att använda digitala hjälpmedel och ser över ledarskapsfrå-
gan i ett kommunövergripande perspektiv. 
 
Förslag till beslut  

1. Närvårdsnämnden tar del av rapporten. 
 
2. Närvårdsnämnden fortsätter dialog med kommunstyrelsen angående 

digitalisering och ledarskap. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
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§ 46 (forts.) 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Tar del av rapporten. 
 
2. Fortsätter dialog med kommunstyrelsen angående digitalisering och 

ledarskap. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2016.5 293 
 
Rapport om personalsituationen sommaren 2017 
 
Närvårdschefen lämnar rapport om personalsituationen sommaren 2017.  
Sammanfattningsvis har allt fungerat bra, trots hårt tryck på personalen. 
En god vård och service till medborgarna har upprätthållits. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner  
rapporten. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner rapporten. 
 
_____ 
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§ 48 
 
Delegationsbeslut 
 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 49 
 
Delgivningar 
 
   Dnr 2017.17  700 
 
Regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2017 § 71, Ansvarsprövning 2016 
gällande Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken och Samord-
ningsförbundet. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-09-07  15  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 50 Dnr 2016.5 293 
 
Studiebesök i lokaler för hälsocentral och ambulans 
 
Studiebesök görs i lokaler för hälsocentral och ambulans. 
 
_____ 
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