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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  2 
     

     

Justering (sign) 
 

  Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
 närvarande  Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, § 11 
   Magnus Ahlstrand, verksamhetschef, § 12 
   Emilie Abrahamsson, biståndshandläggare, § 12 
   Aki Järvinen, socialchef, § 14 
   Gudrun Öjbrandt, biträdande socialchef, § 14 
   Jörgen Olofsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
   Bernt Nygren (S), ej tjänstgörande ersättare 
   Isabella Bonér (S), ej tjänstgörande ersättare   
   Lars Lindberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
   Henrik Johansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
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Socialnämnden 2019-01-16  3 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 1 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Ärende 17 utgår: Aktuell information.  
 
Tillägg till ärende 19, anmälan delegationsbeslut: Ordförandebeslut den 
20 december 2018 gällande bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
SoL, placering i skyddat boende.  
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2019-01-16  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 2  Dnr 2019.3  700 
 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022 

 
Socialnämndens beslut 
 
Som ledamöter utses: 
 
1. Karin Näsmark (S) Havsnäs 
2. Deanne Edin (S) Hammerdal 
3. Marie Gabrielsson (S) Strömsund 
4. Åse Ehnberg (C) Strömsund 
5.  Eva Sjölander (M) Rossön 
    

 Som ersättare utses: 
 

1. Tomas Jangenmalm (S) Strömsund 
2. Eva Holmgren (S) Havsnäs 
3. Carina Andersson (S) Strömsund 
4. Pernilla Persson (C) Strömsund 
5. Catarina Espmark (M) Äspnäs 

 
Som ordförande utses: Karin Näsmark (S) 
 
Som vice ordförande utses: Eva Sjölander (M) 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Kansliet 
Löner 
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Justering (sign) 
 

§ 3  Dnr 2019.4  700 
 
Val av ledamot och personlig ersättare i tillgänglighetsrådet 
mandatperioden 2019-2022 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Tomas Jangenmalm (S) Strömsund 

 
2. Som personlig ersättare utses Catarina Espmark (M) Äspnäs 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Tillgänglighetsrådet 
Kansliet 
Löner 
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Socialnämnden 2019-01-16  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 4  Dnr 2019.5  700 
 
Val av ledamot och personlig ersättare i kommunala  
pensionärsrådet mandatperioden 2019-2022 
 
Socialnämndens beslut 
 

 1. Som ledamot utses Deanne Edin (S) Hammerdal 
 
 2. Som personlig ersättare utses Jan-Gunnar Eliasson (C) Hallviken 

 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Pensionärsrådet 
Kansliet 
Löner 
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Justering (sign) 
 

§ 5  Dnr 2019.7  700 
 
Val av ledamot och personlig ersättare i lokala brukarsamråd 
mandatperioden 2019-2022 
 
Med syfte att fördjupa och decentralisera samverkan med vård- och  
socialförvaltningens brukare, pensionärsorganisationer m.fl. har social-
nämnden inrättat s.k. lokala brukarsamråd för de fyra kommundelarna, till 
vilka socialnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 
 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M), Rossön 
   
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Kansliet 
Löner 
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Justering (sign) 
 

§ 6  Dnr 2019.8  700 
 
Val av ledamot och ersättare till styrelsen för en gemensam 
nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial mandatperioden 2019-2022 
 
Länets kommuner har bildat en gemensam nämnd för upphandling,  
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 

 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M) Rossön 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Region Jämtland Härjedalen 
Kansliet 
Löner 
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§ 7  Dnr 2019.9  700 
 
Val av ledamot och ersättare i familjerådgivningen mandatpe-
rioden 2019-2022 
 
Förslag på ledamot samt ersättare till Familjerådgivningen skall ges till  
Region Jämtland Härjedalens styrelse, vilken därefter har att utse Familje-
rådgivningens styrelse. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 

 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M), Rossön 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Familjerådgivningen i Jämtlands län 
Region Jämtland Härjedalen 
Kansliet 
Löner 
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§ 8  Dnr 2019.10  700 
 
Val av ledamot och ersättare till sociala samrådsgruppen, 
SOCSAM, mandatperioden 2019-2022 
 
Under många år har länets kommuner och landstinget samverkat i frågor 
kring socialtjänst, LSS-området och kommunal hälso- och sjukvård, genom 
en samrådsgrupp benämnd Sociala samrådsgruppen. SOCSAM består av 
ordföranden i socialnämnder/motsvarande samt socialchefer. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 

 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M), Rossön 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Region Jämtland Härjedalen 
Kansliet 
Löner 
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§ 9  Dnr 2019.11  700 
 
Val av ledamot och ersättare till sociala vård- och omsorgs-
gruppen, SVOM, mandatperioden 2019-2022 
 
Under många år har länets kommuner och landstinget samverkat i frågor 
kring socialtjänst, LSS-området och kommunal hälso- och sjukvård, genom 
en samrådsgrupp benämnd Sociala vård- och omsorgsgruppen. Sociala 
vård- och omsorgsgruppen består av ordföranden och socialchefer samt  
politiker och tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen. 
 
Från Region Jämtland Härjedalens styrelse deltar också två ledamöter. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Som ledamot utses Karin Näsmark (S), Havsnäs 

 
2. Som personlig ersättare utses Eva Sjölander (M), Rossön 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Region Jämtland Härjedalen 
Kansliet 
Löner 
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§ 10  Dnr 2019.12  700 
 
Kompletterande beslutanderätt – beslutanderätt enligt lag, 
mandatperioden 2019-2022 

 
Enligt vård- och socialförvaltningens delegationsförteckning skall ledamot 
utses som kan besluta i ärenden då inte ordförande eller vice ordförande är 
tillgängliga. Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Marie Gabrielsson (S) utses att besluta i ärenden då inte ordförande eller 
vice ordförande är tillgängliga. 
 
______ 
 
Beslutsexpediering 
Den valda 
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§ 11  Dnr 2019.13  731 
 
Uppföljning handlingsplan tillgänglighet 2018 
 
Handlingsplanen tillgänglighet fastställdes av socialnämnden 2017-02-20  
§ 182. 
 
Sammanfattning av året redovisning: 
 Lättläst information finns om omsorg och stöd, bostad med särskild ser-

vice LSS samt viktiga telefonnummer för att nå socialtjänsten. Samtliga 
webbsidor på kommunens webbplats går att få upplästa. 

 Ett arbete har påbörjats med att iordningställa en tillgänglig uteplats vid 
Granbackens särskilda boende och Solbackens trygghetsboende. 

 Ett arbete har genomförts med att göra inomhusmiljön begriplig, till-
gänglig och trivsam vid två av kommunens särskilda boenden. 

 14 personer med psykosociala funktionsnedsättningar har under året via 
arbetsmarknadsenheten erbjudits sysselsättning och arbete. 

 Personal inom boendestöd och Tingvallagruppen har utbildats inom 
RACT (resursgrupps ACT, assertive community treatment). Här har ett 
samarbete fortsatt för personer med behov av långvarigt stöd i sin var-
dag. 

 Under året har förvaltningen haft möjlighet att erbjuda enskilda med be-
slut om kontaktperson/kontaktfamilj stöd efter lyckade rekryteringar. 
Fortsatt arbete pågår med att hitta nya vägar och alternativa lösningar 
när rekrytering misslyckas.  

 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att  
 
Socialnämnden beslutar att del av redovisningen. Bilaga. 
 
Socialnämnden uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2019 med ny handlingsplan där 
det framgår att planering och genomförande av förbättrad utemiljö vid sär-
skilda boendet Granbacken också ska inkludera Strömbacka trygghets-
boende då uteplatsen ligger mellan dessa boenden och nyttjas av båda. 
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§ 11 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
2. Socialnämnden uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma 

till arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2019 med ny handlingsplan 
där det framgår att planering och genomförande av förbättrad utemiljö 
vid särskilda boendet Granbacken också ska inkludera Strömbacka 
trygghetsboende då uteplatsen ligger mellan dessa boenden och nyttjas 
av båda. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 

 
 



Titel: Handlingsplan tillgänglighet 
1 (4) 

Id nr: 70 Typ: Handlingsplan tillgänglighet utifrån kommunens tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning 

Giltighetstid: 2018 

Version: 2.0 Fastställd: Socialnämnden datum 172020 §182 Uppdateras: 2019-03 

Handlingsplan tillgänglighet 

Vad vill vi uppnå Hur (aktivitet och metod) För vem (målgrupp) Tid Ansvarig Uppföljning i 
SN, månad och 
år 

Information och kommunikation 
Personer med 
funktionsnedsättning 
ska kunna ta del av 
information på lika 
villkor som andra 

Inventera om viss information behövs i 
annan form 

Personer med 
funktionsnedsättning 

Konti-
nuer-
ligt 

Chef IFO/Stöd 
och service 

Januari 2019 

Resultat och kommentar:  
För närvarande finns information om bostad med särskild service enligt LSS i lättläst form. Det finns också en översiktlig sammanställning 
om omsorg och stöd som kan ges inom ramen för SoL och LSS i lättläst format samt information om viktiga telefonnummer för att nå 
socialtjänsten. Samtliga webbsidor på kommunens webbplats går att få upplästa. Webbplatsen kommer att prioriteras före broschyrer eller 
annat informationsmaterial för ny information. Något ytterligare arbete har inte gjorts under året inom detta område.   

Personer med 
funktionsnedsättning 
ska kunna 
kommunicera på lika 
villkor som andra 

Erbjuda alternativa 
kommunikationssätt 

Personer med 
funktionsnedsättning 

Konti-
nuer-
ligt 

Chef Stöd och 
service 

Januari 2019 

Resultat och kommentar: 

Bil SN 2019-01-16 § 11



 
 

 
Titel: Handlingsplan tillgänglighet   
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Id nr: 70  Typ: Handlingsplan tillgänglighet utifrån kommunens tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning   

Giltighetstid: 2018 

Version: 2.0 Fastställd: Socialnämnden datum 172020 §182 Uppdateras: 2019-03 
 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster har internt utbildat varandra inom området bildstöd för kommunikation och också 
olika datastöd som finns att tillgå för att underlätta kommunikation. Inom stöd och service har ett förbättringsarbete påbörjats kring 
brukarfokus där kommunikationen kommer att belysas på individnivå. 
 

Fysisk tillgänglighet, bostad och utemiljö 
Tillgänglig utemiljö 
vid särskilda boenden 

Förvaltningen ska delta i planering och 
genomförande av förbättrad uteplats 
Granbacken 

Personer bosatta på 
Granbacken 
 

Konti-
nuer-
ligt 

Enhetschef  Januari 2019 

Resultat och kommentar:  
Boende och personal har varit delaktiga i planeringen av uteplatsen både med idéer på utformning men också prioritering av olika 
åtgärder som upplevs viktiga. Kommunens arbete att iordningsställa en uteplats vid Granbacken har påbörjats. Markarbeten och 
plattläggning är utförda. Iordningsställande av ett sol- och regnskydd, asfaltering av gångvägar samt inredning av uteplatsen kvarstår. 
 
Tillgänglig 
inomhusmiljö 
särskilda boenden 

Systematisk genomgång av 
inomhusmiljö med stöd av checklistor 
och KASAM-begreppet. 
Arbetsgrupper med personal och 
boende 

Personer bosatta på 
Granbacken och 
Solbacken  

Konti-
nuer-
ligt 

Enhetschefer  Januari 2019 

Resultat och kommentar:  
Förbättringsarbetet ”Makeover säbo” har pågått gemensamt i boendena under 2017-2018 och letts av en utsedd arbetsgrupp bland 
personalen. Syftet har varit att göra inomhusmiljön mer begriplig, tillgänglig och trivsam utifrån vad som bedömts möjligt i befintliga 
lokaler. Några av de kvinnor och män som bor i respektive boende har varit delaktiga och påverkat åtgärderna genom dialogträffar om 
vad som upplevs göra miljön trivsam. Till viss del har checklista från myndigheten för delaktighet, MFD, använts. Åtgärder har 
exempelvis handlat om att förnya med enkla medel t ex färg och tapeter, välja tavlor som de boende uppskattar, rensa bort onödig 
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Id nr: 70  Typ: Handlingsplan tillgänglighet utifrån kommunens tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning   

Giltighetstid: 2018 

Version: 2.0 Fastställd: Socialnämnden datum 172020 §182 Uppdateras: 2019-03 
 

information och inredning samt se över skyltning. 
 

Arbete och sysselsättning 
Skapa förutsättningar 
för sysselsättning 

Erbjuda sysselsättning, extratjänster 
och praktikplatser i samverkan med 
arbetsmarknadsenheten, AME 

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar 
som står utanför 
arbetsmarknaden 

 

Konti-
nuer-
ligt 

Chef AME Januari 2019 

Resultat och kommentar:  
AME har 14 personer anställda med psykosociala funktionsnedsättningar. Verksamheten arbetare kontinuerligt med att anpassa 
arbetsuppgifter samt att kunna erbjuda fler personer sysselsättning och arbete. Ett samarbete med dagligverksamhet är under utveckling i 
större utsträckning för att möta individernas behov på bästa sätt. 
 

Sociala tjänster 
Utveckla och förbättra 
boendestödet 

Utökat samarbete internt t ex mellan 
nuvarande boendestödjare och 
personal inom Tingvallagruppen 

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar 

Konti-
nuer-
ligt 

Enhetschef och 
personal inom 
IFO och LSS 

Januari 2019 

Resultat och kommentar:  
Under 2017-2018 har personal inom boendestöd och Tingvallagruppen utbildats inom RACT (resursgrupps ACT, assertive community 
treatment). Det finns ett samarbete mellan boendestödjare och Tingvallagruppen på individnivå i dagsläget. Planen har varit att utveckla 
struktur och mötesformer under året men olika anledningar inte kunnat genomföras.  
 
 



 
 

 
Titel: Handlingsplan tillgänglighet   

4 (4) 
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Stöd i vardagen till 
funktionsnedsatta 
personer 

Hitta andra alternativ till lösning när 
det inte är möjligt att finna en 
kontaktperson/kontaktfamilj  
 

Personer med 
psykosociala och/eller 
fysiska 
funktionsnedsättningar 

Kontin
uerligt 

Enhetschef och 
personal inom 
IFO och LSS 

Januari 2019 

Resultat och kommentar: 
Verksamheterna inom IFO, Biståndsenhet och Stöd och service har under året lyckats med rekrytering av 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer varför alternativa lösningar inte varit aktuella. Fortsatt arbete pågår med att hitta nya vägar och 
alternativa lösningar när rekrytering misslyckas.  
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§ 12  Dnr 2017.243 700 
 
Införande av IBIC, Individens behov i centrum – lägesrapport 
 
Socialnämnden beslutade den 24 september 2014 § 105 att införa arbetssättet 
ÄBIC, Äldres behov i centrum. År 2014 gick Socialstyrelsen ut med inform-
ation om att kommuner skulle få extra medel om man gick över till IBIC, In-
dividens behov i centrum. Strömsunds kommun anslöt sig till denna modell 
för biståndshandläggning och utförande av beslutade insatser. 
 
Arbetet med att gå över till IBIC påbörjades och personal utbildades. Av 
olika anledningar försenades projektet, bl.a. fungerade inte Procapita som 
det var tänkt.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2018 att ta del av lägesrapport 
IBIC samt att uppdra till vård och socialförvaltningens arbetsgrupp för infö-
rande av IBIC att lämna ny rapport till socialnämnden den 19 december 
2018. Socialnämnden beslutade den 19 december att ärendet behandlas vid 
dagens sammanträde. 
 
Pågående arbete 
Användande av IBIC innebär omfattande förändringar i utredning, besluts-
fattande, arbetssätt och uppföljning. Införandet kan indelas fyra delar – be-
hovsinventering och förberedelse, införande, användning med löpande 
handledning och vidmakthållande. Vi befinner oss i den första delen och 
processledaren har under oktober 2018 handlagt och fattat beslut i ett antal 
ärenden enligt IBIC. Arbetet sker enligt den modell som Östersunds kom-
mun arbetar efter, dvs. att börja arbeta i det nuvarande systemet Procapita 
med nya rubrikträd anpassade till IBIC. Enhetschefer inom hemtjänst och 
särskilt boende har fått beställningar i ärenden för att planera verkställighet 
och utforma genomförandeplaner. 
 
Processledaren utbildar biståndshandläggarna inom IBIC i december 2018 
och januari 2019 för att de sedan ska börja fatta beslut enligt modellen. En-
hetscheferna kommer att utse medarbetare som ska lära sig att arbeta med 
de nya genomförandeplanerna. 
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§ 12 (forts.) 
 
Kommande utveckling 
I februari 2019 kommer processledaren att påbörja utbildningar inom IBIC 
för enhetschefer och medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende. Pla-
nen är att sprida arbetssättet områdesvis inom kommunen. 
 
För att kunna vidmakthålla kunskapen inom olika professioner och för en 
hållbar implementering av IBIC i kommunen kommer flera personer inom  
verkställighetens olika områden att gå processledarutbildning hos Socialsty-
relsen. 
 
Tieto har meddelat att de inte kommer att fortsätta utveckla Procapita. Pla-
nen är att vi tar deras nya system Lifecare, som är anpassat för IBIC, i bruk 
under 2019. Det kräver stora förberedelser bl. a. med behörigheter i systemet 
och utbildning, men kommer att underlätta informationsöverföringen mel-
lan myndighetsutövning och utförande när det är i drift. För att starta den 
processen och klarlägga förutsättningarna för övergång till Lifecare träffar 
projektgruppen en representant från Tieto den 22 januari i Strömsund. 
 
Ett antal ärenden har handlagts och beslutats enligt IBIC och skickats vidare 
till verkställande enheter för vidare hantering. Arbetet fortsätter dels med 
utbildning för att samtliga biståndshandläggare ska börja fatta beslut enligt 
IBIC och dels med förberedelser för övergång till det nya systemet Lifecare. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner redovis-
ningen och ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
ny rapport under våren 2019. 
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Justering (sign) 
 

§ 12 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen samt ger vård- och  
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med ny rapport under våren 
2019. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 13  Dnr 2018.203 700 
 
Yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrlands län gällande till-
syn av Palmqvist sjukvårdsstiftelse 
 
Länsstyrelsen i Västernorrland genomför ett nationellt granskningsprojekt 
för att kontrollera att stiftelser delar ut medel i enlighet med sina ändamål. 
Länsstyrelsen har därför i skrivelse den 18 december 2018 begärt uppgifter 
och handlingar för Palmqvist sjukvårdsstiftelse. 

Socialnämnden beslutade den 27 januari 2016 § 4 att upplösa stiftelser som 
förvaltas av socialnämnden då kapitalet i stiftelserna var så lågt att avkast-
ningen inte räckte till både omkostnader och utdelning. Följande krav skulle 
uppfyllas för att stiftelserna skulle få upplösas: 
 

• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
• Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren. 
• Värdet av tillgångarna under de tre senaste räkenskapsåren understi-

ger tio gånger det då gällande prisbasbeloppet (åren 2013-2015: 
445 000 kr) 

• Stiftelsen saknar skulder. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden avger yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrland enligt 
upprättat förslag. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden avger yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrland enligt 
upprättat förslag. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
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Tillsyn av Palmqvist sjukvårdsstiftelse 
 
Nedan lämnas redovisning över begärda uppgifter. 
 
1. Stämmer stiftelsens ändamål överens med det ändamål som stif-

telsen tillämpar? 
 
Socialnämnden beslutade att upplösa stiftelsen den 27 januari 2016 
§ 4 och att återstående medel förbrukas genom att de delas ut till 
kvinnor och män i före detta Alanäs församling som på grund av 
sjukdom fått sin ekonomi försämrad. Bilaga 1. 
 
Den gamla texten ändrades då den var ålderdomlig i sin ordaly-
delse. 
 

2. Redogör för hur förvaltaren tolkar ändamålet 
Enligt ovan. 
 

3a.  Redogör för hur stiftelsen hittar mottagare för de medel som  
delas ut 
 
Annonsering har skett i Strömsunds gratistidning och på kommu-
nens hemsida att ansökan om bidrag kan göras. Ansökningsblan-
ketter har tillhandahållits via hemsidan och även skickats om man 
ringt till kontaktperson, nämndsekreterare. Affischering har skett i 
alla kommundelar. Information har lämnats till vård- och socialför-
valtningens ledningsgrupp, tillgänglighetsrådet och kommunala 
pensionärsrådet. 
 

3b.  Redogör för hur urvalet av mottagare sker för de medel stiftelsen 
delar ut 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 7 december 2016 § 107 
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   Länsstyrelsen Västernorrland 
 Box 333 
 871 27  HÄRNÖSAND 
 
 
 
 
 
Tillsyn av Palmqvist sjukvårdsstiftelse 
 
Nedan lämnas redovisning över begärda uppgifter. 
 
1. Stämmer stiftelsens ändamål överens med det ändamål som stif-

telsen tillämpar? 
 
Socialnämnden beslutade att upplösa stiftelsen den 27 januari 2016 
§ 4 och att återstående medel förbrukas genom att de delas ut till 
kvinnor och män i före detta Alanäs församling som på grund av 
sjukdom fått sin ekonomi försämrad. Bilaga 1. 
 
Den gamla texten ändrades då den var ålderdomlig i sin ordaly-
delse. 
 

2. Redogör för hur förvaltaren tolkar ändamålet 
Enligt ovan. 
 

3a.  Redogör för hur stiftelsen hittar mottagare för de medel som  
delas ut 
 
Annonsering har skett i Strömsunds gratistidning och på kommu-
nens hemsida att ansökan om bidrag kan göras. Ansökningsblan-
ketter har tillhandahållits via hemsidan och även skickats om man 
ringt till kontaktperson, nämndsekreterare. Affischering har skett i 
alla kommundelar. Information har lämnats till vård- och socialför-
valtningens ledningsgrupp, tillgänglighetsrådet och kommunala 
pensionärsrådet. 
 

3b.  Redogör för hur urvalet av mottagare sker för de medel stiftelsen 
delar ut 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 7 december 2016 § 107 
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att övre beloppsgräns ska vara 5 000 kr för enskild sökande och att 
”äldre” avser personer som är 65 år och äldre. Beloppsgränsen har 
satts för att så många som möjligt ska kunna få bidrag. 
 
Ordförande, nämndsekreterare och enhetschef för individ- och fa-
miljeomsorgen har haft genomgång av inkomna ansökningshand-
lingar. Genomgång har skett av inkomster och om sökanden har 
försörjningsstöd. Kontroll har gjorts så att ansökningar stämmer 
med kriterierna för stiftelsen. 
 

3c.  Redogör för stiftelsens avkastning/utdelningsbara medel som har 
delats ut till ändamålet de senaste två åren 
 
Den 6 december 2017 § 109 beslutade socialnämndens arbetsutskott 
att dela ut 4 000 kr från Palmqvist sjukvårdsstiftelse. En sökande 
fanns. Bilaga 2. 
 
Den 20 juni 2018 § 91 beslutade socialnämnden att förlänga tiden 
för utdelning till och med år 2020. Bilaga 3. 
 
Den 3 oktober 2018 § 84 beslutade socialnämndens arbetsutskott att 
dela ut 7 500 kr från Palmqvist sjukvårdsstiftelse. Fyra sökande 
fanns och i två av dessa ansökningar stämde kriterierna för utdel-
ning från stiftelsen. Bilaga 4. 
 

4. Om ni använt ansökningsblankett får ni gärna skicka med en ko-
pia som inte är ifylld för att visa hur urvalet görs.  
 
Bilaga 5. 
 

5. Har ni antagit riktlinjer för utdelning?  
 
Riktlinjer, beslut socialnämndens arbetsutskott 2016-12-07 § 107.  
Bilaga 6. 
 

6. Skicka in kopia på era beslut om utdelning för de två senaste åren 
 
Kopia på beslut om utdelning 2017 och 2018. Bilagor enligt ovan.  
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7. Skicka in de två senaste årens sammanställningar över stiftelsens 
räkenskaper  
 
Sammanställning över stiftelsens räkenskaper. Bilaga 7. 
 

8. Skicka in revisionsberättelse för de senaste två åren 
 
Revisionsberättelse. Bilaga 7. 

 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A
Sarrunantradesdahun
2016-01-27 Blad 1 (14)

Plats och tid Kommunkontoret Stromsund, sammantradesrum Almen, kl. 8.15-15.45

Beslutande Karin Nasmark (5), ordforande
Ase Ehnberg (M)
Marie Gabrielsson (5)
U1f Sjolen (5)
Deanne Edin (5)
Kent Wassdahl (5)
Per Hedstrom (V)
Mona Olofsson (V)
Eva Sjolander (M)
Hans Elmbjer (SD)
Elmer Andersson (5), tjanstgorande ersattare, §§ 1-3, del av § 4
Gunnar Nord (C), tjanstgorande ersattare
Marina Wahlstrom (M), tjanstgorande ersattare

Ovriga
narvarande

Se nasta sid a

Utses att justera AseEhnberg

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2016-02-02

Sekreterare ~~~!....................... Paragrafema 1-10
Annika Stedt

Ordforande ~.~ .
Karin.Nasmar

....(Jd.v......
AseEhnberg

Justerare

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Organ Socialnamnden

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

2016-01-27

2015-02-02 Datum da anslag
tas ned

2016-02-24
Sammantradesdatum

Vard- och socialforvaltningen

.~(i~ ..~~ .
Annika Stedt

Bilaga 1
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

2016-01-27 2

Ovriga
narvarande

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef
Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, §§1-3
Asa Engman, kvalitetsutvecklare, § 1, 2 och 5
Lena Norrman, l:e socialsekreterare, §3
Gunilla Mellgren, verksamhetscontroller, §4
Carina Esbjornsson, personalstrateg, § 6

Justering (sign)
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

2016-01-27 6

§4 Dnr 2015.198 700

Upplosning av stiftelser som forvaltas av socialnamnden

Stromsunds kommun forvaltar ett antal stiftelser som har ett sa litet kapital
att avkastningen inte racker till bade omkostnader och utdelning.

En stiftelse kan genom ett forcnklat forfarande hos Iansstyrelsen upplosas
om den uppfyller kraven:

• Stiftelsen bildades for mer an 20 ar sedan.
• Stiftelsen har inte kunnat framja sitt andamal under de senaste fem

aren.
• Vardet av tillgangarna under de tre senaste rakenskapsaren understi

ger tio ganger det da gallande prisbasbeloppet (aren 2013-2015: 445
000 kr)

• Stiftelsen saknar skulder.

Socialnamnden forvaltar atta stiftelser som bedoms uppfylla kraven for att
upplosas genom ett forenklat forfarande hos Iansstyrelsen.

Forslag till beslut och motivering

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist
sjukvardsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Soderstrom, Stromsunds sociala
samstiftelse, Hammerdals social a samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus forvaltning upploses.

2. Kvarvarande tillgangar forbrukas enligt forslag i tjansteskrivelse i detta
arende.

3. Kvarvarande tillgangar forbrukas senast inom tre ar fran lansstyrelsens
godkannande.

4. Stromsunds kommun ansoker hos Lansstyrelsen om ett godkannande av
beslutet.

Motivering: Stiftelserna har ett sa litet kapital att avkastningen inte racker
till bade omkostnader och utdelning.

Beredning

AU §2016

Justering (sign)
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sarrunanrradesdahun Bladnr

2016-01-27 7

§4 (forts.)

Yrkande

Ordforanden foreslar att socialnamnden beslutar att andra punkten 8:3, att
aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa Narvardsavdelningen (NAVA) i Stromsund samt att i ovrigt be
sluta enligt arbetsutskottets forslag till beslut.

Socialnamndens be slut

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist
sjukvardsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Soderstrom, Stromsunds sociala
samstiftelse, Hammerdals sociala samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus forvaltning upploses.

2. Kvarvarande tillgangar forbrukas enligt forslag i ~ansteskrivelse i detta
arende med andring i punkten 8:3, att aterstaende medel forbrukas ge
nom att de delas ut for trivselbeframjande atgarder pa Narvardsavdel
ningen (NAVA) i Stromsund, bilaga.

3. Kvarvarande tillgangar forbrukas senast inom tre ar fran Iansstyrelsens
godkannande.

4. Stromsunds kommun ansoker hos Lansstyrelsen om ett godkannande av
beslutet.

Beslutsexpediering
Kommunledningsforvaltningeu/ ekonomi

Justering (sign) ~_ ~jt/
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Forvaltning Arendenr / diarienr sn AU 160113 §5
Kommunlednlngsforvaltningen 2015.198-700 sn SN 160127 § 4
Utredara/handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

Upplosning av stiftelser som forvaltas av socialnamnden

1. Bakgrund

Stromsunds kommun forvaltar ett antal stiftelser som har ett sa litet kapi
tal att avkastningen inte racker till bade omkostnader och utdelning.

Enligt Stiftelselagen (SFS 1994:1220) 6 kap 5 §kan en stiftelse genom ett
forenklat forfarande upplosas om den uppfyller kraven:

• Stiftelsen bildades for mer an 20 ar sedan.
• Stiftelsen har inte kunnat framja sitt andamal under de senaste fern

aren.
• Vardet av tillgangarna under de tre senaste rakenskapsaren under

stiger tio ganger det da gallande prisbasbeloppet (aren 2013-2015:
445000 kr)

• Stiftelsen saknar skulder.

Lansstyrelsen kan godkanna ett beslut av stiftelsens forvaltare att for
bruka stiftelsens kvarvarande tillgangar till stiftelsens andamal, eller ett
sa narliggande andamal som mojligt,

Socialnamnden forvaltar atta stiftelser som bedoms uppfylla kraven for
att upplosas genom ett forenklat forfarande hos Iansstyrelsen,

2. Stiftelsen Bernhard Lohman (893201-6069)

2.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: 1982

Andamal: Delas i forsta hand ut till syn- och horselskadade till stod for
sin Iivsforing. I andra hand till handikapporganisationer . Aven bidrag till
hjarn- och hjartsjuka.

Anvandningsomrade: Stromsunds kommun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

93048 kr
1988 kr
95036 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.
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2.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar for litet for att stiftelsen ska kunna fullfolja sitt
andamal.

2.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut som bidrag till syn
oeh horselskadade till stod for sin Iivsforing samt till handikapporganisat
ioner inom kommunen.

3. Stiftelsen Syster Gerdas minne (892000-1081)

3.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: 1964

Andamal: Delas ut till verksamhet for barn oeh ungdomars fromma.

Anvandningsomrade: Hammerdals oeh Gaxsjo forsamlingar

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

39184 kr
-5 S07kr
33677 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

3.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

3.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till barn- oeh ung
domsverksamhet i Hammerdals oeh Gaxsjo forsamlingar.

4. Palmqvist Sjukvardsfiftelse (893201-0302)

4.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: 1953
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Andamal: Delas ut till sjukvardskostnader for fattiga personer i Alanas
forsamling som pa grund av sjukdom fatt sin ekonomi forsamrad.

Anvandningsomrade: Alanas forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

25920 kr
-7540 kr
18380 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.
4.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

4.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Atershlende medel forbrukas genom att de delas ut till kvinnor och man i
fore detta Alanas forsamling som pa grund av sjukdom fatt sin ekonomi
forsamrad.

5. Stiftelsen Carl Axel Soderstrom (893201-0237)

5.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh Hllgangar

Bildad: 1979

Andamal: Delas ut till ideella andamal, sarskilt aIdersdomshem, handi
kapporganisationer och pensionarsforeningar,

Anvandningsomrade: Stroms forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

58763 kr
-8478 kr
50285 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.
5.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.
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5.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till ideella andamal,
sasom gavor till aldreboenden, handikapporganisationer och pensionars
foreningar inom Stroms forsamling.

6. Stromsunds sociala samstiftelse (893201-0286)

6.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: Kammarkollegiet beslutade 1981 att sla ihop tva fonder.

Andamal: Delas ut till obemedlade barnfamiljer och behovande aldre per
soner.

Anvandningsomrade: Stromsunds kommun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital 45580 kr
Fritt eget kapital (disponibla me del) -12323 kr
Summa eget kapital 33 257 kr
Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

6.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

6.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till behovande barn
familjer och aldre personer inom Stromsunds kommun.

7. Hammerdals sociala samstiftelse (893201-0294)

7.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: Kammarkollegiet beslutade 1981 att sla ihop sju olika fonder.

Andamal: Delas ut till behovande personer:
1. Stod at pensionarer
2. Stod at barnfamiljer och ensamma foraldrar
3. Bidrag till tackande av kostnader vid intraffade sjukdomsfall.

Anvandningsomrade: Hammerdals och Gaxsjo forsamlingar.
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Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

185530 kr
3984 kr

189515 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

7.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar for litet for att stiftelsen ska kunna fullfolja sitt
andamal.

7.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut som stod till pension
arer, barnfamiljer oeh ensamstaende foraldrar inom Hammerdals oeh
Gaxsjo fOrsamlingar.

8. Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson (893202-2332)

8.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: Togs over 1991 fran landstinget genom .ADEL-reformen (KS 1991-
11-26, §269)

Andamal: Trivselbeframjande atgarder for patienter vid Stromsunds
sjukhus.

Anvandningsomrade: Stromsunds kornmun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

39439 kr
-6642 kr
32797 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

8.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

8.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa Narvardsavdelningen (N.AVA) i Stromsund.



I~ Strornsunds TJANSTESKRIVELSE Sidan6 av 6,.... .. KiLfJtdPt1t om m u n Datum., • Straejmicn tfielte
2015-12-21, rev 2016-01-11 och 2016-01-27

Forvaltning Arendenr / diarienr suAU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 Bil SN 160127 §4
Utredare /handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

9. Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning (893202-2407)

9.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: Togs over 1991 fran landstinget genom ADEL-reformen (KS1991-
11-26, §269)

Andamal: Trivselbeframjande atgarder for patienter vid Backe sjukhus.

Anvandningsomrade: Fjallsjo forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

39577kr
-8909 kr
30678 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

9.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

9.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa sarskilda boenden inom den del av Stromsunds kommun som
ingick iupptagningsomradet for davarande Backe sjukhus. (Tasjogarden,
Brismarksgarden och Alvgarden).



~ Stromsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Sammantradesdatum
2017-12-06 Blad 1 (15)Socialnamndens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -14.00

Karin Nasmark (S), ordforande
Kent Wassdahl (S)
Marie Gabrielsson (S)
Mats Gard (C)
Eva Sjolander (M)

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef, §§ 98-99
Magnus Ahlstrand, chef IFO, §§ 101-103
Lena Norrman, l:e socialsekreterare, §§ 101-103
Gudrun Ojbrandt, verksamhetscontroller, §§ 104-107

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2017-12-11
~it .. r-lLct_ ~.
~ . Paragrafer 98-109
Annika Stedt ./ ~ 4

~~......................... \ .

Organ

Sammantradesdatum

Datum dAanslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamndens arbetsutskott

2017-12-06

2017-12-11 Datum da anslag
tas ned

2018-01'-02

Vard- och socialforvaltningen

~~~ ..: .
Annika Stedt

Bilaga 2



8 Stromsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2017-12-06 14

§109 Dnr 2017.23 700

Utdelning fran socialnamndens stiftelser 2017

Genomgang har skett av inkomna ansokningar om bidrag fran social
namndens stiftelser. Forslag till utdelning redovisas.

Sammanlagt har 18 ansokningar inkommit. Fyra ansokningar av dessa har
atersants da sokanden inte ar folkbokforda i Stromsunds kommun.

Forslag till beslut

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Ingen utdelning

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola Hallviken 5OOOkr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 4 000 kr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis korttidsboende Stromsund
Strombacka trygghetsboende Stromsund

5 000 kr
5 000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
NAVA Stromsund 8 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Alvgarden Backe
Brismarksgarden Hoting
Tasjogarden Tasjo

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Yrkande

Ordforanden yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt forslag till beslut.

Justering (sign)

8J 9!f!I/



~ Strornsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2017-12-06 15

§ 109 (forts.)

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnarnndens stiftel
ser 2017:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Ingen utdelning

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola Hallviken 5 OOOkr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 4 OOOkr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis korttidsboende Stromsund
Strombacka trygghetsboende Stromsund

5 000 kr
5 000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
NA.VA Stromsund 8 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Alvgarden Backe
Brismarksgarden Hoting
Tasjogarden Tasjo

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Beslutsexpediering
Sokanden
NAVA Stromsund
Alvgarden sarskilt boende
Brismarksgarden sarskilt boende
Tasjogarden sarskilt boende
Ekonomiavdelningen

Justering (sign)

gj :J(;V



8 Stromsunds
.-r - Kommun~-LOSC¥' Straejmlen tjielte

Socialnarnnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A
Sammantradesdatum
2018-06-20 Blad1 (14)

Plats och tid
Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunkontoret Stromsund, sammantradesrum Almen, kl. 8.15-14.30
Karin Nasmark (S),ordforande
Carina Andersson (S)
Eva Holmgren (S),tjanstgorande ersattare
Deanne Edin (S)
KentWassdahl (S)
Eva Sjolander (M)
Mona Olofsson (V)
Marianne Eriksson (C)
Inga-Britt Nilsson (C), tjanstgorande ersattare
Manica Naslund (S)tjanstgorande ersattare
Marina Wahlstrom (M) tjanstgorande ersattare
Gunnar Nord (C), tjanstgorande ersattare

Se nasta sida

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2018-06-28
~ ·'J{c'~fL,";-jl...;0 //. 0. ~ Paragrafema 83-94

Berit Nordkvist - /
~.?---_' ~ t?~.yC

~~~~r~~k;~

Organ

Sammantradesdatum

Datum dAanslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamnden

2018-06-20

2017-07-02 Datum dAanslag
tas ned

2018-07-24

Vard- och socialforvaltningen

fJJ.~:A. )k~l&.;~ .
Berit Nordkvist

Bilaga 3



~ Str6msunds
- - - Kommun&J!A!LL£ls;:-;st Straejrnlen tj'l'elte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

2018-06-20 2

bvriga
narvarande

Berit Nordkvist, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef 83-89
Karin Holmquist, forvaltningschef FUF, § 84
Magnus Ahlstrand, verksamhetschef IFOjBistand, § 84
Veronica Sjoberg, verksamhetsutvecklare, §86,
Mariana Handler, kommunpolis § 90

Justering (sign)q; /)
/?~/ c!)



~ Str6msunds
- - - Kommunl£&.ZllZl41T* Straejmien tj'l'elte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

2018-06-20 11

§91 Dnr 2018.75 700

Porlangd tid for beslut om utdelning fran socialnamndens
stiftelser

Socialnamnden beslutade den 21 december 2015 § 4 att upplosa stiftelser
som forvaltas av socialnamnden och att kvarvarande tillgangar forbrukas
senast inom tre ar fran lansstyrelsens godkannande.

Da ansokningar inte inkommit i den mangd som gor att tillgangarna har
kunnat delas ut fran alla stiftelser pa tre ar foreslas att tiden forlangs med
tva ar for kvarvarande stiftelser, till och med ar 2020.

Beredning

AU § 52/2018

Yrkande

Ordforanden yrkar att socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag
till beslut.

Socialnamndens beslut

Socialnamnden beslutar att forlanga tiden for utdelning fran socialnamn
dens kvarvarande stiftelser med tva ar, till och med ar 2020.

• Stiftelsen Bernhard Lohman
• Stiftelsen Syster Gerdas Minnesfond
• Palmqvists sjukvardsstiftelse
• Stiftelsen Carl Axel Soderstrom
• Stromsunds sociala samstiftelse
• Hammerdals social a samstiftelse.

Beslutsexpediering
Vard- och socialforvaltningen
KLF, ekonomi

Justering (sign) aA1f(. ej



~ Strornsunds
e;Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Sammantradesdatum
2018-10-03 Blad 1 (10)Socialnamndens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -13.30

Karin Nasmark (S) ordforande
Marie Gabrielsson (S)
Kent Wassdahl (S)
Eva Sjolander (M)
Mats Card (C)

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef
Veronica Sjogren, distriktschef t §~1/~
Asa Engman, verksamhetschef halso- och sjukvard I § 8'1/tt&
Anders Bergman, miljo- och byggchef t % 'l?3/ ~

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2018-10-09
.& _r-I# .. ~
~:...................................... Paragrafer 78-84
Annika Stedt ~ /'

~-:~K~'N~~;;;;~~"""""""""""""'.'"'''''''''''''''''''''''''' .

Ld£/t ..... @14···························
Eva SjOlan ' r

Organ

Sammantradesdatum

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamndens arbetsutskott

2018-10-03

2018-10-10 Datum da anslag
tas ned

2018-11-01

Vard- och socialforvaltningen

_m --kPL~,
~ .
Annika Stedt

Bilaga 4



~ Strornsunds;a;;Kommun
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2018-10-03 9

§84 Dnr 2018.75 700

Utdelning fran socialnamndens stiftelser 2018

Cenomgang sker av inkomna ansokningar om bidrag fran socialnamnden
stiftelser. Forslag till utdelning redovisas.

Sammanlagt har 12 ansokningar inkommit.

Yrkande

Ordforanden yrkar att arbetsutskottet beviljar bidrag fran socialnamndens
stiftelser enligt foljande:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Hammerdals Byggnadsforening UPA 5 000 kr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 7500kr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar bidrag fran socialnamndens stiftelser enligt fol
jande:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Hammerdals Byggnadsforening UPA

5 000 kr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 7500 kr

Justering (sign) q/~ .
/cAjU



~ Strornsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2018-10-03 10

§ 84 (forts.)

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10000 kr

Beslutsexpediering
Sokande
Ekonorrriavdehringen

[ustering (sign) ?Jdt/, e;
/L / :



ANSOKAN OM BIDRAG
ur Strbmsunds kommuns fbrvaltade stiftelser

Skickastill: Strbmsunds kommun, Socialnarnnden, Box 500,83324 Strbmsund.
Ansbkan ska vara inne senast den 31 augusti.

STIFTELSE
[Namn pa stiftelsen (se sidan 2)

SOKANDE
Namn Personnummer

Adress

Telefon E-post

Civilstand: D Giftlsammanboende DEnsarnstaende

Barn som bor hemma, antal

Maka/makes/sambos taxerade forvarvslnkomst

[Alder pa barnen

sokanoes taxerade forvarvsinkornst (ej foreninqar)

Beviljat annat bid rag for detta andarnal Om ja, belopp Pengar har sokts fran

DJa DNej
Anledning till ansokan

Konto (bankgiro/plusgiro/bankkonto (clearingnummer + kontonummer) dar jag onskar fa eventuellt bidrag insatt

tOrt och datum [S6kandes namnteckning

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsfbrordningen, GDPR. Las mer pa www.stromsund.se/gdpr

Bilaga 5



Strornsunds

Stiftelser

Stiftelsen Bernhard Lohman

Delas ut som bidrag till syn- och horselskadade till stod for sin livsforing
samt till handikapporganisationer inom kommunen.

Stiftelsen Syster Gerdas minne

Delas ut till barn- och ungdomsverksamhet i Hammerdals och Gaxsjo for
samlingar.

Palmqvist Sjukvardstiftelse

Delas ut till kvinnor och man i fore detta Alanas forsamling som pa grund av
sjukdom fatt sin ekonomi forsamrad.

Stiftelsen Carl Axel Soderstrom

Delas ut till ideella andamal, sasom gavor till aldreboendcn, handikapporga
nisationer och pensionarsforeningar inom Stroms forsamling.

Stromsunds sociala samstiftelse

Delas ut till behovande barnfamiljer och aldre personer inom Stromsunds
kommun.

Hammerdals sociala samstiftelse

Delas ut som stod till pensionarer, barnfamiljer och ensamstaende foraldrar
inom Hammerdals och Gaxsjo forsamlingar.



~ Strornsunds
;;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Socialnamndens arbetsutskott
Sammantradesdatum
2016-12-07 Blad 1 (19)

Plats och tid Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -17.00

Beslutande Karin Nasmark (S), ordforande
Kent Wassdahl (S)
Marie Gabrielsson (S)
Ase Ehnberg (M)
Marianne Eriksson (C)

Ovriga
narvarande

Berit Nordkvist, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef §§96-101
Anders Bergman, miljo- och byggchef, § 96
Pia Gustafsson, miljo- och halsoskyddsinspektor. § 97
Veronica Sjoberg, chef LSS, §101
Gudrun Ojbrandt, verksamhetscontroller/ distriktschef, §§101-105
Wiveka Kjellgren, kvalitetsansvarig, §§104- 106
Magnus Ahlstrand, chef IFO, §106

Utses att justera Ase Ehnberg

Justeringens
plats och tid

Ordforande

Underskrifter Sekreterare

Justerare

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Organ Socialnamndens arbetsutskott

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
far protokollet

Underskrift

2016-12-07

2016-12-15 Datum da anslag
tas ned

2017-01-09
Sammantradesdatum

Vard- och socialforvaltningen

(.~..0;;J. Ji~~~ .

--------- - - _.

Bilaga 6



~ Stromsunds
;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 15

§107 Dnr 2016.68 700

Beslut om utdelning fran socialnamndens stiftelser 2016

Socialnamnden beslutade den 27 januari 2016 §4 att upplosa socialnamn
dens stiftelser da stiftelserna har ett sa litet kapital att avkastningen inte
racker till bade ornkostnader och utdelning. Kvarvarande tillgangar ska
fcrbrukas senast inom tre ar fran Lansstyrelsens godkannande.

Under varen och sommaren 2016 har Lansstyrelsen beslutat att lamna
medgivande till socialnamnden att tillgangarna far forbrukas for samtliga
stiftelser utom stiftelsen Bernhard Lohman, dar kvarvarande tillgangar
far forbrukas till sitt andamal utan tillstand av Lansstyrelsen.

Annonsering om att allmanheten kan soka bidrag fran socialnamndens
stiftelser har skett i tidningen "100 % Stromsund" samt pa kommunens
hemsida. Sista ansokningsdag var den 31 oktober 2016.

Forslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnamndens
stiftelser for 2016:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 30000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola
Hallvikens Byalag

5000 kr
5000kr

• Palmqvist sjukvardsstiftelse Ingen utdelning

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 9000kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 25000kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Boendet Gastis i Stromsund
Havsnas Pl-O

7500kr
7500 kr

Justering (sign)~t/ ~



8.Stromsunds
;;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 16

§107 (forts.)

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
Narvardsavdelningen, NAvA 9 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Tasjogarden
Brismarksgarden
Alvgarden

3OOOkr
3 000 kr
3 000 kr

Yrkande

Ordforanden foreslar att arbetsutskottet beslutar om en ovre belopps
grans pa 5000 kronor for enskild sokande, att "aldre" avser dem som ar 65
ar och aldre, samt att for narvardsavdelning och sarskilda boenden ges
belopp enligt forslag till beslut.

Arbetsutskottets beslut

1. Ovre beloppsgrans for enskild sokande ar 5000 kronor.

2. "Aldre" avser dem som ar 65 ar och aldre.

3. For narvardsavdelning och sarskilda boenden ges belopp enligt for
slag till beslut.

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnamndens
stiftelser for ar 2016.

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola, Hallviken
Hallvikens Byalag

5 000 kr
5 000 kr

• PaImqvist sjukvardsstiftelse Ingen utdelning

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 5 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 5000 kr

Justering (sign) J'f/!/ tlfC



~ Strornsunds
;:;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 17

§ 107 (forts.)

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis, korttidsboende i Stromsund
HavsnasPRO

5000 kr
5000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
Narvardsavdelningen, NAVA, iStromsund 9 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Tasjogarden, sarskilt boende i Tasjo
Brismarksgarden, sarskilt boende i Hoting
Alvgarden, sarskilt boende iBacke

3 000 kr
3 000 kr
3 OOOkr

Justering (sign) Jii'/ cilt



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2017-04-21

Resultatrakning
2016 2015

Stiftelsens intakter
- ranta 0,00 0,00

Stiftelsens kostnader
- forvaltningskostnader -611,00 -615,00

Redovisat arsresultat -611,00 -615,00

Balansrakning
Not 2016 2015

Tillgangar
Omstutningetillgdngar
Likvida medel 17154,07 17765,07
Summa tillgangar 17154,07 17765,07

Eget kapital oeh skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 1 0,00 25920,10
Fritt eget kapital 1 17154,07 -8155,03
Summa eget kapital 17154,07 17765,07

Kortfristiga skulder
Uppl kostnader/forutbet intakter 0,00 0,00
Summa skulder 0,00 0,00

Summa eget kapital oeh skulder 17154,07 17765,07

Bilaga 7



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2017-04-21

Noter

Not 1 Eget kapital

Belopp vid arets ingang

Bundet eget
kapital
25920,10

Fritt eget kapital
(Disponibla medel)

-8155,03

Redovisat resultat -611,00

Omforing av bundet eget kapital
till frittt eget kapital -25 920,10 25920,10

Kapitalisering av lopande
avkastning

0,00

Beslutade anslag 0,00

Belopp vid arets utgang 0,00 17154,07

Undertecknande

Stromsund 2017-C;!{-25

(~at,?f/uzftfi?Y% _
Susanne Hansson
Kommunstyrelsens ordforande

Min revisionsberattelse har avgivits 2017-ob-//;



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2018-03-27

Resultatrakning
2017 2016

Stiftelsens intakter
- ranta 0,00 0,00

Stiftelsens kostnader
- forvaltningskostnader -807,00 -611,00

Redovisat arsresultat -807,00 -611,00

Balansrakning
Not 2017 2016

Tillgangar
Omsiittningstillgangar
Likvida medel 12547,07 17154,07
Summa tillgangar 12547,07 17154,07

Eget kapital oeh skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 1 0,00 0,00
Fritt eget kapital 1 12347,07 17154,07
Summa eget kapital 12 347,07 17154,07

Kortfristiga skulder
Uppl kostnader/forutbet intakter 200,00 0,00
Summa skulder 200,00 0,00

Summa eget kapital oeh skulder 12547,07 17154,07



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2018-03-27

Noter

Not 1 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget kapital
kapital (Disponibla medel)

Belopp vid arets ingang 0,00 17154,07

Redovisat resultat -807,00

Omforing av bundet eget kapital
till frittt eget kapital

Kapitalisering av lopande
avkastning

Beslutade anslag -4000,00

Belopp vid arets utgang 0,00 12347,07

Undertecknande

Min revisionsberattelsc har avgivits 2018-c-':7- ;z.2.

.:'0 (] ?/
(__,)map.H~ //a~(__ .....

Susanne Hansson _ ...-
Kommunstyrelsens ordforande



~ Stromsunds
.. ~ ~ Kommun§JL!lllj!{fjff Straejmlen tj'ielte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A
Sarrunantradesdahun
2016-01-27 Blad 1 (14)

Plats och tid Kommunkontoret Stromsund, sammantradesrum Almen, kl. 8.15-15.45

Beslutande Karin Nasmark (5), ordforande
Ase Ehnberg (M)
Marie Gabrielsson (5)
U1f Sjolen (5)
Deanne Edin (5)
Kent Wassdahl (5)
Per Hedstrom (V)
Mona Olofsson (V)
Eva Sjolander (M)
Hans Elmbjer (SD)
Elmer Andersson (5), tjanstgorande ersattare, §§ 1-3, del av § 4
Gunnar Nord (C), tjanstgorande ersattare
Marina Wahlstrom (M), tjanstgorande ersattare

Ovriga
narvarande

Se nasta sid a

Utses att justera AseEhnberg

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2016-02-02

Sekreterare ~~~!....................... Paragrafema 1-10
Annika Stedt

Ordforande ~.~ .
Karin.Nasmar

....(Jd.v......
AseEhnberg

Justerare

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Organ Socialnamnden

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

2016-01-27

2015-02-02 Datum da anslag
tas ned

2016-02-24
Sammantradesdatum

Vard- och socialforvaltningen

.~(i~ ..~~ .
Annika Stedt

Bilaga 1



~ Stromsunds
~Kommun
L,4f4j"f Straejmlen tfielte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

2016-01-27 2

Ovriga
narvarande

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef
Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, §§1-3
Asa Engman, kvalitetsutvecklare, § 1, 2 och 5
Lena Norrman, l:e socialsekreterare, §3
Gunilla Mellgren, verksamhetscontroller, §4
Carina Esbjornsson, personalstrateg, § 6

Justering (sign)



~ Strornsunds
- - - KommunljLjL:':ia,;y;e Straejrnien tjielte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

2016-01-27 6

§4 Dnr 2015.198 700

Upplosning av stiftelser som forvaltas av socialnamnden

Stromsunds kommun forvaltar ett antal stiftelser som har ett sa litet kapital
att avkastningen inte racker till bade omkostnader och utdelning.

En stiftelse kan genom ett forcnklat forfarande hos Iansstyrelsen upplosas
om den uppfyller kraven:

• Stiftelsen bildades for mer an 20 ar sedan.
• Stiftelsen har inte kunnat framja sitt andamal under de senaste fem

aren.
• Vardet av tillgangarna under de tre senaste rakenskapsaren understi

ger tio ganger det da gallande prisbasbeloppet (aren 2013-2015: 445
000 kr)

• Stiftelsen saknar skulder.

Socialnamnden forvaltar atta stiftelser som bedoms uppfylla kraven for att
upplosas genom ett forenklat forfarande hos Iansstyrelsen.

Forslag till beslut och motivering

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist
sjukvardsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Soderstrom, Stromsunds sociala
samstiftelse, Hammerdals social a samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus forvaltning upploses.

2. Kvarvarande tillgangar forbrukas enligt forslag i tjansteskrivelse i detta
arende.

3. Kvarvarande tillgangar forbrukas senast inom tre ar fran lansstyrelsens
godkannande.

4. Stromsunds kommun ansoker hos Lansstyrelsen om ett godkannande av
beslutet.

Motivering: Stiftelserna har ett sa litet kapital att avkastningen inte racker
till bade omkostnader och utdelning.

Beredning

AU §2016

Justering (sign)



8 Strornsunds
~ - ~ KommunJ&!&!UQs:y:4' Straejmien tjielte

Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sarrunanrradesdahun Bladnr

2016-01-27 7

§4 (forts.)

Yrkande

Ordforanden foreslar att socialnamnden beslutar att andra punkten 8:3, att
aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa Narvardsavdelningen (NAVA) i Stromsund samt att i ovrigt be
sluta enligt arbetsutskottets forslag till beslut.

Socialnamndens be slut

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist
sjukvardsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Soderstrom, Stromsunds sociala
samstiftelse, Hammerdals sociala samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus forvaltning upploses.

2. Kvarvarande tillgangar forbrukas enligt forslag i ~ansteskrivelse i detta
arende med andring i punkten 8:3, att aterstaende medel forbrukas ge
nom att de delas ut for trivselbeframjande atgarder pa Narvardsavdel
ningen (NAVA) i Stromsund, bilaga.

3. Kvarvarande tillgangar forbrukas senast inom tre ar fran Iansstyrelsens
godkannande.

4. Stromsunds kommun ansoker hos Lansstyrelsen om ett godkannande av
beslutet.

Beslutsexpediering
Kommunledningsforvaltningeu/ ekonomi

Justering (sign) ~_ ~jt/



I~I Strornsunds TJANSTESKRIVELSE Sidan 1 av 6c" ...: Ki- - - ommunsyaass Datum~ Straejmien tjielte
2015-12-21, rev 2016-01-11 och 2016-01-27

Forvaltning Arendenr / diarienr sn AU 160113 §5
Kommunlednlngsforvaltningen 2015.198-700 sn SN 160127 § 4
Utredara/handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

Upplosning av stiftelser som forvaltas av socialnamnden

1. Bakgrund

Stromsunds kommun forvaltar ett antal stiftelser som har ett sa litet kapi
tal att avkastningen inte racker till bade omkostnader och utdelning.

Enligt Stiftelselagen (SFS 1994:1220) 6 kap 5 §kan en stiftelse genom ett
forenklat forfarande upplosas om den uppfyller kraven:

• Stiftelsen bildades for mer an 20 ar sedan.
• Stiftelsen har inte kunnat framja sitt andamal under de senaste fern

aren.
• Vardet av tillgangarna under de tre senaste rakenskapsaren under

stiger tio ganger det da gallande prisbasbeloppet (aren 2013-2015:
445000 kr)

• Stiftelsen saknar skulder.

Lansstyrelsen kan godkanna ett beslut av stiftelsens forvaltare att for
bruka stiftelsens kvarvarande tillgangar till stiftelsens andamal, eller ett
sa narliggande andamal som mojligt,

Socialnamnden forvaltar atta stiftelser som bedoms uppfylla kraven for
att upplosas genom ett forenklat forfarande hos Iansstyrelsen,

2. Stiftelsen Bernhard Lohman (893201-6069)

2.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: 1982

Andamal: Delas i forsta hand ut till syn- och horselskadade till stod for
sin Iivsforing. I andra hand till handikapporganisationer . Aven bidrag till
hjarn- och hjartsjuka.

Anvandningsomrade: Stromsunds kommun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

93048 kr
1988 kr
95036 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.



I~ Stromsunds TJANSTESKRIVELSE Sidan2 av 6,. • Ki~ ~ ~ ommunV&LYQ Datum• .: II Straejmien tjielte
2015-12-21, rev 2016-01-11 oeh 2016-01-27

Forvaltning Arendenr / diarienr Bil AU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 Bil SN 160127 §4
Utredare/handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

2.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar for litet for att stiftelsen ska kunna fullfolja sitt
andamal.

2.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut som bidrag till syn
oeh horselskadade till stod for sin Iivsforing samt till handikapporganisat
ioner inom kommunen.

3. Stiftelsen Syster Gerdas minne (892000-1081)

3.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: 1964

Andamal: Delas ut till verksamhet for barn oeh ungdomars fromma.

Anvandningsomrade: Hammerdals oeh Gaxsjo forsamlingar

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

39184 kr
-5 S07kr
33677 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

3.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

3.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till barn- oeh ung
domsverksamhet i Hammerdals oeh Gaxsjo forsamlingar.

4. Palmqvist Sjukvardsfiftelse (893201-0302)

4.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: 1953
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Forvaltning Arendem / diarienr sn AU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 sn SN 160127 §4
Utredarej'handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

Andamal: Delas ut till sjukvardskostnader for fattiga personer i Alanas
forsamling som pa grund av sjukdom fatt sin ekonomi forsamrad.

Anvandningsomrade: Alanas forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

25920 kr
-7540 kr
18380 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.
4.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

4.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Atershlende medel forbrukas genom att de delas ut till kvinnor och man i
fore detta Alanas forsamling som pa grund av sjukdom fatt sin ekonomi
forsamrad.

5. Stiftelsen Carl Axel Soderstrom (893201-0237)

5.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh Hllgangar

Bildad: 1979

Andamal: Delas ut till ideella andamal, sarskilt aIdersdomshem, handi
kapporganisationer och pensionarsforeningar,

Anvandningsomrade: Stroms forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

58763 kr
-8478 kr
50285 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.
5.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.
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Forvaltning Arendenr / diarienr Bil AU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 sn SN 160127 §4
Utredare /handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

5.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till ideella andamal,
sasom gavor till aldreboenden, handikapporganisationer och pensionars
foreningar inom Stroms forsamling.

6. Stromsunds sociala samstiftelse (893201-0286)

6.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: Kammarkollegiet beslutade 1981 att sla ihop tva fonder.

Andamal: Delas ut till obemedlade barnfamiljer och behovande aldre per
soner.

Anvandningsomrade: Stromsunds kommun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital 45580 kr
Fritt eget kapital (disponibla me del) -12323 kr
Summa eget kapital 33 257 kr
Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

6.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

6.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut till behovande barn
familjer och aldre personer inom Stromsunds kommun.

7. Hammerdals sociala samstiftelse (893201-0294)

7.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: Kammarkollegiet beslutade 1981 att sla ihop sju olika fonder.

Andamal: Delas ut till behovande personer:
1. Stod at pensionarer
2. Stod at barnfamiljer och ensamma foraldrar
3. Bidrag till tackande av kostnader vid intraffade sjukdomsfall.

Anvandningsomrade: Hammerdals och Gaxsjo forsamlingar.
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Forvaltning Arendenr / diarienr su AU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 Bi!SN 160127 §4
Utredara/handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

185530 kr
3984 kr

189515 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

7.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar for litet for att stiftelsen ska kunna fullfolja sitt
andamal.

7.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut som stod till pension
arer, barnfamiljer oeh ensamstaende foraldrar inom Hammerdals oeh
Gaxsjo fOrsamlingar.

8. Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson (893202-2332)

8.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade och tillgangar

Bildad: Togs over 1991 fran landstinget genom .ADEL-reformen (KS 1991-
11-26, §269)

Andamal: Trivselbeframjande atgarder for patienter vid Stromsunds
sjukhus.

Anvandningsomrade: Stromsunds kornmun

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla medel)
Summa eget kapital

39439 kr
-6642 kr
32797 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

8.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

8.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa Narvardsavdelningen (N.AVA) i Stromsund.
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Forvaltning Arendenr / diarienr suAU 160113 §5
Kommunledningsforvaltningen 2015.198-700 Bil SN 160127 §4
Utredare /handlaggare Namnd/ styrelse
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren Socialnamnden

9. Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning (893202-2407)

9.1 Stiftelsens bildande, andamal, anvandningsomrade oeh tillgangar

Bildad: Togs over 1991 fran landstinget genom ADEL-reformen (KS1991-
11-26, §269)

Andamal: Trivselbeframjande atgarder for patienter vid Backe sjukhus.

Anvandningsomrade: Fjallsjo forsamling

Stiftelsens tillgangar per 2014-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital (disponibla me del)
Summa eget kapital

39577kr
-8909 kr
30678 kr

Utdelning fran stiftelsen skedde senast ar 2000.

9.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfolja sitt andamal

Det fria egna kapitalet ar negativt.

9.3 Anvandning av aterstaende medel, forslag

Aterstaende medel forbrukas genom att de delas ut for trivselbeframjande
atgarder pa sarskilda boenden inom den del av Stromsunds kommun som
ingick iupptagningsomradet for davarande Backe sjukhus. (Tasjogarden,
Brismarksgarden och Alvgarden).



~ Stromsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Sammantradesdatum
2017-12-06 Blad 1 (15)Socialnamndens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -14.00

Karin Nasmark (S), ordforande
Kent Wassdahl (S)
Marie Gabrielsson (S)
Mats Gard (C)
Eva Sjolander (M)

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef, §§ 98-99
Magnus Ahlstrand, chef IFO, §§ 101-103
Lena Norrman, l:e socialsekreterare, §§ 101-103
Gudrun Ojbrandt, verksamhetscontroller, §§ 104-107

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2017-12-11
~it .. r-lLct_ ~.
~ . Paragrafer 98-109
Annika Stedt ./ ~ 4

~~......................... \ .

Organ

Sammantradesdatum

Datum dAanslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamndens arbetsutskott

2017-12-06

2017-12-11 Datum da anslag
tas ned

2018-01'-02

Vard- och socialforvaltningen

~~~ ..: .
Annika Stedt

Bilaga 2



8 Stromsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2017-12-06 14

§109 Dnr 2017.23 700

Utdelning fran socialnamndens stiftelser 2017

Genomgang har skett av inkomna ansokningar om bidrag fran social
namndens stiftelser. Forslag till utdelning redovisas.

Sammanlagt har 18 ansokningar inkommit. Fyra ansokningar av dessa har
atersants da sokanden inte ar folkbokforda i Stromsunds kommun.

Forslag till beslut

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Ingen utdelning

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola Hallviken 5OOOkr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 4 000 kr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis korttidsboende Stromsund
Strombacka trygghetsboende Stromsund

5 000 kr
5 000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
NAVA Stromsund 8 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Alvgarden Backe
Brismarksgarden Hoting
Tasjogarden Tasjo

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Yrkande

Ordforanden yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt forslag till beslut.

Justering (sign)

8J 9!f!I/
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2017-12-06 15

§ 109 (forts.)

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnarnndens stiftel
ser 2017:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Ingen utdelning

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola Hallviken 5 OOOkr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 4 OOOkr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis korttidsboende Stromsund
Strombacka trygghetsboende Stromsund

5 000 kr
5 000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
NA.VA Stromsund 8 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Alvgarden Backe
Brismarksgarden Hoting
Tasjogarden Tasjo

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Beslutsexpediering
Sokanden
NAVA Stromsund
Alvgarden sarskilt boende
Brismarksgarden sarskilt boende
Tasjogarden sarskilt boende
Ekonomiavdelningen

Justering (sign)

gj :J(;V



8 Stromsunds
.-r - Kommun~-LOSC¥' Straejmlen tjielte

Socialnarnnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A
Sammantradesdatum
2018-06-20 Blad1 (14)

Plats och tid
Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunkontoret Stromsund, sammantradesrum Almen, kl. 8.15-14.30
Karin Nasmark (S),ordforande
Carina Andersson (S)
Eva Holmgren (S),tjanstgorande ersattare
Deanne Edin (S)
KentWassdahl (S)
Eva Sjolander (M)
Mona Olofsson (V)
Marianne Eriksson (C)
Inga-Britt Nilsson (C), tjanstgorande ersattare
Manica Naslund (S)tjanstgorande ersattare
Marina Wahlstrom (M) tjanstgorande ersattare
Gunnar Nord (C), tjanstgorande ersattare

Se nasta sida

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2018-06-28
~ ·'J{c'~fL,";-jl...;0 //. 0. ~ Paragrafema 83-94

Berit Nordkvist - /
~.?---_' ~ t?~.yC

~~~~r~~k;~

Organ

Sammantradesdatum

Datum dAanslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamnden

2018-06-20

2017-07-02 Datum dAanslag
tas ned

2018-07-24

Vard- och socialforvaltningen

fJJ.~:A. )k~l&.;~ .
Berit Nordkvist

Bilaga 3
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

2018-06-20 2

bvriga
narvarande

Berit Nordkvist, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef 83-89
Karin Holmquist, forvaltningschef FUF, § 84
Magnus Ahlstrand, verksamhetschef IFOjBistand, § 84
Veronica Sjoberg, verksamhetsutvecklare, §86,
Mariana Handler, kommunpolis § 90

Justering (sign)q; /)
/?~/ c!)
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Socialnamnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

2018-06-20 11

§91 Dnr 2018.75 700

Porlangd tid for beslut om utdelning fran socialnamndens
stiftelser

Socialnamnden beslutade den 21 december 2015 § 4 att upplosa stiftelser
som forvaltas av socialnamnden och att kvarvarande tillgangar forbrukas
senast inom tre ar fran lansstyrelsens godkannande.

Da ansokningar inte inkommit i den mangd som gor att tillgangarna har
kunnat delas ut fran alla stiftelser pa tre ar foreslas att tiden forlangs med
tva ar for kvarvarande stiftelser, till och med ar 2020.

Beredning

AU § 52/2018

Yrkande

Ordforanden yrkar att socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag
till beslut.

Socialnamndens beslut

Socialnamnden beslutar att forlanga tiden for utdelning fran socialnamn
dens kvarvarande stiftelser med tva ar, till och med ar 2020.

• Stiftelsen Bernhard Lohman
• Stiftelsen Syster Gerdas Minnesfond
• Palmqvists sjukvardsstiftelse
• Stiftelsen Carl Axel Soderstrom
• Stromsunds sociala samstiftelse
• Hammerdals social a samstiftelse.

Beslutsexpediering
Vard- och socialforvaltningen
KLF, ekonomi

Justering (sign) aA1f(. ej



~ Strornsunds
e;Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Sammantradesdatum
2018-10-03 Blad 1 (10)Socialnamndens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovriga
narvarande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordforande

Justerare

Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -13.30

Karin Nasmark (S) ordforande
Marie Gabrielsson (S)
Kent Wassdahl (S)
Eva Sjolander (M)
Mats Card (C)

Annika Stedt, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef
Veronica Sjogren, distriktschef t §~1/~
Asa Engman, verksamhetschef halso- och sjukvard I § 8'1/tt&
Anders Bergman, miljo- och byggchef t % 'l?3/ ~

Eva Sjolander

Kommunhuset, vard- och socialforvaltningen, 2018-10-09
.& _r-I# .. ~
~:...................................... Paragrafer 78-84
Annika Stedt ~ /'

~-:~K~'N~~;;;;~~"""""""""""""'.'"'''''''''''''''''''''''''' .

Ld£/t ..... @14···························
Eva SjOlan ' r

Organ

Sammantradesdatum

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
for protokollet

Underskrift

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Socialnamndens arbetsutskott

2018-10-03

2018-10-10 Datum da anslag
tas ned

2018-11-01

Vard- och socialforvaltningen

_m --kPL~,
~ .
Annika Stedt

Bilaga 4



~ Strornsunds;a;;Kommun
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2018-10-03 9

§84 Dnr 2018.75 700

Utdelning fran socialnamndens stiftelser 2018

Cenomgang sker av inkomna ansokningar om bidrag fran socialnamnden
stiftelser. Forslag till utdelning redovisas.

Sammanlagt har 12 ansokningar inkommit.

Yrkande

Ordforanden yrkar att arbetsutskottet beviljar bidrag fran socialnamndens
stiftelser enligt foljande:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Hammerdals Byggnadsforening UPA 5 000 kr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 7500kr

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10 000 kr

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beviljar bidrag fran socialnamndens stiftelser enligt fol
jande:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Hammerdals Byggnadsforening UPA

5 000 kr

• Palmqvists sjukvardsstiftelse
Enskilda 7500 kr

Justering (sign) q/~ .
/cAjU



~ Strornsunds
• Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2018-10-03 10

§ 84 (forts.)

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 10000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 10000 kr

Beslutsexpediering
Sokande
Ekonorrriavdehringen

[ustering (sign) ?Jdt/, e;
/L / :



ANSOKAN OM BIDRAG
ur Strbmsunds kommuns fbrvaltade stiftelser

Skickastill: Strbmsunds kommun, Socialnarnnden, Box 500,83324 Strbmsund.
Ansbkan ska vara inne senast den 31 augusti.

STIFTELSE
[Namn pa stiftelsen (se sidan 2)

SOKANDE
Namn Personnummer

Adress

Telefon E-post

Civilstand: D Giftlsammanboende DEnsarnstaende

Barn som bor hemma, antal

Maka/makes/sambos taxerade forvarvslnkomst

[Alder pa barnen

sokanoes taxerade forvarvsinkornst (ej foreninqar)

Beviljat annat bid rag for detta andarnal Om ja, belopp Pengar har sokts fran

DJa DNej
Anledning till ansokan

Konto (bankgiro/plusgiro/bankkonto (clearingnummer + kontonummer) dar jag onskar fa eventuellt bidrag insatt

tOrt och datum [S6kandes namnteckning

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsfbrordningen, GDPR. Las mer pa www.stromsund.se/gdpr

Bilaga 5



Strornsunds

Stiftelser

Stiftelsen Bernhard Lohman

Delas ut som bidrag till syn- och horselskadade till stod for sin livsforing
samt till handikapporganisationer inom kommunen.

Stiftelsen Syster Gerdas minne

Delas ut till barn- och ungdomsverksamhet i Hammerdals och Gaxsjo for
samlingar.

Palmqvist Sjukvardstiftelse

Delas ut till kvinnor och man i fore detta Alanas forsamling som pa grund av
sjukdom fatt sin ekonomi forsamrad.

Stiftelsen Carl Axel Soderstrom

Delas ut till ideella andamal, sasom gavor till aldreboendcn, handikapporga
nisationer och pensionarsforeningar inom Stroms forsamling.

Stromsunds sociala samstiftelse

Delas ut till behovande barnfamiljer och aldre personer inom Stromsunds
kommun.

Hammerdals sociala samstiftelse

Delas ut som stod till pensionarer, barnfamiljer och ensamstaende foraldrar
inom Hammerdals och Gaxsjo forsamlingar.



~ Strornsunds
;;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
A

Socialnamndens arbetsutskott
Sammantradesdatum
2016-12-07 Blad 1 (19)

Plats och tid Kommunhuset Stromsund, sammantradesrum Almen kl. 8.15 -17.00

Beslutande Karin Nasmark (S), ordforande
Kent Wassdahl (S)
Marie Gabrielsson (S)
Ase Ehnberg (M)
Marianne Eriksson (C)

Ovriga
narvarande

Berit Nordkvist, sekreterare
Aki Jarvinen, socialchef §§96-101
Anders Bergman, miljo- och byggchef, § 96
Pia Gustafsson, miljo- och halsoskyddsinspektor. § 97
Veronica Sjoberg, chef LSS, §101
Gudrun Ojbrandt, verksamhetscontroller/ distriktschef, §§101-105
Wiveka Kjellgren, kvalitetsansvarig, §§104- 106
Magnus Ahlstrand, chef IFO, §106

Utses att justera Ase Ehnberg

Justeringens
plats och tid

Ordforande

Underskrifter Sekreterare

Justerare

ANSLAGjBEVIS A
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Organ Socialnamndens arbetsutskott

Datum da anslag
satts upp

Forvaringsplats
far protokollet

Underskrift

2016-12-07

2016-12-15 Datum da anslag
tas ned

2017-01-09
Sammantradesdatum

Vard- och socialforvaltningen

(.~..0;;J. Ji~~~ .

--------- - - _.

Bilaga 6



~ Stromsunds
;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 15

§107 Dnr 2016.68 700

Beslut om utdelning fran socialnamndens stiftelser 2016

Socialnamnden beslutade den 27 januari 2016 §4 att upplosa socialnamn
dens stiftelser da stiftelserna har ett sa litet kapital att avkastningen inte
racker till bade ornkostnader och utdelning. Kvarvarande tillgangar ska
fcrbrukas senast inom tre ar fran Lansstyrelsens godkannande.

Under varen och sommaren 2016 har Lansstyrelsen beslutat att lamna
medgivande till socialnamnden att tillgangarna far forbrukas for samtliga
stiftelser utom stiftelsen Bernhard Lohman, dar kvarvarande tillgangar
far forbrukas till sitt andamal utan tillstand av Lansstyrelsen.

Annonsering om att allmanheten kan soka bidrag fran socialnamndens
stiftelser har skett i tidningen "100 % Stromsund" samt pa kommunens
hemsida. Sista ansokningsdag var den 31 oktober 2016.

Forslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnamndens
stiftelser for 2016:

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 30000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola
Hallvikens Byalag

5000 kr
5000kr

• Palmqvist sjukvardsstiftelse Ingen utdelning

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 9000kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 25000kr

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Boendet Gastis i Stromsund
Havsnas Pl-O

7500kr
7500 kr

Justering (sign)~t/ ~



8.Stromsunds
;;;;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Bladnr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 16

§107 (forts.)

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
Narvardsavdelningen, NAvA 9 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Tasjogarden
Brismarksgarden
Alvgarden

3OOOkr
3 000 kr
3 000 kr

Yrkande

Ordforanden foreslar att arbetsutskottet beslutar om en ovre belopps
grans pa 5000 kronor for enskild sokande, att "aldre" avser dem som ar 65
ar och aldre, samt att for narvardsavdelning och sarskilda boenden ges
belopp enligt forslag till beslut.

Arbetsutskottets beslut

1. Ovre beloppsgrans for enskild sokande ar 5000 kronor.

2. "Aldre" avser dem som ar 65 ar och aldre.

3. For narvardsavdelning och sarskilda boenden ges belopp enligt for
slag till beslut.

Arbetsutskottet beslutar om foljande utdelning fran socialnamndens
stiftelser for ar 2016.

• Stiftelsen Bernhard Lohman
Enskilda 5 000 kr

• Stiftelsen Syster Gerdas minne
Torsangs forskola, Hallviken
Hallvikens Byalag

5 000 kr
5 000 kr

• PaImqvist sjukvardsstiftelse Ingen utdelning

• Stromsunds sociala samstiftelse
Enskilda 5 000 kr

• Hammerdals sociala samstiftelse
Enskilda 5000 kr

Justering (sign) J'f/!/ tlfC



~ Strornsunds
;:;;; Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad nr

Socialnamndens arbetsutskott 2016-12-07 17

§ 107 (forts.)

• Stiftelsen Carl-Axel Soderstrom
Gastis, korttidsboende i Stromsund
HavsnasPRO

5000 kr
5000 kr

• Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson
Narvardsavdelningen, NAVA, iStromsund 9 000 kr

• Stiftelsen Backe sjukhus forvaltning
Tasjogarden, sarskilt boende i Tasjo
Brismarksgarden, sarskilt boende i Hoting
Alvgarden, sarskilt boende iBacke

3 000 kr
3 000 kr
3 OOOkr

Justering (sign) Jii'/ cilt



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2017-04-21

Resultatrakning
2016 2015

Stiftelsens intakter
- ranta 0,00 0,00

Stiftelsens kostnader
- forvaltningskostnader -611,00 -615,00

Redovisat arsresultat -611,00 -615,00

Balansrakning
Not 2016 2015

Tillgangar
Omstutningetillgdngar
Likvida medel 17154,07 17765,07
Summa tillgangar 17154,07 17765,07

Eget kapital oeh skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 1 0,00 25920,10
Fritt eget kapital 1 17154,07 -8155,03
Summa eget kapital 17154,07 17765,07

Kortfristiga skulder
Uppl kostnader/forutbet intakter 0,00 0,00
Summa skulder 0,00 0,00

Summa eget kapital oeh skulder 17154,07 17765,07

Bilaga 7



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2017-04-21

Noter

Not 1 Eget kapital

Belopp vid arets ingang

Bundet eget
kapital
25920,10

Fritt eget kapital
(Disponibla medel)

-8155,03

Redovisat resultat -611,00

Omforing av bundet eget kapital
till frittt eget kapital -25 920,10 25920,10

Kapitalisering av lopande
avkastning

0,00

Beslutade anslag 0,00

Belopp vid arets utgang 0,00 17154,07

Undertecknande

Stromsund 2017-C;!{-25

(~at,?f/uzftfi?Y% _
Susanne Hansson
Kommunstyrelsens ordforande

Min revisionsberattelse har avgivits 2017-ob-//;



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2018-03-27

Resultatrakning
2017 2016

Stiftelsens intakter
- ranta 0,00 0,00

Stiftelsens kostnader
- forvaltningskostnader -807,00 -611,00

Redovisat arsresultat -807,00 -611,00

Balansrakning
Not 2017 2016

Tillgangar
Omsiittningstillgangar
Likvida medel 12547,07 17154,07
Summa tillgangar 12547,07 17154,07

Eget kapital oeh skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 1 0,00 0,00
Fritt eget kapital 1 12347,07 17154,07
Summa eget kapital 12 347,07 17154,07

Kortfristiga skulder
Uppl kostnader/forutbet intakter 200,00 0,00
Summa skulder 200,00 0,00

Summa eget kapital oeh skulder 12547,07 17154,07



Palmqvist Sjukvardsstiftelse
Org nr 893201-0302
(303)

2018-03-27

Noter

Not 1 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget kapital
kapital (Disponibla medel)

Belopp vid arets ingang 0,00 17154,07

Redovisat resultat -807,00

Omforing av bundet eget kapital
till frittt eget kapital

Kapitalisering av lopande
avkastning

Beslutade anslag -4000,00

Belopp vid arets utgang 0,00 12347,07

Undertecknande

Min revisionsberattelsc har avgivits 2018-c-':7- ;z.2.

.:'0 (] ?/
(__,)map.H~ //a~(__ .....

Susanne Hansson _ ...-
Kommunstyrelsens ordforande



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 14  Dnr 2019.6  700 
 
Socialnämndens ekonomi - information 
 
Förvaltningschefen lämnar information om socialnämndens ekonomi till nya 
ledamöter och ersättare. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  20 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 15  Dnr 2019.14  700 
 
Delegationsbeslut 

 
Genom en ändring i kommunallagen är huvudregeln numera att nämnden 
avgör i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas.  

 
Det är endast delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunallagens 
regler i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvak-
tas som måste anmälas till nämnden. 
 
Yrkande 

Ordföranden yrkar att följande delegationsbeslut anmäls till varje samman-
träde i socialnämnden: 

• Arbetsutskottets beslut i individärenden 
• Arbetsutskottets beslut om yttranden 
• Beslut enligt kompletterande beslutanderätt där nämndens beslut inte 

kan avvaktas 
• Tillfälliga serveringstillstånd 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegationsbeslut ska anmälas till varje sammanträde i socialnämnden  
enligt följande: 

• Arbetsutskottets beslut i individärenden 
• Arbetsutskottets beslut om yttranden 
• Beslut enligt kompletterande beslutanderätt där nämndens beslut inte 

kan avvaktas 
• Tillfälliga serveringstillstånd 
 
_____ 
 
 

 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  21 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 16   Dnr 2019.15  700 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut från den 11 december 
2018 till den 16 januari 2019 redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Bilaga. 
 
_____ 
 

 
 



  

Bilaga SN 2019-01-16 § 16 
  
 
 

  
  
 
 

Socialnämnden   
  

 
                        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 

 

 
FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

 
Tiden:  2018-12-11 – 2019-01-16 
 
 

 
Löpnr. Datum och Beslut Lagrum Beslutande 

(kod) 
1 2018-12-11, Tillståndsbevis för servering 

av alkoholdrycker, Hotings Byggnads-
förening UPA tiden 2018-12-25,  
2019-04-30 och 2019-06-15 

8 kap. 2 § alko-
hollagen 

32 

2 Ordförandebeslut den 20 december 2018 
om bistånd till placering i skyddat  
boende 

4 kap. 1 § social-
tjänstlagen SoL 

29 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  22 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 17   
 
Delgivningar 
 
1 Cirkulär 2018:60, SKL:s rekommendationer för ersättningar till familje-

hemsvård för år 2019. 
 

2 Kommunstyrelsens beslut § 214 den 27 november 2018 § 214, Revidering 
av riktlinjer för upprättande av styrande dokument. 

 
   Dnr 2018.179 700 
 
3 Kommunfullmäktiges beslut § 91 den 12 december 2018 § 91, Taxa för 

tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 

4 Kommunfullmäktiges beslut § 95 den 12 december 2018 § 95, Ordning 
för inkallande av ersättare. 
 

5 Kommunfullmäktiges beslut § 96 den 12 december 2018 § 96,  
Yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare i styrelser och nämnder och 
kommunfullmäktige. 
 

6 Kommunfullmäktiges beslut § 97 den 12 december 2018 § 102, Val av  
socialnämnden för åren 2019-2022. 
 

7 Kommunfullmäktiges beslut § 97 den 12 december 2018 § 105, Val av 
gemensam nämnd för närvård Frostviken för åren 2019-2022. 

 
   Dnr 2018.44  700 
 
8 Kommunfullmäktiges beslut § 132 den 12 december 2018 § 132,  

Tilläggsäskande för ökade kostnader inom vård- och socialförvaltning-
en. 

 
   Dnr 2018.75  700 
 
9 Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland den 21 december 2018 om upp-

lösning och avregistrering av Stiftelsen Backe sjukhus förvaltning. 
 
   Dnr 2018.75  700 
 
10 Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland den 28 december 2018 om upp-

lösning och avregistrering av Stiftelsen Erik Hansson och hans Isaksson. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-01-16  23 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 17 (forts.) 
 
11 Tillgänglighetsrådets protokoll den 3 december 2018. 
 
12 Inkomna beslut och domar i individärenden. Redovisas under  

ärende 3, sekretessärenden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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