
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2018-08-22  Blad 1 (15) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 -15.30 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Eva Sjölander (M) 
   Maria Sandberg (M) 
   Mona Olofsson (V) 
   Per Hedström (V) 
   Hans Elmbjer (SD) 
   Sara Edvardsson (S), tjänstgörande ersättare 
   Mona Asserwall (S), tjänstgörande ersättare 
   Eva Holmgren (S), tjänstgörande ersättare 
   Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
   Inga-Brith Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 
 
     
Övriga  
närvarande   Se nästa sida 
    
Utses att justera Eva Sjölander 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2018-08-27 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 95-105 
                                                     Annika Stedt      
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Eva Sjölander 
 

 
 ANSLAG/BEVIS A 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2018-08-22 

Datum då anslag 2017-08-28  Datum då anslag       2018-09-19 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

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



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  2 
     

     

Justering (sign) 
 

  Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
 närvarande  Aki Järvinen, socialchef, §§ 95-96, del av § 102, § 103 

    Gudrun Öjbrandt, verksamhetschef ÄO, §§ 95-97 
    Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, §§ 98-100 
    Magnus Ahlstrand, verksamhetschef IFO, §§ 101-102 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 95 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 96  Dnr 2018.44  700 
 
Preliminär verksamhetsprognos per juli 2018 
 
Preliminär verksamhetsprognos per juli 2018 redovisas och diskussioner 
förs.  
 
Socialchefen beskriver prognosarbetet.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av preliminär verksamhets-
prognos per juli 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av preliminär verksamhetsprognos per juli 2018. 
 
_____ 
 
 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  5 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 97  Dnr 2016.97  739 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Arbetsutskottet tog den 8 augusti 2018 del av diskussion om plan för framti-
dens äldreomsorg och uppdrog till vård- och socialförvaltningen att åter-
komma för fortsatt diskussion vid socialnämndens sammanträde den  
22 augusti 2018. 
 
Verksamhetschef för äldreomsorgen redovisar aktuellt förslag till plan för 
tiden 2018-2022. Planen bör lyftas för beslut till kommunfullmäktige då den 
berör flera områden i samhället. 
 
Diskussioner förs om strategiska utvecklingsområden; 
 

• omvärld och samhällsutveckling, 
• behovet av vård och omsorg, 
• ekonomi, 
• goda bostäder för äldre, 
• nya och förändrade stödformer. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av utkast till plan för framti-
dens äldreomsorg och uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta 
diskussionerna kring planen vid sammanträde den 5 september 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av utkast till plan för framtidens äldreomsorg och 
uppdrar till vård- och socialförvaltningen att fortsätta diskussionerna kring 
planen vid sammanträde den 5 september 2018. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 98  Dnr 2018.80  739 
 
Internkontroll: Genomförandeplaner för kvinnor och män 
inom hemtjänst 

Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017, 
§ 176. Genomförandeplaner ska upprättas senast en månad efter påbörjad 
insats, hemtjänst, och rapporteras till socialnämnden två gånger per år, i 
april och augusti. 
 
Resultat/Utfall 
Totalt 92 % har en genomförandeplan, 95 % av kvinnorna och 88 % av män-
nen. Det är ett bättre resultat jämfört med förra mätningen i oktober 2017 då 
resultatet var 91 % för kvinnor och 86 % för män. 
 
Åtgärdsförslag 
Resultatet återförs till berörda chefer samt till biståndsenheten. Förbätt-
ringsåtgärder fortsätter. Processbeskrivning av verkställigheten för hem-
tjänsten kan behöva förtydligas ytterligare. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner internkon-
troll gällande genomförandeplaner för kvinnor och män inom hemtjänst.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner internkontroll gällande genomfö-
randeplaner för kvinnor och män inom hemtjänst. Bilaga. 
 
_____ 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-07-05 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Genomförandeplaner upprättas för kvinnor och män i hemtjänst. 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Att genomförande plan är upprättad senast en månad efter påbörjade in-
sats. 

Frekvens 

2 ggr/år redovisning april och augusti 

Kontrollansvar 

Kvalitetsutvecklare 

Metod/Hur sker kontrollen 

Sökning med hjälp av verksamhetssystemet Procapita har gjorts för på-
gående verkställighet inom samtliga hemtjänstområden för perioden maj 
180501-180608. Personer som har haft insatser en månad eller kortare har 
räknats bort.  

Resultat/Utfall 

Sökningen i Procapita visar att totalt 92 % har en genomförandeplan, 95 % 
av kvinnorna och 88 % av männen. Det är ett bättre resultat jämfört med 
förra mätningen i oktober 2017 då resultatet var 91 % för kvinnor och 86 
% för män. 

2016 2017 2018 
Kvinnor 85 %   89 % 88 % 92 % 91 % 95 % 
Män 84 % 86 % 86 % 96 % 86 % 88 % 
Tabell 1: Resultat av mätningar 2016-2018. 

2018.80-739 Bil SN 2018-08-22 § 98



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-07-05 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Övrigt 

En av anledningarna till att resultatet inte uppgår till 100 % är att perso-
ner med endast larm och/eller matdistribution i flera fall inte har en ge-
nomförandeplan. Rutin för dokumentation har förtydligats på den punk-
ten sedan förra mättillfället så att det framgår det att det ska finnas ge-
nomförandeplaner även i dessa fall.  

Åtgärdsförslag 

Resultatet återförs till berörda chefer samt till biståndsenheten.  
Att genomförandeplaner upprättas har delvis gett resultat men det finns 
fortsatt förbättringsåtgärder att göra.  
Processbeskrivning av verkställigheten för hemtjänsten kan behöva för-
tydligas ytterligare. 

 2018.80-739 Bil SN 2018-08-22 § 98



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 99 Dnr 2018.81 734 
 
Internkontroll: Genomförandeplaner för kvinnor och män 
inom särskilt boende 

Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017, 
§ 176. Genomförandeplaner ska upprättas senast en månad efter påbörjad 
insats, särskilt boende, och rapporteras till socialnämnden två gånger per år, 
i april och augusti. 
 
Resultat/Utfall  
Totalt 92 % har en genomförandeplan. 94 % av kvinnorna och 89 % av män-
nen. Resultatet har förbättrats jämfört med förra mättillfället för både kvin-
nor och män. Resultatet för januari 2018 var 81 % för kvinnor och 75 % för 
män. 
 
Åtgärdsförslag 
Resultatet återförs till berörda enhetschefer samt biståndsenheten. Bistånds-
beslut i två steg behöver fattas i större utsträckning. Införandet av modellen 
IBIC behöver fortgå. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner internkon-
troll gällande genomförandeplaner för kvinnor och män inom särskilt bo-
ende.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner internkontroll gällande genomfö-
randeplaner för kvinnor och män inom särskilt boende. Bilaga. 
 
_____ 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-07-05 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Genomförandeplaner upprättas för kvinnor och män inom särskilda bo-
enden. 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Att genomförande plan är upprättad senast en månad efter påbörjade in-
satser. 

Frekvens 

2 ggr/år redovisning april och augusti 

Kontrollansvar 

Kvalitetsutvecklare 

Metod/Hur sker kontrollen 

Sökning med hjälp av verksamhetssystemet Procapita har gjorts för på-
gående verkställighet inom samtliga särskilda boenden för perioden 
180501-180608. Personer som har bott i särskilt boende mindre än en må-
nad har räknats bort. 

Resultat/Utfall 

Sökningen i Procapita visar att totalt 92 % har en genomförandeplan. 94 % 
av kvinnorna och 89 % av männen. Resultatet har förbättrats jämfört med 
förra mättillfället för både kvinnor och män.  Resultatet januari 2018 var 
81 % för kvinnor och 75 % för män. 

2016 2017 2018 
Kvinnor 58 % 73 % 74 % 70 % 81 % 94 % 
Män 55 % 63 % 58 % 85 % 75 % 89 % 
Tabell 1: Resultat av mätningar 2016-2018. 

2018.81-734 Bil SN 2018-08-22 § 99



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-07-05 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Övrigt 

Införandet av individens behov i centrum, IBIC, har ånyo tagit fart liksom 
lösningar för att kunna registrera genomförandeplanerna i Procapita i de 
fall planen görs utifrån modellen IBIC. Biståndsenhetens införande av be-
slut i två steg kommer att påverka utfallet positivt när införandet kommit 
längre.  
En aktuell genomförandeplan upprättas för flertalet kvinnor och män 
men genom att uppgifterna finns enbart på pappersblankett så visas de 
inte vid en sökning i verksamhetssystemet. 

Åtgärdsförslag 

Resultatet återförs till berörda enhetschefer samt till biståndsenheten. 

Biståndsbeslut i två steg behöver fattas i större utsträckning. 
Införandet av modellen IBIC behöver fortgå. 

2018.81-734 Bil SN 2018-08-22 § 99



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 100 Dnr 2018.83 740 
 
Internkontroll: Genomförandeplaner inom stöd och service,   
LSS 

Enligt fastställd internkontrollplan för 2018 ska granskning ske att det upp-
rättas genomförandeplaner för kvinnor och män inom LSS grupp- och ser-
vicebostäder senast en månad efter påbörjade insatser. Redovisning sker två 
gånger per år, vid socialnämndens sammanträde i april och augusti. 
 
Resultat/Utfall 
I juli hade 16 kvinnor och 31 män insatsen bostad med särskild service. 
Samtliga brukare har en genomförandeplan.  
 
Förslag till beslut  
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner internkon-
troll gällande genomförandeplaner inom stöd och service, LSS. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner internkontroll gällande genomfö-
randeplaner inom stöd och service, LSS. Bilaga. 
 
_____ 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 1 
Datum 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Carina Esbjörnsson 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll 

Process/rutin 

Genomförandeplaner upprättas för kvinnor och män inom LSS med be-
slut om bostad med särskild service (grupp- och servicebostäder) senast 
inom en månad efter påbörjad insats. 

Vad kontrolleras/Kontrollmoment 

Andelen genomförandeplaner ska uppgå till 100 procent för kvinnor och 
män med beslut om gruppbostad eller servicebostad. 

Frekvens 

Två ggr per år i april och augusti 

Kontrollansvar 

Kontroll har gjorts av verksamhetschef 

Metod/Hur sker kontrollen 

Kontrollen har gjorts manuellt i dialog med enhetschefer inom stöd och 
service och inkluderar alla kvinnor och män som hade beslut om insatsen 
20180801. 

Resultat/Utfall 

I juli hade 16 kvinnor och 31 män insatsen bostad med särskild service. 
Samtliga brukare har en genomförandeplan. 

2018.83-740 Bil SN 2018-08-22 § 100



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  9 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 101 Dnr 2018.38 754 
 
Internkontroll: Dokumentation i individärenden, ekonomiskt 
bistånd 

Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017 
§ 176. Granskning enligt upprättad checklista ska ske av tio slumpmässigt 
uttagna ärenden, där orsakskoden är arbetslös saknar ersättning. Resultat 
från kontrollen ska sammanställas och rapporteras till socialnämnden fyra 
gånger per år, i februari, maj, augusti och november. 
 
Resultat/Utfall 
Måluppfyllelse har nåtts i sex av sju kontrollerade områden. Handläggarens 
bedömning har saknats i två ärenden. När det gäller beaktande av barnper-
spektivet så har det förbättrats jämfört med förra kontrollen. 
 
Åtgärdsförslag 
Genomgång av resultat/utfall i ekonomigruppen. Diskussion i gruppen om 
hur en bedömning enkelt kan formuleras. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner internkon-
troll gällande dokumentation i individärenden, ekonomiskt bistånd. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner internkontroll gällande doku-
mentation i individärenden, ekonomiskt bistånd. Bilaga. 
 
_____ 
 



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 2 
Datum 
2018-08-22 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltning/IFO 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Lena Norrman Enhetschef/1:e soc sekr 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

Rapport internkontroll, dokumentation i individärenden 
ekonomiskt bistånd 

Inledning  

För att på ett strukturerat sätt följa upp handläggningsprocessen av eko-
nomiskt bistånd inom ekonomienheten används en checklista. Vad som 
kontrolleras framgår under rubriken Kontrollmoment.  

Process/rutin 

Att väsentlig dokumentation finns i ärenden som rör ekonomiskt bistånd 

Kontrollmoment 

• att det framgår vad ansökan avser
• att det finns aktuella utredningar som visar att rätt till bistånd förelig-

ger
• att det finns aktuella och relevanta aktanteckningar
• att beräkningar har gjorts på ett korrekt sätt
• att det framgår vilken bedömning som handläggaren gjort
• att det framgår att barnperspektivet är beaktat i barnfamiljer
• att det framgår vilket beslut som tagits

Frekvens 

4 gånger/år, februari, maj, augusti och november.  

Kontrollansvar 

Arbetsledning. 

Metod/Hur sker kontrollen 

Sökverktyg i Procapita. Sökning på beslut. Listor över beslut om ekono-
miskt bistånd under perioden april-juni 2018 har tagits fram.  Slumpvis 
urval av 10 ärenden fördelade på samtliga handläggare, där orsakskoden 
är arbetslös saknar ersättning. Kontroll i respektive persons digitala akt 
av dokumentation, beräkningar och beslutsmeddelande samt kontroll i 
pappersakt när det gäller skriftlig ansökan om bistånd. Bedömning enligt 
checklista samt notering av avvikelser när det gäller vad som kontrolleras 

2018.38-754 Bil SN 2018-08-22 § 101



TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 2 
Datum 
2018-08-22 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltning/IFO 

Ärendenr/diarienr 

Utredare/handläggare 
Lena Norrman Enhetschef/1:e soc sekr 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

enligt ovan, men även övrigt som iakttagits i samband med kontrollen 
och som det behöver föras en dialog i handläggargruppen om. 

Resultat/Utfall 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Av de sju områden som kontrollerats har en försämring noterats i att 
handläggarens bedömning saknas i två ärenden. När det gäller beak-
tande av barnperspektivet så har det förbättrats jämfört med förra kon-
trollen. 

Som nämnts vid föregående kontroller har administrationen tagit över en 
del uppgifter för att avlasta handläggarna.  

Åtgärdsförslag: 

• Genomgång av resultatet av granskningen i ekonomigruppen.
• Diskussion i gruppen om hur en bedömning enkelt kan formuleras.

Måluppfyllelse 

I samtliga ärenden framgick det av aktanteckning eller av be-
slutsmeddelandet vad ansökan avsåg. 

10/10 

I samtliga ärenden fanns en aktuell utredning, uppdaterad eller 
gjord under senaste året. 

10/10 

I samtliga ärenden fanns aktuella aktanteckningar. 10/10 

Korrekta beräkningar bedömdes finnas i samtliga ärenden. 10/10 

Handläggarens bedömning framgick i åtta ärenden. 8/10 

I ett av hushållen fanns barn. Där framgick det tydligt hur 
barnperspektivet var beaktat. 

1/1 

I samtliga ärenden framgick det tydligt vilket beslut som hade 
fattats. 

10/10 

2018.38-754 Bil SN 2018-08-22 § 101



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 102 Dnr 2018.101 750 
 
Remiss avseende förslag att Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla 
 
De allmänna råden utfärdades 1997. I vissa delar är råden inte längre  
aktuella då det tillkommit nya lagar och praxis och de består också huvud-
sakligen av annat än vad som enligt 1 § författningssamlingsförordningen 
(1976:725) är allmänna råd. Socialstyrelsen föreslår därför att de allmänna 
råden ska upphöra att gälla. 
 
Socialstyrelsen avser att göra en analys av vilket behov av vägledning som 
finns vid tillämpning av LVU och vill få information från remissinstanserna 
om detta. 
 
Yttrandet från Strömsunds kommun innebär ett tillstyrkande av Socialsty-
relsens förslag. Kommunen framför också synpunkten att det finns ett behov 
av ny samlad vägledning när de allmänna råden (SOSFS 1997:15) upphör att 
gälla. 
 
Förslag till beslut  

Att avge upprättat förslag till remissyttrande till Socialstyrelsen. 

Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden lämnar yttrande till Socialstyrelsen 
enligt upprättat förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Socialstyrelsen



Vård och socialförvaltningen 

YTTRANDE 

2018-08-22 

1 (1) 

Vårt dnr 2018.101-750 

Ert dnr 15907/2018 

Strömsunds Kommun 
Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

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

Socialstyrelsen 
Enheten för socialjuridik 
106 30 Stockholm 

Remiss 

Förslag att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) 
Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga, LVU, ska upphöra att gälla 

Strömsunds kommun har fått möjlighet att lämna yttrande på förslag 
rörande Socialstyrelsens allmänna råd.  

Strömsunds kommun tillstyrker Socialstyrelsens förslag. 

Strömsunds kommun vill i övrigt framhålla följande. 

LVU är en ingripande åtgärd för den enskilde individen och tillämpning-
en måste ske rättssäkert. Tillämpning av LVU innebär också korta tidsfris-
ter och krav på mycket skyndsam handläggning. Då det rör sig om 
tvångslagstiftning är det av stor vikt för handläggare och beslutsfattare att 
det finns vägledning och att den är samlad. Som en jämförelse kan näm-
nas när de allmänna råden för tillämpningen av lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall upphörde att gälla 2014. Det finns idag ingen 
samlad vägledning i tillämpningen av den lagen och det leder till osäker-
het i hanteringen. 

Strömsunds kommun anser således att det finns ett behov av ny samlad 
vägledning när de allmänna råden (SOSFS 1997:15) upphör att gälla. 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 

Bil SN 2018-08-22 § 102



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-08-22  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 103 Dnr 2018.20 700 
 
Aktuell information 
 
Socialchef och ordförande lämnar information om aktuella ärenden inom 
vård- och socialförvaltningen. 
 

 Vård- och omsorgscollege, VOC 
VOC i Strömsund har certifierats för ytterligare 5 år. 
 

 Validering till undersköterska  
15 personer ska validera med start under hösten 2018.  
 

 Stimulansmedel från staten - 660 tkr 
Stimulansmedel har beviljats som avser välfärdsteknik. Medlen som ska för-
brukas under 2018. 
 

 Personalsituationen 
Enhetschefer har rekryterats till särskilda boenden, Älvgården och Solbacken.  
 

 Bemanning sommaren 
Tre semesterperioder infördes inför sommaren 2018. Tack vare detta har 
bemanningen fungerat bra. 
 

 Sommarvärmen 
Situationen har varit besvärlig i hela kommunen. Personalen har gjort ett bra 
arbete för att underlätta för vårdtagarna. 
  
Utredningskostnader individ- och familjeomsorg 
I samband med ett av dagens sekretessärenden diskuteras gränsdragning för 
utredningskostnader mellan kommunen och landstinget.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av aktuell information och 
uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma vid arbetsutskottet 
den 5 september 2018 med information om gränsdragning för utrednings-
kostnader mellan kommunen och landstinget. 
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§ 103 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av aktuell information och uppdrar till vård- och  
socialförvaltningen att återkomma vid arbetsutskottet den 5 september  
2018 med information om gränsdragning för utredningskostnader mellan 
kommunen och landstinget. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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§ 104   
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juni-juli 2018 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 105 
 
Delgivningar 
 
   Dnr 2018.74  739 
 
1 Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni § 41 gällande begäran om inve-

steringsmedel, lokalanpassning Strömbacka. 
 
   Dnr 2018.43  700 

 
2 Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2018 § 45 gällande budgetdirek-

tiv och budgetramar 2019. 
 
   Dnr 2018.116 759 
 
3 Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2018 § 134 gällande riktlinjer för 

hantering av uppgifter om personer med skyddad identitet. 
 

4 § D A 11, Tillståndsbevis för BRC i Storåbränna AB att servera alkohol-
drycker vid hembygdsgården i Strömsund 29-30 juni 2018. 
 

5 § D A 12, Tillståndsbevis för BRC i Storåbränna AB att servera alkohol-
drycker vid Stenhammaren i Backe 30 juni - 1 juli 2018. 
 

6 § D A 13, Tillståndsbevis för Hotell Raivi i Hoting AB att servera alko-
holdrycker vid travlogen i Hoting 5-14 juli 2018. 
 

7 § D A 14, Tillståndsbevis för Öhlén Holding AB att servera alkohol-
drycker vid hembygdsgården i Strömsund 5-7 juli 2018. 
 

8 Datainspektionens meddelande den 18 maj 2018. Datainspektionen före-
slår Dataskyddsmyndigheten som nytt namn. 
 

9 Datainspektionens meddelande den 25 maj 2018. Idag stärks skyddet av 
den personliga integriteten. 
 

10 Datainspektionens meddelande den 28 maj 2018. Integritetsskyddet för 
Skånepatienter brister. 
 

11 Datainspektionens meddelande den 28 maj 2018. Fel lämna ut patient-
uppgifter till apoteksstuderade. 
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12 Datainspektionens meddelande den 29 maj 2018. Domstol ger Datain-
spektionen rätt om hälsa för mig. 
 

13 Datainspektionens meddelande den 30 maj 2018. Datainspektionen 
överklagar Google-dom. 
 

14 Datainspektionens meddelande den 8 juni 2018. Datainspektionen inle-
der första granskningarna enligt GDPR. 
 

15 Datainspektionens meddelande den 11 juni 2018. Datainspektionen in-
leder ny granskning av Google. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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