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§ 51 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extraärende: Tillämpning av personuppgiftslagen i Strömsunds kommun. 
 
Förslaget till föredragningslista godkänns.  
 
_____  
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Gemensam nämnd för 2017-10-12  3  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 52  Dnr 2016.6  041 
 
Preliminär verksamhetsprognos per september 2017 
 
Vid närvårdsnämndens sammanträde den 7 september 2017 fick när-
vårdschefen i uppdrag att lämna redovisning över plan för att nå budget i 
balans samt att redovisa jämförelse över kostnader för åren 2015, 2016 och 
2017.  
 
Prognosen per september 2017, visar på ett underskott per den 31 decem-
ber på - 926 tkr. 
 
Till det prognostiserade underskottet finns engångskostnader som inte 
gått att undvika till en summa av ca 470 tkr;  
 

• Kostnader för flytt och iordningsställande  av ny hälsocentral 
• Kostnader i samband med rekrytering av ny närvårdschef 
• Ersättning för lösning av tvist (tänkt ny närvårdschef) 

 
Utöver det har en rad orsaker lett till det prognostiserade underskottet: 
 
Stafettläkare som ersätter vid ordinarie läkares frånvaro arbetar endast 
hela veckor mot budgeterade två dagar per vecka. Behovet har varit något 
högre av läkarbemanning på grund av förhållandevis många nyanlända i 
området. 
 
Bristen på sjuksköterska/distriktssköterska har medfört behov av att 
köpa in en del av denna tjänst för att uppehålla verksamheten vid lång-
tidsfrånvaro. Kostnaderna för sjuksköterska/distriktssköterska har  
ackumulerats från tidigare år med höga skulder för semester- och kom-
pensationstid.  
 
Personalkostnader har ökat i samband med att det har varit svårt att till-
sätta vakanser och att hitta vikarier. Den höga vårdtyngden som varit i 
verksamheten sammantaget med vakanser i bemanningen har inneburit 
att det varit nödvändigt att bemanna upp med befintlig personal till en 
högre kostnad, med mertid och övertid.  
 
Närvård Frostviken har deltagit i kommunens satsning på att validera 
upp vårdpersonal till undersköterskor. En person validerar på betald  
arbetstid. Ytterligare en person började sin validering hösten 2017. 
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§ 52 (forts.) 
 
För att lösa personalbristen under sommaren så gjordes bedömning, i lik-
het med andra delar av Strömsunds kommun, att sommarerbjudande till 
vårdpersonalen på Forsgården och Levinsgården var nödvändigt. 

 
Plan för att nå budget i balans: 
 

• Stor restriktivitet vid tillsättning av vakanser vid frånvaro och dy-
likt. Alla andra möjligheter ska först utredas. 

• Endast absolut nödvändiga inköp, alla inköp som inte är direkt 
kopplade till verksamheten ska godkännas av närvårdschef. 

• Översyn och omfördelning av resurser. 
• Ersätta ordinarie läkares frånvaro utifrån budget. 

 
Förslag till beslut  

Närvårdsnämnden godkänner åtgärderna och uppmanar närvårdschefen 
till ekonomisk återhållsamhet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar att ta del av och god-
känna redovisning över preliminär verksamhetsprognos per september 
2017, plan för att nå budget i balans samt redovisning av kostnader för 
åren 2015, 2016 och 2017.  
 
Uppmanar närvårdschefen till fortsatt ekonomisk återhållsamhet. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Tar del av och godkänner redovisning över preliminär verksamhets-

prognos per september 2017, plan för att nå budget i balans samt re-
dovisning av kostnader för åren 2015, 2016 och 2017, bilaga. 
 

2. Uppmanar närvårdschefen till fortsatt ekonomisk återhållsamhet. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
Kommunstyrelsen 

  



2014 2015 2016 2017 
Redovisat Budget Avvikelse Redovisat Budget Avvikelse Redovisat Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

008 Närvård Frostviken 227 645 250 000 22 355 66 989 50 000 - 16 989 65 116 90 000 24 884 87 006 92 000 4 994 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 224 044 250 000 25 956 66 269 - - 66 269 62 460 90 000 27 540 87 006 92 000 4 994 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 200 - -     200 720 50 000 49 280 2 327 - -      2 327 - - 0 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 3 402 - -        3 402 - - - 329 - -     329 - - 0 

197 Ledning och administrat. 1 487 485 1 759 000 271 515 1 087 475 1 504 000 416 525 1 586 044 1 138 000 - 448 044 1 381 489 1 233 000 -148 489 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 0 - 0 - 67 364 - 67 364 - 0 - 0 - 123 907 - 123 907 
4  KOSTNADER/UTGIFTER - - - - - 13 000 -      13 000 - - - - 0 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 041 396 1 030 000 -      11 396 984 013 1 064 000 79 987 1 348 087 1 086 000 -  262 087 1 418 267 1 140 000 -278 267 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 97 067 729 000 631 933 62 198 390 000 327 802 22 603 20 000 -      2 603 50 205 18 000 -32 205 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 349 021 - -    349 021 108 627 63 000 -      45 627 215 354 32 000 -  183 354 36 924 75 000 38 076 

717 Personlig assistans 770 695 685 000 - 85 695 969 824 1 019 000 49 176 964 198 983 000 18 802 996 913 1 022 000 25 087 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 879 - 879 - 215 - 215 - 1 760 - 1 760 - 0 
4  KOSTNADER/UTGIFTER 599 280 - -    599 280 596 600 634 000 37 400 580 578 627 000 46 422 557 928 627 000 69 072 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 172 294 - -    172 294 366 736 385 000 18 264 384 264 354 000 -    30 264 438 985 395 000 -43 985 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN - 685 000 685 000 - - - - - - - 0 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN - - - 6 703 - -        6 703 1 116 2 000 884 - 0 

718 Stödinsatser 191 319 70 000 -   121 319 124 895 80 000 - 44 895 30 500 36 000 5 500 40 270 42 000 1 730 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - - - - 14 366 - 14 366 - - - - 0 
4  KOSTNADER/UTGIFTER 96 650 - -      96 650 104 322 - -    104 322 - - - - 0 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 56 009 - -      56 009 34 939 80 000 45 061 30 500 36 000 5 500 40 270 42 000 1 730 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN - 70 000 70 000 - - - - - - - 0 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 38 660 - -      38 660 - - - - - - - 0 

720 Hälsocentral 36 361 876 000 839 639 - 304 899 703 000 1 007 899 221 610 527 000 305 390 804 560 268 000 -536 560 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 5 480 983 - 5 373 000 107 983 - 5 909 151 - 5 456 000 453 151 - 6 081 461 - 5 444 000 637 461 - 6 009 647 - 5 735 000 274 647 
4  KOSTNADER/UTGIFTER 1 560 029 - - 1 560 029 1 824 421 1 628 000 -    196 421 1 859 758 1 777 000 -    82 758 2 358 256 1 834 000 -524 256 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 043 923 2 478 000 1 434 077 1 117 184 1 360 000 242 816 1 251 693 1 316 000 64 307 1 333 273 1 213 000 -120 273 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 2 152 211 3 771 000 1 618 789 1 881 349 2 200 000 318 651 2 265 148 2 171 000 -    94 148 2 155 036 2 151 000 -4 036 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 761 180 - -    761 180 781 299 971 000 189 701 926 472 707 000 -  219 472 967 642 805 000 -162 642 

721 Ambulans 765 519 841 000 75 481 1 036 924 822 000 -   214 924 154 351 344 000 189 649 285 071 781 000 495 929 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 5 224 786 - 5 087 000 137 786 - 5 435 997 - 5 303 000 132 997 - 6 524 681 - 6 084 000 440 681 - 6 304 706 - 5 590 000 714 706 
4  KOSTNADER/UTGIFTER 21 042 - -      21 042 50 898 - -      50 898 82 568 - -    82 568 400 000 - -400 000 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 5 563 047 5 511 000 -      52 047 6 189 414 5 765 000 -    424 414 6 314 325 6 017 000 -  297 325 5 789 546 5 977 000 187 454 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 352 318 417 000 64 682 215 821 352 000 136 179 279 132 385 000 105 868 392 682 394 000 1 318 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 53 898 - -      53 898 16 789 8 000 -        8 789 3 007 26 000 22 993 7 549 - -7 549 

771 Särskilt boende 9 573 622 8 038 000 - 1 535 622 10 107 060 8 762 000 - 1 345 060 10 374 412 10 325 000 -    49 412 10 519 303 10 318 000 -201 303 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 628 410 - 485 000 143 410 - 907 184 - 560 000 347 184 - 1 270 338 - 656 000 614 338 - 1 218 630 - 981 000 237 630 
4  KOSTNADER/UTGIFTER - - - - - - - - - 3 458 - -3 458 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 7 142 237 5 461 000 - 1 681 237 7 688 864 5 957 000 - 1 731 864 8 300 026 7 750 000 -  550 026 8 482 220 8 167 000 -315 220 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 2 288 226 3 062 000 773 774 2 271 867 2 325 000 53 133 2 337 826 2 293 000 -    44 826 2 223 574 2 132 000 -91 574 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 771 570 - -    771 570 1 053 512 1 040 000 -      13 512 1 006 898 938 000 -    68 898 1 028 681 1 000 000 -28 681 

778  Trygghetsboende 406 941 393 000 - 13 941 619 440 393 000 -   226 440 572 580 378 000 - 194 580 354 511 398 000 43 489 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - - - - - - - 65 200 - 65 200 - 28 444 - 28 444 
4  KOSTNADER/UTGIFTER - - - 22 134 - - 22 134 - - - - 0 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 0 - - 0 17 966 - - 17 966 270 239 - -  270 239 - 0 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 392 001 393 000 999 367 901 378 000 10 099 366 744 378 000 11 256 382 955 378 000 -4 955 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 14 940 - - 14 940 211 438 15 000 - 196 438 797 - -     797 20 000 20 000 

781 Hemvård 5 699 353 5 872 000 172 647 5 769 872 5 970 000 200 128 6 234 071 5 900 000 - 334 071 6 830 190 6 410 000 -420 190 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 556 718 - 460 000 96 718 - 539 569 - 510 000 29 569 - 478 798 - 523 000 -    44 202 - 580 708 - 387 000 193 708 
4  KOSTNADER/UTGIFTER - - - - - - - - - 6 463 - -6 463 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 5 274 951 5 351 000 76 049 5 182 104 5 446 000 263 896 5 567 380 5 461 000 -  106 380 6 362 593 5 721 000 -641 593 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 375 075 981 000 605 925 354 308 315 000 - 39 308 377 776 263 000 -  114 776 252 581 251 000 -1 581 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 606 045 - - 606 045 773 030 719 000 - 54 030 767 712 699 000 -    68 712 789 261 825 000 35 739 

782 Hemsjukvård 1 452 402 1 636 000 183 598 1 044 932 1 647 000 602 068 1 873 933 1 856 000 -    17 933 2 195 310 1 804 000 -391 310 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 223 826 - 35 000 188 826 - 272 710 - 80 000 192 710 - 109 476 - 126 000 -    16 524 - 70 000 - 70 000 0 
4  KOSTNADER/UTGIFTER - - - - - - - - - 450 000 - -450 000 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 1 580 591 1 531 000 - 49 591 1 215 503 1 635 000 419 497 1 894 703 1 876 000 - 18 703 1 711 170 1 788 000 76 830 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 87 697 140 000 52 303 86 916 90 000 3 084 75 189 91 000 15 811 99 814 84 000 -15 814 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 7 940 - - 7 940 15 222 2 000 - 13 222 13 517 15 000 1 483 4 326 2 000 -2 326 

786 Fotvård 148 258 153 000 4 742 127 945 153 000 25 055 142 834 159 000 16 166 148 750 163 000 14 250 
3  INTÄKTER/INKOMSTER - 47 670 - 50 000 - 2 330 - 55 050 - 50 000 5 050 - 60 820 - 50 000 10 820 - 60 000 - 50 000 10 000 
5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 190 597 193 000 2 403 178 781 196 000 17 219 200 212 202 000 1 788 207 000 207 000 0 
6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN 5 331 10 000 4 669 4 214 7 000 2 786 3 443 6 000 2 557 1 750 6 000 4 250 
7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTN - - - - - - - 1 000 1 000 - 0 

Summa 20 759 599 20 573 000 -   186 599 20 650 458 21 103 000 452 542 22 219 649 21 736 000 - 483 649 23 643 373 22 531 000 -1 112 373 

Bil NVN 2017-10-12 § 52
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§ 53  Dnr 2017.4 041 
 
Budget för 2018 

Närvårdschefen redovisar förslag till budget för kommande verksam-
hetsår 2018. Budgetram för 2018 är 23 089 000 kronor. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden överlämnar budget för 2018 en-
ligt bilaga till närvårdschefen för förhandlingar med berörda fackliga or-
ganisationer. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Budget för 2018 enligt bilaga överlämnas till närvårdschefen för förhand-
lingar med berörda fackliga organisationer. 
 
 _____  
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

 
 

  



Rapportmall: Driftsrapport - 4. oktober 2017 kl 09.52 - Sida 1

Strömsunds kommun Budgetrapport: Närvård Frostviken: Detaljbudget

-

Beskrivning Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018
-

008  Närvård Frostviken

- Kostnad , Närvård Frostviken 65 116 92 000 92 366

- Netto , Närvård Frostviken 65 116 92 000 92 366
-

197  Ledning och administrat.

- Kostnad , Ledning och administrat. 1 586 046 1 233 000 1 164 135

- Netto , Ledning och administrat. 1 586 046 1 233 000 1 164 135
-

717  Personlig assistans

- Intäkt , Personlig assistans -1 760 0 0

- Kostnad , Personlig assistans 965 958 1 022 000 1 029 800

- Netto , Personlig assistans 964 198 1 022 000 1 029 800
-

718  Stödinsatser

- Kostnad , Stödinsatser 30 500 42 000 35 770

- Netto , Stödinsatser 30 500 42 000 35 770
-

720  Hälsocentral

- Intäkt , Hälsocentral -6 081 461 -5 735 000 -5 970 000

- Kostnad , Hälsocentral 6 303 073 6 003 000 6 380 227

- Netto , Hälsocentral 221 612 268 000 410 227
-

721  Ambulans

- Intäkt , Ambulans -6 524 681 -5 590 000 -6 265 000

- Kostnad , Ambulans 6 679 032 6 371 000 6 488 683

- Netto , Ambulans 154 351 781 000 223 683
-

771  Särskilt boende

- Intäkt , Särskilt boende -1 270 339 -981 000 -1 105 000

- Kostnad , Särskilt boende 11 644 750 11 299 000 11 520 832

- Netto , Särskilt boende 10 374 411 10 318 000 10 415 832
-

778  Trygghetsboende

- Intäkt , Trygghetsboende -65 200 0 0

- Kostnad , Trygghetsboende 637 778 398 000 403 000

- Netto , Trygghetsboende 572 578 398 000 403 000
-

781  Hemvård

- Intäkt , Hemvård -478 798 -387 000 -500 000

- Kostnad , Hemvård 6 712 869 6 797 000 7 459 437

- Netto , Hemvård 6 234 071 6 410 000 6 959 437
-

782  Hemsjukvård

- Intäkt , Hemsjukvård -109 476 -70 000 -70 000

- Kostnad , Hemsjukvård 1 983 413 1 874 000 2 254 738

- Netto , Hemsjukvård 1 873 937 1 804 000 2 184 738
-

786  Fotvård

- Intäkt , Fotvård -60 820 -50 000 -50 000

- Kostnad , Fotvård 203 655 213 000 219 976

- Netto , Fotvård 142 835 163 000 169 976
-

- Intäkt -14 592 535 -12 813 000 -13 960 000

- Kostnad 36 812 190 35 344 000 37 048 964

Dnr 2017.4-041   Bil NVN 2017-10-12 § 53



Rapportmall: Driftsrapport - 4. oktober 2017 kl 09.52 - Sida 2

Strömsunds kommun Budgetrapport: Närvård Frostviken: Detaljbudget

-

Beskrivning Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018

- Netto 22 219 655 22 531 000 23 088 964

anneri
Markering

anneri
Markering
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§ 54 Dnr 2017.23 700 
 
Mål för år 2018 
 
Nämnden diskuterade mål för 2018 vid sitt sammanträde i den 7 septem-
ber 2017. Nämndens ledamöter fick då i uppdrag att se över kommun-
fullmäktiges beslutade mål för 2018 och sända in synpunkter till när-
vårdschefen snarast möjligt.  
 
Närvårdschefen fick i uppdrag att utifrån förda diskussioner arbeta fram 
ett förslag på mål för 2018 till dagens sammanträde samt vilka mål som 
ska redovisas till kommunfullmäktige.  
 
Närvårdschefen redovisar förslag till mål för 2018. Nämnden diskuterar  
förslaget. 
 
Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden överlämnar mål för 2018 till 
närvårdschefen för förhandlingar med berörda fackliga organisationer. 
 
Närvårdsnämndens beslut 

Mål för 2018 överlämnas till närvårdschefen för förhandlingar med be-
rörda fackliga organisationer. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

  



Dnr 2017.23-700              Fastställd NVN 2017-10-12 § 54 

Närvårdsnämnden 

1 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- 
och folkhälsofrågor. 

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

Redovisas till KF per april, augusti och 
december. 

Redovisas i NVN per april, augusti och 
december.  

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.  

Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till 
äldre. Redovisas i NVN en gång per år. 

2013 2014 2015 201
6 

Hemtjänst-
mottagare 

  83 
% 

77 % 67 % 71% 

Levins-
gården 

100 
% 

Inget 
resultat 

86 % 86% 

Verksamheten bedrivs så att det 
är tryggt och säkert 

Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmotta-
gare eller hos boende i särskilt boende (Levins-
gården). 

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

Redovisas i NVN per augusti och december. 



 
 Dnr 2016.16-041              Fastställd NVN 2017-10-13 § 54  
  
Närvårdsnämnden 
 

  2 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Verksamheten bedrivs så att det 
är tryggt och säkert 
 
Fortsättning från föregående 
sida. 

Det totala antalet falltillbud och fallskador ska 
vara lägre än föregående år.  
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december. 

Mäts via kommunens avvikelsehantering.  
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016  
Levins-
gården 

32 18 57 57 52 

Hemtj. 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 delegerad 
medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män 
i området). 
12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna 
8 stycken för män, 40 % av avvikelserna 
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december 
 

Mäts via kommunens avvikelsehantering. 
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kvin-
nor 

22 24 19 5 20  

Män 9 10 5 2 10  
Totalt 31 34 23 7 30  

 

Kommunen ska kontinuerligt 
ställa praktikplatser till förfo-
gande motsvarande en per tio 
anställda. 

Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser 
till förfogande under året.  
 
Redovisas till KF per april, augusti och  
december 
 

En plats på Forsgården, en plats på Levinsgården.  
 
Redovisas i NVN per april, augusti och decem-
ber. 



 
 Dnr 2016.16-041              Fastställd NVN 2017-10-13 § 54  
  
Närvårdsnämnden 
 

  3 (3) 

Prioriterade mål 2018 Effektmål 2018 Indikator 
Andelen tillsvidareanställda i 
kommunen ska öka och andelen 
timanställda minska. 

Lön för timanställda ska understiga två miljoner 
kronor. 
 

Mäts i ekonomisystem (Konto 50210) 
 
Redovisas i NVN i december. 
 

Ökad jämställdhet och tillgäng-
lighet. 
 

Den patientupplevda kvaliteten på tillgänglighet 
vid Gäddede HC (telefon, e-post, personligt be-
sök) ska uppgå till minst; 
95 % för kvinnor  
95 % för män. 
 
2014 - för få svarande, inget resultat redovisat. 
(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 i NVN en gång per år. 
  
 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 lä-
kare. 
 

Statistik ur journalsystemet Cosmic.  
 
Redovisas i NVN per april, augusti och  
december. 
 

Utvecklad dialog med kommu-
ninvånarna 

Minst två brukarsamråd per år för boende och 
anhöriga. 

Redovisas i NVN per augusti och december. 
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Gemensam nämnd för 2017-10-12  7  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 55  Dnr 2017.19  750 
 
Program mot våld i nära relationer  

 
Socialnämnden antog program och handlingsplan mot våld i nära  
relationer vid sitt sammanträde den 24 maj 2017 § 70. Kommunens verk-
samhetscontroller har gjort förfrågan om när program och handlingsplan 
kommer att behandlas av närvårdsnämnden. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar att anta program mot 
våld i nära relationer enligt bilaga samt att uppdra till närvårdschefen att 
presentera förslag till handlingsplan vid nämndens sammanträde den  
14 december 2017. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
1. Antar program mot våld i nära relationer enligt bilaga. 

 
2. Uppdrar till närvårdschefen att presentera förslag till handlingsplan 

vid nämndens nästkommande sammanträde den 14 december 2017. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Närvårdschefen 
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1. Giltighet  

Detta program riktar sig till de kvinnor och män, flickor och pojkar som 
vistas i Strömsunds kommun och som är eller riskerar att bli utsatta för 
våld i nära relationer, antingen som brottsoffer eller som närstående. 
 
2. Ansvar  

I socialnämndens och närvårdsnämndens ansvar (d.v.s. gemensam 
nämnd för närvård i Frostviken här kallad närvårdsnämnd) ingår att 
arbeta förebyggande, samverka med andra samt att verka för att den 
som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Vård- 
och socialförvaltningen och närvård Frostviken ansvarar för råd och 
stöd till den som utsätts för brott och till deras närstående. 
Individ- och familjeomsorgen och biståndsenheten ansvarar för att 
utreda, bedöma och besluta om insatser. Beviljade insatser ska följas 
upp.  
  
Myndigheter och anställda i myndigheter där verksamheten berör barn 
och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialnämnden, det vill säga 
individ- och familjeomsorgen (IFO), om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. 
 
 
3. Förord 

Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har 
våldet ett mål, det vill säga att påverka andra människor. Frihet från 
våld är en grundläggande fri- och rättighet och att säkra mänskliga 
rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Våld mot 
kvinnor oavsett ålder definieras idag som en allvarlig överträdelse av 
kvinnors mänskliga rättigheter och lyfts fram som ett allvarligt 
samhällsproblem.  
 
Våld i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt 
patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. 
Familjen är en del av en större enhet – släktpyramiden. Barn och 
föräldrar har ansvar och skyldigheter inte bara mot varandra utan 
också gentemot en större krets av släktingar. Bakom hedersbrott ligger 
alltid ett kollektivt tryck om bestraffning för att återupprätta familjens 
heder.  
 
Män kan liksom pojkar vara offer för våld i nära relationer eller för 
hedersrelaterade brott. Socialnämnden och närvårdsnämnden har även 
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ett ansvar att ge dessa stöd och hjälp. Det kan till exempel vara män 
som blir utsatta av en närstående, exempelvis kvinnlig eller manlig 
partner eller unga män som utsätts av andra medlemmar i familjen eller 
släkten. Detta program lägger dock tyngden på kvinnor som utsatts för 
våld, då de är i majoritet av de våldsutsatta. 
 
Det råder en enighet i vårt samhälle om att mäns våld mot kvinnor är 
ett uttryck för bristande jämställdhet mellan män och kvinnor. De 
nationella jämställdhetspolitiska målen antogs av riksdagen 2006. Det 
övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv 
och ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Strömsunds kommun har genom ett beslut i kommunfullmäktige i 
november 2006 undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå". Deklarationen är 
framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation (CEMR). Det är ett politiskt dokument och ett 
instrument för arbetet med jämställdhet. Kommunen har genom 
undertecknandet anslutit sig till deklarationens sex principer om 
jämställdhet och bland annat förbundit sig att genomföra 
jämställdhetsanalyser samt att införa och stärka program och insatser 
mot könsrelaterat våld. 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott, som utgör ett hot mot 
kvinnors och barns liv, hälsa och välbefinnande. Kvinnor och barn i 
Strömsunds kommun ska kunna känna sig trygga och leva utan rädsla. 
Socialnämnden i Strömsunds kommun har, i sin strävan att uppnå 
dessa mål och för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld ges ett fullgott stöd, utarbetat en handlingsplan för 2017-
2018 som bidrar till att säkra god kvalitet och utveckling inom området. 
Handlingsplanen revideras årligen. 
 
4. Utgångspunkter för programmet 

För att ge kvinnors mänskliga rättigheter samma dignitet och status 
som de allmänna mänskliga rättigheterna har FN bland annat antagit 
Kvinnokonventionen (1979) och Deklarationen om avskaffande av våld 
mot kvinnor (1993), som är det viktigaste dokumentet som särskilt 
gäller våld mot kvinnor. Våldet är ett uttryck för historiskt ojämlika 
förhållanden mellan kvinnor och män, där män är överordnade 
kvinnor.  
 
2014 antog Sverige konventionen om förebyggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och våld i hemmet (den s.k. Istanbul-konventionen). 
Istanbul-konventionen omfattar alla former av våld mot kvinnor, men 
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parterna uppmuntras att tillämpa konventionen på alla som utsätts för 
våld i hemmet (artikel 2). 
 
Ytterligare FN- dokument som utgör viktiga grunder för arbetet med 
våld mot kvinnor och barn är Barnkonventionen (1989) och 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 Olika former av våld i nära relationer 
 

• Fysiskt våld – varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk 
handling som skadar och orsakar fysisk smärta. 

 
• Sexuellt våld – när någon blir tvingad att delta i eller se på 

sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar 
som uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.  

 
• Ekonomiskt våld – förövaren kan ta kontroll över ekonomin och 

vägra den närstående insyn. Den närstående kan tvingas skriva 
på papper eller blir utsatt för ekonomisk utpressning. 

 
• Materiellt våld – våld som riktas mot och förstör materiella ting 

både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. 
 
• Psykiskt våld – kränkningar med ord och handlingar. Direkt hot 

om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot 
om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur 
eller egendom. Begränsning av den närståendes rörelsefrihet. 
Barn som bevittnat våld har upplevt våld.  

 
• Latent våld – stark ilska och aggressivitet som är inbunden och 

visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar 
rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser 
och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

 

 
FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993)  
 
Definitionen av våld mot kvinnor:  
Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.   
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• Försummelse – utgör ytterligare en våldsform när det gäller 

äldre och personer med funktionsnedsättning. Det kan till 
exempel vara medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, 
otillräcklig föda, att lämna någon utan hjälp och tillsyn långa 
perioder, att försvåra istället för att underlätta. 

 
5. Kvinnor och barn är de vanligaste brottsoffren 

I brottsbalken finns de lagar som reglerar olika former av våldsbrott 
och brott mot frihet och frid samt sexualbrott. 1998 infördes det nya 
brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Bestämmelsen 
fokuserar på upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller 
sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation. Lagen 
är utformad för att underlätta åtal av gärningsmän som upprepat 
kränkt en närstående kvinna. 2003 skärptes lagen om besöksförbud för 
att stärka skyddet för dem som blir utsatta eller riskerar utsättas för 
våld av närstående. 
 
Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn förtydligades 
2007 genom ett tillägg i socialtjänstlagen (2001:453), den så kallade 
brottsofferparagrafen. (SFS 2007:225 Lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6. Avgränsning av målgrupperna 

Detta program utgår från kunskapen om och förståelsen för att våld 
kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående: heterosexuella 
par, samkönade par, andra familje- och släktrelationer samt relationer 
till andra personer som den våldsutsatta känner väl. Kännetecknade är 
att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band 
till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 
 
Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och 
deras barn. Det viktigaste skälet till den avgränsningen är den kunskap 
som finns om att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. 
 
Enligt 5 kap 11 § 2 socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av 
stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 
Enligt 5 kap 11 § 3 socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och 
kan vara i behov av stöd och hjälp.  

 



 
 
Id nr: 70:2, 20 
 

 
Titel: Program mot våld i nära relationer  
 
  

 6 (14) 
 
 
 
 

 

 
samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet. Våld i nära 
relationer drabbar framförallt kvinnor och barn och medför stora 
konsekvenser för kvinnorna, barnen och även för männen som utövar 
eller utsätts för våld. Programmet har därför också män som utövar 
våld mot kvinnor eller mot andra män som målgrupp. 
 
Regeringen inkluderar i sin handlingsplan 2011-2014 (skrivelse 
2011/12:3) män i samkönade relationer samt män som lever med 
hedersrelaterat våld och förtryck. Länsövergripande har man tagit 
hänsyn till detta, vilket innebär att Centrum mot våld (CMV) ska ha en 
så pass bred kompetens att alla oavsett kön eller kultur ska kunna få 
hjälp när det gäller synen på sig själv och kunskap om rätten att leva i 
en relation utan våld. 
 
7. Målgrupper 

7. 1 Flickor och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
Våldet drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, 
ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. Vissa grupper är 
dubbelt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn till deras speciella behov, 
till exempel i riktlinjer och informationsmaterial. Grupperna överlappar 
varandra vilket innebär att kvinnan till exempel kan vara både äldre, 
funktionsnedsatt och ha en utländsk bakgrund. Kvinnan kan därmed 
vara extra sårbar.  Det är alltid individens behov som måste vara 
utgångspunkten för bedömningen av situationen. 
 
• Äldre kvinnor 
• Flickor/kvinnor med funktionsnedsättning 
• Flickor/kvinnor med missbruksproblem 
• Flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck 
• Flickor/kvinnor med utländsk bakgrund 
• Flickor/kvinnor i samkönade förhållanden 
• HBT- personer (homo-, bisexuella personer och transpersoner) 

 

7.2 Flickor och pojkar som upplevt våld eller andra övergrepp 
mellan närstående vuxna 
Flickor och pojkar som lever med våld i familjen är offer för brott och 
har rätt till stöd och hjälp. Barn som lever med våld mellan närstående 
löper också stor risk att själva utsättas för våld. 
 
Till ett barns närstående hör främst barnets mamma, pappa eller 
familjehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till 
barnet närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman och 
benämningen är könsneutral. 
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7.3  Män som utövar våld i nära relation 
Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i 
arbetet att förebygga och motverka att våldet upprepas. Det är även 
viktigt att ta reda på om de våldsutövande männen har barn. Forskning 
visar att våldsamma pappor inte främst definieras som pappor, utan 
som våldsamma män. Syftet med att identifiera föräldraskapet är att 
synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge dem en trygg 
familjesituation. 

 
8. Vision 

 
 
8
.
1
 
Inriktningen för arbetet i Strömsunds kommun 
Våldsutsatta ska få adekvat hjälp och likartad bedömning oavsett 
vilken verksamhet de vänder sig till. De ska kunna garanteras ett 
snabbt och säkert skydd. Barnens situation ska prioriteras och deras 
behov av stöd och skydd ska utredas. Den som lever i hedersvåld och 
förtryck ska uppmärksammas så att de får rätt insatser i rätt tid. Allt 
arbete ska ske i samverkan utifrån en helhetssyn. 

 
Verksamheterna ska arbeta förebyggande och medverka till att 
förhindra att våld uppkommer, utveckla metoder och skapa samverkan 
mellan olika instanser. Insatserna ska följas upp och kvalitetssäkras. 
Insatserna ska göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt, 
hälsorelaterat samt jämställdhetsperspektiv. Insatserna ska följas upp i 
ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Målgrupp 1. Kvinnor i våld i nära relation 
 
1. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation och varit i kontakt med 

vård- och socialförvaltningen lever ett liv utan våld. 
2. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation och varit i kontakt med 

vård- och socialförvaltningen har kunskap om sina rättigheter. 
3.  Kvinnor som utsatts för våld i nära relation och varit i kontakt med 

vård- och socialförvaltningen känner sig trygga med de insatser 
vård- och socialförvaltningen erbjuder. 

 
Ingen - vare sig kvinna, man, flicka eller pojke - 

ska utsättas för våld eller andra övergrepp från närstående. 
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4.  Kvinnor som utövat våld i nära relation och varit i kontakt med 

vård- och socialförvaltningen slutar använda våld. 
 
 
Målgrupp 2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan 
närstående vuxna 

 
1. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna lever ett liv utan våld. 
2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har en trygg familjesituation. 
3. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har kunskap om sina rättigheter. 
 

Målgrupp 3. Män i våld i nära relation 
 

1. Män som utövat våld mot kvinnor eller män i nära relation och varit 
i kontakt med vård- och socialförvaltningen slutar använda våld. 

2. Män som utövat våld mot kvinnor i nära relation och varit i kontakt 
med vård- och socialförvaltningen tar ansvar för våldets 
konsekvenser för kvinnor och barn 

3. Män som utsatts för våld i nära relation och varit i kontakt med vård- 
och socialförvaltningen lever ett liv utan våld. 

 
 
9. Anmälningsplikt 

9.1  Anmälan till individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Anställda i myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och kriminalvården har en 
anmälningsskyldighet. Det innebär en skyldighet att anmäla till 
socialnämnden (IFO) om de i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Ingripandet sker i ett sådant fall enligt 14 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Detta gäller även yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet.  
 
När det gäller myndiga personer kan en anmälan göras om oro kring 
personen finns. I första hand bör man motivera personen att ansöka om 
stöd och hjälp hos individ- och familjeomsorgen eller biståndsenheten 
och även vara behjälplig med kontakten dit. 
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9.2  Polisanmälan 
En våldsutsatt kvinna avgör själv om hon vill göra en polisanmälan mot 
den som utsatt henne för brott. Andra personer kan också lämna 
uppgifter till polis eller åklagare. För socialtjänsten finns begränsningar 
på grund av sekretessregler.  
 
För att bryta sekretessen när det gäller brott mot vuxna krävs att det 
föreskrivna straffet för brottet är minst ett års fängelse eller vid försök 
till brott minst två års fängelse. Exempel på sådana brott är mord, dråp, 
våldtäkt, grov misshandel, människohandel eller olaga 
frihetsberövande. 
 
Sekretessen kan även brytas vid misstanke om brott mot någon som 
inte fyllt 18 år, om det gäller brott mot liv och hälsa, d.v.s. kroppsskada 
eller exempelvis misshandel, brott mot frid och frihet eller sexualbrott, 
eller brott mot förbud av könsstympning. (VÅLD, Handbok om 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer.  Socialstyrelsen 2016). 
 
10. Stöd och service vid våld i nära relationer 

10.1 Kommunens sociala beredskap 
Vid akuta behov av stöd och hjälp samt rådgivning har Strömsunds 
kommun en social beredskap, som nås via 112 utanför kontorstid. 

10.2  Förhållningssätt 
Verksamheterna ska i de fall där det handlar om våld i nära relation 
hantera ärendet som ett ”kvinnofridsärende” eller som ett 
hedersrelaterat ärende och särskild hänsyn ska då tas vid olika former 
av bistånd. Bistånd kan vara nödvändigt både akut, kortsiktigt och 
långsiktigt.  
 
Under de första samtalen ska handläggaren inta en stödjande roll. 
Fokus ligger på att stå för trygghet och omtanke samt att inte 
skuldbelägga brottsoffret. I samtalen fokuseras inte på framtiden eller 
på förändring utan mer på vad som hänt.  
 
Viktig information som behöver inhämtas är om det finns barn i 
närheten av våldet och det är också viktigt att göra en 
säkerhetsbedömning samt en säkerhetsplanering.  
 
Individ– och familjeomsorgen ska alltid inleda en utredning när det blir 
känt att ett barn har blivit utsatt för våld eller övergrepp av någon 
närstående eller när ett barn har bevittnat våld eller övergrepp av eller 
mot en närstående. I vissa situationer ska samråd ske med polis eller 
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åklagare innan barnets vårdnadshavare underrättas om att en 
utredning har inletts. Det gäller om den misstänkte är en närstående 
och det rör ett misstänkt brott mot ett barn som hotar barnets liv eller 
hälsa, frihet och frid, eller om det gäller ett sexualbrott eller 
könsstympning (3, 4 eller 6 kap brottsbalken (BrB 1962:700) samt lag 
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor). 
 
Barn som bevittnat våld i nära relation ska erbjudas stödjande 
krissamtal som finns i kommunen i form av Trappan-samtal.  
 
Den person som utövar våldet när det gäller våld i parrelationer ska vid 
lämpligt tillfälle erbjudas en egen kontakt för råd och stöd samt 
informeras om möjligheten att delta i samtal om våld vid Centrum mot 
våld. Våldsoffer och våldsutövare skall ha olika handläggare. 
 
Alla verksamheters ansvar  
Alla verksamheter under socialnämnden och närvårdsnämnden 
ansvarar för att den som utsätts för brott och den personens närstående 
får stöd och hjälp. Dokument till stöd för verksamheterna finns på 
kommunens intranät, under individ och familjeomsorg, våld i nära 
relationer.   

10.3  Uppsökande och förebyggande arbete 
Socialsekreterare med samordningsuppdrag inom individ- och 
familjeomsorgen ansvarar för att: 
 
• Information om stöd och hjälp för våldsutsatta och deras närstående 

finns i offentliga miljöer. Anpassad information ska finnas även för 
synskadade samt på flera språk. 

 
• Ett uppsökande och förebyggande arbete pågår kontinuerligt där 

information framkommer om vilken stöd och hjälp som finns. Detta 
arbete sker också tillsammans med andra organisationer och 
länsövergripande. Information ska även framkomma till dem som 
inte primärt söker bistånd på grund av en våldssituation. 

 
•  Informationsmaterial finns tillgängligt på kommunens webbplats.  

10.4  Samverkan 
Lokal samverkan behöver ske mellan vård- och 
socialförvaltningen/närvård Frostviken och externa aktörer, 
exempelvis polis, primärvård, skolhälsovård och elevhälsa. Samverkan 
sker via lokala samverkansarenor (exempelvis 
folkhälsorådet/brottsförebyggande rådet och lokalt samverkansorg 
primärvård/kommun) utifrån beslutade stödstrukturer. 
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10.5  Olika insatser i samband med våld i nära relationer 
 
IFO 
• Råd och stöd via socialsekreterare 
• Skyddat boende i den akuta situationen och hjälp med kontakter 

för att ordna annat boende på längre sikt. 
• Ekonomiskt bistånd 
• Vård- och behandling vid olika typer av missbruk och beroende 
• Individuellt anpassade bistånd 
• Hänvisning till Centrum mot våld  
• Familjearbete via öppenvården/familjevårdsteamet 
• Trappan, krissamtal för barn som bevittnat våld 
• Boendestöd 
• Ungdomsmottagningen i Strömsund 
 
Äldreomsorg 
• Individuellt utformat råd och stöd  
• Individuella insatser 
 
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 
• Individuellt utformat råd och stöd  
• Individuella insatser 
 

10.6 Ansvar för uppföljning av stödinsatser 
Den som utsätts för våld i en nära relation eller för hedersrelaterat våld 
kan vända sig till individ- och familjeomsorgen eller annan verksamhet 
inom vård- och socialförvaltningen/närvård Frostviken. Man kan också 
vända sig till de frivilligorganisationer som finns och som utgör ett 
viktigt stöd för våldsutsatta. Verksamheterna har ansvar för att ge stöd 
och hjälp när en sådan hjälp efterfrågas i kommunen. Om stöd ges av 
ideell förening eller privat utförare utifrån ett biståndsbeslut inom 
nämndens ansvarsområde har nämnden en skyldighet att följa upp 
insatserna. Kommunen ska ta ansvar för att stödet är av god kvalitet. 
 
11. Länsövergripande verksamheter  

Kontaktuppgifter till nedanstående verksamheter finns på kommunens 
webbplats på sidan Våld i nära relationer.   

11.1 Centrum mot våld (CMV) 
Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer. Den 
som bor i länet och som är eller har varit utsatt för våld kan får råd och 
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stöd. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt 
stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.    
 
Centrum mot våld erbjuder: 
 

• Individuella stödsamtal/rådgivning till våldsutsatta. Även stöd 
till personer med funktionsnedsättning, missbruk, 
hedersrelaterat, utländsk bakgrund, äldre samt personer i 
samkönade relationer  

• Samtal om våld – en individuell behandling för den som 
använder eller har använt våld och/eller hot mot någon 
närstående och som vill förändra sitt beteende 

• Gruppsamtal för våldsutsatta vuxna  
• Trappan-samtal. Stödjande och bearbetande samtal för barn och 

ungdomar som upplevt våld  
• Barngrupp med parallell föräldragrupp 
• Konsultationssamtal för yrkesutövare 

 

11.2 Kvinnojouren i Östersund  
Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland är en ideell förening, som är 
religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren har funnits sedan 
1982 och har i dagsläget två anställda samt ideell verksamhet. De ger 
följande stöd till kvinnor och deras barn: 
 

• Skyddat boende med möjlighet till dygnet runt bemanning. 
• Stödverksamhet via telefon och rent praktisk hjälp 
• Personliga möten även på hemmaplan 
• Säkerhetsplanering med kvinnor 
• Allmänna råd- och stödsamtal 
• Dygnet runt jour för myndigheterna 
• Användning av tolk vid behov 

 

11.3 Vård och stöd inom hälso- och sjukvården  
Vid våld i nära relationer kan det uppstå behov av vård och 
behandling. Det finns olika kontaktvägar för att få rätt hjälp. 
 

• Ta kontakt med 1177 vårdguiden via telefon eller webbplats. 
• Personal vid hälsocentral kan ge råd och stöd. 
• Psykiatrins akutmottagning. 
• Kvinnohälsan. Här finns ett specialistteam med allmänläkare, 

barnmorska, gynekolog och psykoterapeut dit kvinnor kan söka 
utan remiss och få behandling. En av kvinnohälsans inriktningar 
är att stödja den som varit utsatt för övergrepp och har 



 
 
Id nr: 70:2, 20 
 

 
Titel: Program mot våld i nära relationer  
 
  

 13 (14) 
 
 
 
 

 

 
kvarstående psykiska, medicinska eller gynekologiska besvär. 
De fungerar även som region Jämtland Härjedalens lotsfunktion 
vad gäller våld i nära relationer. 

 
 

12. Nationella stödverksamheter 

12.1 Stödverksamheter för kvinnor  
 
Kvinnofridslinjen - drivs av nationellt centrum för kvinnofrid för 
kunskapsutveckling om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer och är en nationell 
stödtelefon för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våldsutsatta. Samtalen är 
gratis och syns inte på telefonräkningen. De som tar emot samtalen 
lyssnar, ger professionellt stöd och upplyser var man kan få hjälp. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland 
Webbplats för personal som i sin yrkesutövning möter barn och 
ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck och våld.  
 
Nationellt kompetensteam – konsultativt stöd  
Erbjuder råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är 
utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.   
 

12.2 Stödverksamheter för barn och unga  
 
BRIS – en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden 
Bris bistår barn som far illa. FN:s konvention om barns rättigheter är ett 
viktigt riktmärke i arbetet. Bris verkar som en länk mellan barn, vuxna 
och samhälle. Kärnan i deras verksamhet är Barnens hjälptelefon, Bris-
mejlen och Bris-chatten dit barn och unga upp till 18 år anonymt och 
kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. 

Barnombudsmannen - en statlig myndighet med uppdrag att 
företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s 
konvention om barnets rättigheter och barnkonventionen. 

Barnombudsmannen har en chatt och ett telefonnummer som är gratis 
att ringa. Samtalet syns inte i telefonräkningen. 

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) - en webbplats för alla som är 
mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, 
hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Gemensam nämnd för 2017-10-12 8 
närvård Frostviken 

Justering (sign) 

§ 56 Dnr 2017.22 700 

Närvårdsnämndens hantering av program, planer och övriga 
ärenden 

Diskussioner förs om sammanställning över program, planer och  
övriga ärenden som ska antas av både socialnämnden och närvårds-
nämnden. Närvårdsnämnden har inte reviderat program och planer i 
samma takt som socialnämnden. 

Följsamhet behöver ske så att samråd och nämnderna tar beslut samtidigt. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdschefen får i uppdrag att se över samman-
ställning över program, planer och övriga ärenden och återkomma till 
närvårdsnämnden så snart som möjligt för beslut. 

Närvårdsnämndens beslut 

Uppdrar till närvårdschefen att se över sammanställning över program, 
planer och övriga ärenden och återkomma till närvårdsnämnden så snart 
som möjligt för beslut. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Närvårdschefen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Gemensam nämnd för 2017-10-12 9 
närvård Frostviken 

Justering (sign) 

§ 57 Dnr 2017.21 700 

Sammanträdesdagar 2018 

Nämndens sekreterare har i samråd med närvårdschefen och ordförande 
för nämnden upprättat ett förslag på sammanträdesdagar för nämnden år 
2018. 

Upprättat förslag utgår från nämndens årsplan för återkommande ären-
den och kommunens process för arbete med budget, mål och uppföljning. 

Månad Datum Veckodag Anmärkning 
Februari 1 Torsdag  
Mars 15 Torsdag Godkännande av bokslut 2017. 

Behandlas av kommunstyrelsen den 
27 mars 2018. 

Maj 17 Torsdag Verksamhetsprognos per sista april. 
Behandlas av kommunstyrelsen den 
29 maj 2018 

September 13 Torsdag Verksamhetsprognos per sista augusti. 
Behandlas av kommunstyrelsen den 
25 september 2018 

Oktober 11 Torsdag Beslut om mål och budget för 
kommande år. 

December 13 Torsdag 

Förslag till beslut  

Upprättat förslag till sammanträdesplan 2018 godkänns. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Närvårdsnämndens beslut 

Upprättat förslag till sammanträdesplan 2018 godkänns. 

_____ 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-10-12  10  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 58 
 
Delegationsbeslut 
 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
_____ 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-10-12  11  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 59 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 72/2017, Val av ersättare i gemensamma 
nämnden för närvård i Frostviken för tiden intill den 31 december 2018  
efter avlidna Ingrid Nilsson (S). 
 
Maud Persson (S) Tullingsås, utses som ersättare för tiden intill den 31 
december 2018. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2017-10-12  12  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 60 Dnr 2017.20 700 
 
Tillämpning av Personuppgiftslagen i Strömsunds kommun 

Enligt personuppgiftslagen, PUL, finns en principiell skyldighet att an-
mäla all databehandling till Datainspektionen, DI, som ska föra ett regis-
ter över anmälningarna. Om den/de personuppgiftsansvariga har utsett 
ett personuppgiftsombud och anmält detta till DI, behöver anmälningar 
om behandling inte göras. Allmänheten har rätt att direkt från den per-
sonuppgiftsansvarige få upplysningar om sådana behandlingar som inte 
anmälts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 juni 2017 att  
 
1. Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid kommunledningsför-

valtningen, utses till kommunens gemensamma personuppgiftsom-
bud. 

2. Hans-Erik Jansson utses som kommunstyrelsens personuppgiftsom-
bud. 

3. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnder och kommunala bolag 
att utse Hans-Erik Jansson som personuppgiftsombud. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att närvårdsnämnden ställer sig bakom kommunsty-
relsen beslut från den 27 juni 2017 § 105 och utser Hans-Erik Jansson, 
verksamhetscontroller vid kommunledningsförvaltningen, till närvårds-
nämndens personuppgiftsombud. 
 
Närvårdsnämndens beslut 
 
Ställer sig bakom kommunstyrelsen beslut från den 27 juni 2017 § 105 och 
utser Hans-Erik Jansson, verksamhetscontroller vid kommunledningsför-
valtningen, till närvårdsnämndens personuppgiftsombud. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller kommunledningsförvaltningen 
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