
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 1 (11) 

 Gemensam nämnd för 
   närvård i Frostviken  

  2013-05-24   

 
Plats och tid  Forsgården, Gäddede kl 10.00 - 15.00  
        
 
Beslutande  Ardis Lindman (s), ordförande 
  Karin Näsmark (s), §§ 17-23 
  Gun-Marie Björk (s) 
  Inger Jonsson (c) 
  Gunnar Geijer (c) 
  Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare 
 
Övriga Barbro Blom, närvårdschef 
närvarande  Stig Willman, sekreterare 

      
      
      

        
        
        
        
      
Utses att justera  Kerstin Sjöberg 
 
Justeringens  Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  17-26 

  Stig Willman 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Ardis Lindman 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Kerstin Sjöberg 
  

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Gemensam nämnd för närvård Frostviken 

Sammanträdesdatum 2013-05-24 

Datum då anslag 2013-06-13  Datum då anslag      2013-07-04 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Kommunkansliet, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Lena Haglund  
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Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2013-05-24  2  
närvård Frostviken   

     
§ 17 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden öppnar dagens sammanträde och hälsar de närvarande väl-
komna. 
 
Som övriga frågor utöver utsänd dagordning anmäls följande: 
 
• Personligt ombud, Karin Näsmark. Ärendet får inleda sammanträdet 

eftersom Karin inte har möjlighet att närvara efter lunch. 
 
• Kvalitetsredovisning. Barbro Blom 
 
_____  
 

Justering (sign) 
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Blad nr 
 

Gemensam nämnd för 2013-05-24  3  
närvård Frostviken   

     
§ 18 
 
Personligt ombud 
 
Karin Näsmark informerar. Samverkan inom länet, statsbidrag har läm-
nats. Tidigare verksamhet avslutades den 31 december 2012. Krokoms 
kommun var då utförare och arbetsgivare för den personal som var an-
ställd. 
 
Olika lösningar har diskuterats för fortsatt verksamhet och samverkan. 
Strömsunds kommun söker samverkan med Östersunds kommun. Se bi-
laga. Vår socialnämnd har genom formellt beslut den 23 maj 2013 förkla-
rat sig villig till samverkan med Östersunds kommun vars formella beslut 
ännu saknas. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av informationen men avvaktar vidare utveck-
ling innan eget beslut i frågan. Ärendet anmäls till kommande möte den 
30 augusti 2013. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 3 
datum 
2013-05-22 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.117-777 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 

Personligt ombud (PO) 

Sammanfattning av ärendet  

Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2013 fick vård- och social-
förvaltningen i uppdrag att undersöka vidare om samarbete kan ske med 
andra kommuner och lämna information vid socialnämndens samman-
träde den 23 maj 2013. 
 
Vård- och socialförvaltningen har under en längre tid sökt samverkan 
med främst Östersunds kommun. Enligt politiska beslut Östersunds 
kommun startade vård- och omsorgsförvaltningen upp PO-verksamheten 
i "egen regi" inledningsvis. För att så småningom erbjuda eller öppna upp 
för samarbete med andra kommuner som vill.  
 
Den 17 maj 2013 öppnades en tjänstemannadörr för samverkan med 
Strömsunds och Åre kommuner under förutsättning att erforderliga be-
slut tas i Östersunds kommun i maj, eventuellt juni av två nämnder. 
Verksamheten som startas upp är att betrakta som verksamhetsövergång 
vilket betyder att medarbetarna följer med. Detta sker utifrån ett brukar-
perspektiv. 
 
Eventuella avvecklingskostnader får alla kommuner vara med och betala. 
I samband med att samtliga beslut är fattade inleder Krokoms kommun 
förhandling med fackliga representanter. Krokoms- och Östersunds 
kommun inleder därmed också inrangeringsförhandlingar. 
 
Målsättningen är att starta upp verksamheten i ny regi fr.o.m. den 1 juli 
2013. 
 
Initierare 
 
Socialnämnd och förvaltningschef. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 3 
datum 
2013-05-22 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.117-777 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Beskrivning av ärendet 
 
I maj 2000 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelser-
na att bygga upp och utveckla permanenta och landsomfattande verk-
samheter med personliga ombud för personer med psykiska funktions-
nedsättningar (Regeringsbeslut S98/7454/ST, S1999/4985ST). 
 
Den 17 december 2009 fick Socialstyrelsen ett nytt regeringsuppdrag 
S2009/10168/ST). Uppdraget innebar att Socialstyrelsen i samverkan med 
länsstyrelserna ska fördela statsbidrag även i fortsättningen till de kommuner 
som söker statsbidraget och bedriver verksamheter med personligt ombud 
(meddelandeblad nr 5/2011). Meddelandebladet anger villkor och förutsätt-
ningar om ombudsverksamheten för att kunna erhålla statsbidrag.  
 
Länets sociala samrådsgrupp beslutade den 21 september 2012 att re-
kommendera kommunerna att avveckla den gemensamma PO- verksam-
heten.  
 
Krokoms kommun har sedan 2008 haft arbetsgivaransvaret för länets PO- 
verksamhet. Samjamts beslut 2012 innebar ett avslut på Samjamts finan-
siering av den länsgemensamma PO- verksamheten.  
 
Krokoms kommun som arbetsgivare har beslutat om avveckling av verk-
samheten. Östersunds kommun startade upp i egen regi utan samverkan 
med annan kommun. Både Strömsund och Åre kommuner har framfört 
önskemål om samverkan med Östersund.  
 
Den 17 maj 2013 öppnades en tjänstemannadörr för samverkan med 
Strömsunds och Åre kommuner under förutsättning att erfordliga beslut 
tas i Östersunds kommun i maj, eventuellt juni av två nämnder. Verk-
samheten som startas upp är att betrakta som verksamhetsövergång vil-
ket betyder att medarbetarna följer med. Detta sker utifrån ett brukarper-
spektiv.  
 
Eventuella avvecklingskostnader får alla kommuner vara med och betala. 
I samband med att samtliga beslut är fattade inleder Krokoms kommun 
förhandling med fackliga representanter. Krokoms och Östersunds kom-
mun inleder därmed också inrangeringsförhandlingar. 
  

  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 3 av 3 
datum 
2013-05-22 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2012.117-777 

Utredare/handläggare 
Socialchef Monica Lundgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
 
1  Att Strömsunds kommun tar beslut om verksamhet med personligt 
ombud 0,50 tjänst. 
 
2  Att ställa sig bakom samverkan med Östersunds kommun under förut-
sättning att erforderliga politiska beslut fattas av Östersunds kommun. 
 
3  Samverkansavtal inkl. finansieringsprincip (motsvarande 0,50 tjänst 
samt OH-kostnader – eventuellt statsbidrag) tecknas med Östersunds 
kommun. 
 
Kostnadskalkyl 
 
Under förutsättning att statsbidrag erhålles kan vård- och socialförvalt-
ningens kostnader för 0,50 tjänst och OH-kostnader uppgå till ca  
65-100 tkr.  
 
Tidsramar 
 
Målsättningen är att starta upp verksamheten i ny regi fr.o.m. den 1 juli 
2013. 
  
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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närvård Frostviken   

     
§ 19 
 
Bokslutsprognos per april 2013  
 
Närvårdschefen informerar, se också bilaga. Prognos för bokslut 2013 för-
väntas medföra ett överskott om ca 40 000 kronor. Underskott avseende 
kostnader för transport av prover samt kostnader för Strömsundshälsan, 
vägs upp genom att intäkterna för ambulansen förväntas bli högre än 
budget. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden tar med godkännande och uppskattning del av infor-
mationen. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



BILAGA 1 BOKSLUTSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Bokslutsprognos (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf

1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

2013

Behandling i Krävs
beslut

31 589 25

Beaktad i
prognos

©
St

rö
m

su
nd

s 
ko

m
m

un
 2

01
01

0

Närvård Frostviken

20 075 4031 389 11 274

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

11 51420 115

Inom området finns ett komplicerat arbetsmiljöärende som kommer att generera i kostnader, svåra att beräkna men som för närvarande 
beräknas kunna hanteras inom ram. Ärendet har lett till ett högre antal sjukskrivningar under första kvartalet.Ärendet aktualiserades för 
Närvårdsnämnden 20120911, kontinuerlig rapport har delgetts Nämnden vi sammanträden 20120928, 20121019, 20121204 ˛  42 samt 
20130118 ˛ 4 samt 20130315.  
Antal passningsuppdrag för ambulansen har minskat under april. 

 Liksom tidigare år tenderar intäkterna på Ambulans vara högre än budget, svårbudgeterat.  
Arbetsmiljöärendet kommer att tendera i kostnader för personalstöd. 
Förändringar av provtransporter med anledning av kvalitetssäkring, labortatoriet Östersunds sjukhus. Ökad kostnad med 100 för 2013 inklusive kostand för 
transportlådor. 

Prognos baserad på redovisning 
t.o.m: 

April 

Augusti 

Februari 

Oktober 

Mars 

Maj 

September 

November 

KS KFJa NejJa Nej

KS KFJa NejJa Nej

KS KFJa NejJa Nej

KS KFJa NejJa Nej



BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Boksluts- Över/ Budget Boksluts- Över/ Netto-
(inkl TA*) prognos underskott (inkl TA*) prognos underskott avvikelser

008  Nämnd 250 250

197  Ledning och adm 1 973 1 973 25 25 25 Kompetenshöjande åtgärder samt handledning till vårdpers.

717  Pers.assistans 702 702

718  Stödinsatser 70 70

720  Hälsocentral 5 889 5 989 -100 5 345 5 345 -100 Transportkostander av prover, nytt pga kvalitetssäkring.

721  Ambulans 5 771 5 771 4 883 5 083 200 200

771  Särskilt boende 7 837 7 937 -100 435 435 -100

778  Trygghetsboende 383 383

781  Hemvård 6 610 6 610 526 526

782  Hemsjukvård 1 706 1 706 35 50 15 15 Intäkter för studenter

786  Fotvård 198 198 50 50

Summa 31 389 31 589 -200 11 274 11 514 240 40
* TA=tilläggsanslag/-budget

Närvård Frostviken

Utbildningsinsatser i Dokumentation

Kostnader stöd Strömsundshälsan

Intäkter ambulans

2011 2013 
Apr 

Aug 

Febr 

Okt 

Mars Maj 

Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 
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§ 20 
 
Delegering av beslut inom närvårdsnämndens ansvarsområ-
de (beslutsuppdrag) 
 
Närvårdschefen har efter samråd med närvårdsnämnden upprättat för-
slag till delegering av beslut inom nämndens ansvarsområde, se bilaga. 
 
Beslut 
 
Med ändring av rubrik från delegationsförteckning till beslutsuppdrag 
ger närvårdsnämnden beslutsuppdrag till närvårdschef, enhetschef och 
medicinskt ansvarig sjuksköteska (MAS) enligt bilaga. 
 
Beslutsuppdragen ska redovisas i förteckning som löpande delges när-
vårdsnämnden i samband med kallelser till nämndens sammanträden.  
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
 



   Titel: Beslutsuppdrag, närvårdsnämnden 
                                                                                                                                                         Fastställd: 2013-05-24 
                                            Giltighetstid: Tillsvidare 
 
Delegation/beslutsuppdrag från Gemensam nämnd för närvård i Frostvikens ansvarsområde, Närvård Frostviken. 
 
Allmänt om delegering   
Med delegering avses att gemensam nämnd för närvård i Frostviken överför självständig beslutanderätt d v s ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Beslut som fattas utan delegering saknar laga verkan d v s gäller inte. 
 
En nämnd kan delegera beslutanderätten till ett utskott, en enskild ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen. 
 
Delegationsbegränsningar i Kommunallagen 
Beslutanderätten får inte delegeras i följande ärenden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats 
 
Anmälan till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegering skall enligt 6 kap 33 § KL anmälas till nämnden. Nämnden beslutar själv om de närmare formerna för 
hur anmälan skall göras. 
 
Innebörd av delegeringsbeslut 
Beslut med stöd av delegering innebär att ett beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Finner nämnden att delegerings-
ordningen bör ändras kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Det kan göras generellt eller för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänst 
eller för ett visst ärende. Nämnden kan även föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
 
 
 
 
 



   Titel: Beslutsuppdrag, närvårdsnämnden 
                                                                                                                                                         Fastställd: 2013-05-24 
                                            Giltighetstid: Tillsvidare 
 
 
Beslutsuppdrag 
 

Nr Ärende     Lagrum    Delegat  Anmärkning 
 

1. Äldreomsorg/vård och stöd till funktionsnedsatta    
1.1 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson     Närvårdschef/ 

Enligt SKL:s rekommendationer       Enhetschef 
1.2 Anmälan till Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och  14 kap7§ SOL  Närvårdschef Lex Sarah 1 juli  

Omsorg om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk  24f LSS   2011-08-08 
För ett allvarligt missförhållande 
 

2. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
2.1 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen, Inspektionen för   3kap 5 § Patient-MAS ( Med  Vårdgivaren ansvarar  

Vård och omsorg av allvarlig skada eller sjukdom i samband  säkerhetslagen    ansvarig  för att Lex Maria 
Med vård, behandling eller undersökning.   (SFS 2010:659)  sjuksköterska anmälan görs. 
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§ 21 
 
Budget 2014 – information/diskussion 
 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets politiska prioriteringar 2014- 
2015 och budgetram för 2014 hade skickats med kallelsen. 
 
Vad avser närvårdsnämndens ansvarsområde finns förslag om att skynd-
samt utreda flytt av hälsocentralen till Forsgården. Budgetram för drifts-
kostnader 2014 föreslås till 20 573 000 kronor, en höjning jämfört med in-
nevarande år med 458 000 kronor. 
 
Förslaget behandlas av kommunfullmäktige i juni. 
 
Närvårdsnämnden tar del av förslaget. 
 
_____  
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
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§ 22 
 
Nulägesbeskrivning arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat något särskilt beslut i frågan, bara 
uttryckt önskemål om fortlöpande nulägesbeskrivning. Beslut kan kom-
ma senare. 
 
Strömsundshälsan har sammanställt de enkäter personalen besvarat. 
Många uppvisar stressrelaterade besvär. Program har tagits fram för att 
stötta och stärka personalen. För närvarande är inga sjukskrivna. 
 
Beslut om god man har överklagats. 
 
Ännu har ingen återkoppling erhållits från socialstyrelsen efter de besked 
närvårdsnämnden skriftligt har lämnat. 
 
Närvårdsnämnden tar del av informationen. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 23 
 
Projektet Vaajma 
 
Sydsamerna har i ÖP uttryckt ogillande mot namnet Vaajma. 
 
I det senaste mötet som hölls i Röyrvik diskuterades bl.a. läkarsamverkan. 
F n finns tre fasta läkare i Nordli. Blir då Nordli plats för placering av lä-
karna kan en form av samverkan bli att nämnden köper läkartjänster från 
denna kommun. 
 
Läkaren Mats Uhlén kan komma att lämna närvårdsnämnden till hösten. 
 
Levinsgården har haft några tillfälliga gäster i korttidsboende. För närva-
rande finns fyra lediga lägenheter inom Levinsgården. 
 
Närvårdsnämnden tar del av informationen. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 24 
 
Information hälsoval 2015 
 
Gällande avtal löper ut 2014. Landstinget säger upp avtalen med nuva-
rande utförare och kommer att revidera ersättningsmodellen. Nuvarande 
filialverksamhet blir sannolikt inte möjlig från år 2015.  
 
Avtalstiden kan bli löpande med ett års ömsesidig uppsägning. Röntgen 
blir också föremål för översyn. 
 
_____  

Justering (sign) 
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§ 25 
 
Delgivningar 
 
a) Avvikelser, fallskador. Sammanställning 2012 från MAS  
  
b)  Verksamhetsplan  

c)  Revidering av arbetsordning för pensionärsråd, lokala brukarsamråd 
och stugråd 

  
d)   Redovisning av vidtagna åtgärder. Skrivelse till Socialstyrelsen 
 
Delgivningarna kommenteras, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_____  
 
 

Justering (sign) 
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§ 26 
 
Övrig fråga, kvalitetsredovisning 
 
Närvårdschefen informerar. Redovisningen ingår i det riksomfattande ar-
betet mellan kommuner och landsting och med statligt stöd att förbättra 
vården för svårt sjuka äldre. Redovisningen nu omfattade målgrupper i 
Jämtlands län. Se, bilaga.  
 
_____  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering (sign) 
 



 
 
Sammanfattning av redovisning till Nämnden 2013-05-24. Analyser av vård- och 

omsorgstunga målgrupper i Jämtland län. 

 

I det riksövergripande arbetet mellan kommuner och landsting med att förbättra 

vården för De mest sjuka äldre redovisades resultatet i Strömsunds kommun 

130524 för personal från primärvården i Strömsund och personal från Strömsunds 

kommun. Redovisningen omfattade Analys av vård- och omsorgstunga målgrupper 

i Jämtlands län. 

Syftet med redovisningen  

• Presentation av analysarbetet 

• Diskussion av implikationerna från analysarbetet 

• Kort diskussion om hur analysarbetet kan användas i 

det fortsatta förbättringsarbetet. 

Staten och SKL:s gemensamma överenskommelse inom äldreområdet har syftet att 

uppmuntra samverkan mellan kommuner och landsting gällande äldres vård och 

omsorg. Det finns ett ekonomiskt incitament, under 2013 satsa drygt 1,1 miljarder 

varav: 

• 145 miljoner på långsiktigt förbättringsarbete som ledningskraft, 

kvalitetsregister och utvecklingsledare 

• 964 miljoner till prestationsbaserad ersättning som sammanhållen god vård, 

läkemedelsbehandling och analysarbete. 

Av de 964 miljonerna utgår 325 till kommuner och landsting för sammanhållen 

vård. Sammanhållen vård mäts genom två indikatorer: 

1. Återinskrivningar (200mkr) avser inskrivning på sjukhus som sker 1-30 dagar 

efter primär utskrivning. Ingen hänsyn tas till diagnos, vilken klinik patienten 

återkom till eller eventuella orsakssamband. 

2. Undvikbar slutenvård (USV) (125 mkr), försöker fånga slutenvårdstillfällen 

som kunnat undvikas. Inkluderar samtliga slutenvårdstillfällen inom vissa 



 
 

diagnoser. Anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, 

kärlkramp, blödande magsår, epileptiska anfall, inflammatoriska sjukdomar i 

bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron- näsa – halsinfektion. 

Av analysarbetet i Jämtland framgår att det har stor betydelse av vilken hälsocentral 

en individ är listad på för sannolikheten att bli återinskriven, skillnaden kan inte 

förklaras med avstånd till akutmottagning eller andelen listade över 85 år. Även när 

det gäller undvikbar slutenvård så finns det betydande skillnader mellan olika 

hälsocentraler i länet. 

I strömsunds kommun är 3300 av kommunens innevånare över 65 år. Av dessa har 

drygt var fjärde någon form av kommunala insatser som särskilt boende eller eget 

boende med hemtjänst. Av de individer som återinskrivs och skrivs in i någon av 

USV- diagnoserna bor endast 10 % i särskilt boende. Köns- och åldersfördelningen 

skiljer sig inte åt mellan de som skrivs in i någon av USV- diagnoserna eller de som 

återinläggs. 

Nya Närvården och Strömsunds hälsocentraler hör till de med högst andel 

återinskrivningar och har även relativt mycket USV. Gäddede ligger högt när det 

gäller undvikbar slutenvård men Gäddede är den minsta hälsocentralen i länet 

vilket begränsar effekterna av eventuella förbättringar. 

Det finns möjlighet för viss förbättring när det gäller återinskrivningar på 

Tåsjögården, Granbacken och Åshamra. Det är relativt få individer med hemtjänst 

som återinskrivs, men det finns viss förbättringspotential i de större distrikten. 

När det gäller undvikbar slutenvård så är det svårt att se några verksamheter i 

kommunen med tydlig förbättringspotential 

Jämfört med övriga länet så sticker inte Strömsunds kommuns verksamheter ut 

som sämre vare sig på återinskrivningar eller USV, men vi ligger inte heller bland de 

alla främsta. 
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