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§ 1 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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§ 2  Dnr 2017.13  731   
 
Uppföljning aktivitetsplan för tillgänglighet 2017 

Uppföljning av aktivitetsplanen visar att alternativa kommunikationssätt på 
olika sätt erbjuds till personer med funktionsnedsättning. Det har skett viss 
kunskapspåfyllnad genom deltagande i utbildningsdagar. Uteplats vid 
Granbacken är inte påbörjad i slutet av 2017. Arbetsmarknadsenheten har 
kontinuerligt arbetat med att erbjuda sysselsättning och praktik. Enheten 
organiseras från och med 2018 inom vård- och socialförvaltningen. Internt 
samarbete för boendestöd har utvecklats genom gemensam studieresa och 
erfarenhetsutbyte kring integrerad psykiatri. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner redovis-
ningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. Bilaga. 
 
_____



Vård- och socialförvaltningen               Dnr 2017.13-731  Bil SN 180124 § 2    2017 

Aktivitetsplan utifrån kommunens tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 

Vad vill vi uppnå Hur (aktivitet och metod) För vem (målgrupp) När 
(tid) 

Vem genomför 
(ansvarig) 

Uppföljning 

Information och kommunikation 
Personer med 
funktionsnedsättning 
ska kunna 
kommunicera på lika 
villkor som andra 

Erbjuda alternativa kommunikationssätt  Personer med 
funktionsnedsättning 

Kontin
uerligt  

Enhetschef och 
personal inom 
kommunrehab 
och LSS-enhet 

SN jan 2018 

2017: Arbetsterapeuter inom kommunrehab arbetar kontinuerligt med olika former av alternativ kompletterande kommunikation (AKK), 
pekplattor, bilder, symboler och läsplattor där olika stöd och applikationer kan användas för att underlätta kommunikation. Detta ligger inom det 
arbetsterapeutiska arbetsfältet och ingår i ordinarie verksamhet. 
Dövtolk har anlitats inom biståndsenhet och särskilt boende för att kommunicera i individärende. 
En ständigt pågående insats för att fånga upp behov av alternativ kommunikation är genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplaner är att 
konkret beskriva den enskildes behov utifrån individens behov i centrum, IBIC. Ett av de livsområden som då tas upp är kommunikation; att förstå, 
uttrycka sig och konversera. 
 

Bemötande och medvetenhet 
Utbildningsinsatser 
för ökad kunskap om 
och bemötande av 
personer med 
funktionsnedsättning 

Delta i regionalt och lokalt anordnade 
utbildningar om olika 
funktionsnedsättningar för bättre 
bemötande 

Personal inom VSF 2017 Distrikts-
/enhetschefer 

SN jan 2018 

2017: Personal inom kommunrehab deltog i konferens bemötande vid demens, nov 2017 10-12 personer.  
 

Fysisk tillgänglighet, bostad och utemiljö 
Tillgänglig utemiljö 
vid särskilda boenden 

Delta i planering av förbättrad uteplats 
Granbacken 

Personer bosatta på 
Granbacken 
 

2017 Arbetsgrupp VSF 
deltar i FFV:s 
planering 

SN jan 2018 



Vård- och socialförvaltningen               Dnr 2017.13-731  Bil SN 180124 § 2    2017 

Aktivitetsplan utifrån kommunens tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 

2017: Arbetsgrupp från Granbacken har lagt fram förslag på utformning av uteplats, haft dialog med fastighetsförvaltningen och överlämnat 
förslaget. Verksamheten inväntar start på markarbeten för att därefter kunna fortsätta vara delaktiga i genomförandet. 
 

Arbete och sysselsättning 
Skapa förutsättningar 
för sysselsättning 

Erbjuda sysselsättning och praktikplatser i 
samverkan med AME  

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar 
som står utanför 
arbetsmarknaden 

Kontin
uerligt 

Distrikts-
/enhetschefer 

SN jan 2018 

2017: Arbetsmarknadsenheten, AME, samverkar med arbetsförmedlingen och socialtjänsten för att erbjuda personer med psykosociala 
funktionsnedsättningar en plats på Jobbcenter eller en praktikplats ute i verksamheterna.  Jobbcenter har även under 2017 haft samarbete med 
dagliga verksamheten där personer fått prova på andra arbetsuppgifter ett par dagar i veckan. AME har arbetat kontinuerligt med förfrågningar om 
sysselsättning från AF och IFO för att hitta rätt plats till rätt person. Från och med 2018 kommer AME att organiseras inom vård- och 
socialförvaltningen vilket troligen ger samordningsvinster och kan intensifiera arbetet. 

Sociala tjänster 
Utveckla och förbättra 
boendestödet 

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

Personer med 
psykosociala 
funktionsnedsättningar  

2017 Enhetschef och 
personal inom 
IFO och LSS-
enhet 

SN jan 2018 

2017: Representant från Tingvallagruppen var med boendestödet på studieresa till region Gävleborg, detta för att ta del av deras erfarenhet vid 
implementeringen av RACT/Integrerad psykiatri. Ett samarbete har inletts kring brukare och deltagare i RACT/Integrerad psykiatri-projektet, 
boendestödet är vård och stödsamordnare för brukare inom Tingvallagruppen. 
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§ 3  Dnr 2018.18  734 
 
Ds 2017:12, Om förenklat beslutsfattande och särskilda boende-
former för äldre - information 
 
Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny  
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av  
4 kap. 1 § socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan  
föregående behovsprövning. Den äldre personen ska få information om i 
vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 
av insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och rätten att 
alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 §. Korttidsplats ska inte 
kunna erbjudas utan föregående behovsprövning.  
 
Regeringen föreslår även att kommunen får inrätta särskilda boendeformer 
för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåt-
komlig service (s.k. mellanboenden). I mellanboenden ska inte krävas till-
gång till personal dygnet runt. Kommunerna får erbjuda hemsjukvård i  
mellanboenden.  
 
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2018-01-24  5 
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§ 4   Dnr 2018.17  709 
 
Information om aktuella ärenden Lex Sarah 
 
Verksamhetscontroller lämnar information om inkomna rapporter  
enligt Lex Sarah där utredningar är färdigställda: 
 
Tre ärenden vid särskilt boende i Strömsund.  
Ett ärende vid särskilt boende i Hammerdal. 
Tre ärenden vid särskilt boende i Hoting. 
Två ärenden vid särskilt boende i Tåsjö. 
 
_____ 
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§ 5  Dnr 2017.161 761 
 
Överenskommelse Sällskapet Nya Länkarna 
 
Socialnämnden och Sällskapet Nya Länkarna i Strömsund har sedan 2015 en 
överenskommelse om samarbete. En gemensam översyn av överenskom-
melsen har gjorts och ett nytt förslag till överenskommelse har tagits fram 
till arbetsutskottets sammanträde den 10 januari 2018. 
 
I det nya förslaget har hänsyn tagits till de synpunkter som framkom vid  
arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 § 101. De ändringar som 
gjorts i det nya förslaget till överenskommelse har presenterats för Sällskap-
et Nya Länkarna. 
 
Beredning 
 
AU § 4/2018 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut och uppdrar till vård- och socialförvaltningen att teckna överens-
kommelse med Sällskapet Nya Länkarna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden fastställer överenskommelse med Sällskapet Nya Länkarna 
enligt vård- och socialförvaltningens förslag och uppdrar till vård- och soci-
alförvaltningen att teckna överenskommelse med Sällskapet Nya Länkarna. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Chef IFO 
Sällskapet Nya Länkarna 



Överenskommelse om verksamhetsbidrag m.m. 
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Överenskommelse om verksamhetsbidrag m.m. 

Innehållsförteckning 

1. Parter
2. Giltighet
3. Syfte
4. Ansvar
5. Verksamhetsberättelse
6. Omfattning
6.1 Samverkan 
6.2 Aktiviteter 
6.3 Ekonomisk ersättning 
6.4  Samråd/dialog 

1. Parter

Parter i denna överenskommelse är: 

Socialnämnden i Strömsunds kommun, org.nr. 212000-2486, Box 500, 
83324 Strömsund, och 

Sällskapet Nya Länkarna i Strömsund, org.nr. 802496-5611, Myrgatan 1 A, 
83335 Strömsund. 

2. Giltighet

Överenskommelsen om verksamhetsbidrag gäller under perioden 
2018-01-01--2018-12-31, med möjlighet till förlängning. 

Båda parter har rätt att säga upp överenskommelsen senast tre (3) måna-
der innan den löper ut. Om inte uppsägning sker förlängs giltighetstiden 
med ett år. 

Socialnämnden ansvarar för att i god tid, dock senast tre (3) månader in-
nan avtalet löper ut, initiera dialog om nästa års bidrag till Sällskapet Nya 
Länkarna. 
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3. Syfte

Syftet med överenskommelsen är att det ska vara tydligt vad som förvän-
tas av Sällskapet Nya Länkarna och av socialnämnden. 

4. Ansvar

Sällskapet Nya Länkarna förbinder sig att ha anställd personal i verksam-
heten i den omfattning som gör det möjligt för föreningen att bedriva 
verksamhet enligt överenskommelsen. Sällskapet Nya Länkarna är arbets-
givare för anställd personal. Förändringar i bemanning ska omedelbart 
meddelas socialnämnden. 

Försäkring för föreningslokal och lösöre ska vara tecknad och betald av 
Sällskapet Nya Länkarna. 

Socialnämnden ansvarar för att utbetalning sker av de bidrag som finns 
angivna under rubriken ekonomisk ersättning enligt de tidsperioder som 
finns angivna (se 6.3 nedan). 

5. Verksamhetsberättelse

Sällskapet Nya Länkarna ska årligen upprätta en skriftlig verksamhetsbe-
rättelse till socialnämnden enligt bilagan till denna överenskommelse. 

6. Omfattning

6.1 Samverkan 

Sällskapet Nya Länkarna är en viktig samverkanspart för kommunens  
socialtjänst. Med sina kunskaper om kvinnors och mäns livssituation kan 
föreningen bidra till utveckling inom missbruks- och beroendevården, bl a 
inom ramen för metoden Kunskap till praktik. 

Kvinnors och mäns deltagande i Sällskapet Nya Länkarnas verksamhet 
utgör på sikt ett led i återgången till arbetsmarknaden. Genom att upp-
rätthålla sin nykterhet och delta i föreningens verksamhet kan förutsätt-
ningar skapas för återinskrivning vid arbetsförmedlingen och tillgång till 
åtgärder inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. 
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6.2 Aktiviteter 

Under planering och utformning av aktiviteterna ska Sällskapet Nya Län-
karna verka för en hög grad av delaktighet hos de kvinnor och män som 
deltar i verksamheten. 

Aktiviteter kan bestå i att stimulera olika intressen, bedriva skapande 
verksamhet, anordna utflykter och annan utåtriktad verksamhet. Det kan 
även vara besök på bibliotek, arbetsförmedling, samverkan med studie-
förbund, kurser och cirkelverksamhet samt utföra städning av hyrda loka-
ler och sköta underhåll av inventarier och inredning. 

6.3 Ekonomisk ersättning 

Socialnämnden svarar för de kostnader som härrör till: 

• ”Myrgatan 1A” eller annan lokal, dvs. hyreskostnad, uppvärmning, el,
vatten och sophämtning.

• Kostnader avseende nödvändiga inventarier och utrustning, efter sam-
råd med socialnämnden.

• Verksamhetsbidrag i form av föreningsstöd. Stödet avser belopp som
motsvarar mellanskillnaden mellan de medel som utbetalas av Arbets-
förmedlingen och Strömsunds kommunstyrelse tillsammans och den
faktiska totala kostnaden för lönebidragsanställning avseende en (1)
person. Utbetalning sker i förskott kvartalsvis under överenskommel-
sens giltighetstid. Anställningen ska omfattas av gällande kollektivav-
tal.

• Övrigt verksamhetsbidrag om 65 000 kr per år utbetalas i förskott halv-
årsvis, under överenskommelsens giltighetstid.

6.4  Samråd/dialog

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan socialnämnden och Sällskapet 
Nya Länkarna om denna överenskommelse ska lösas i samråd och genom 
dialog. 



Överenskommelse om verksamhetsbidrag m.m. 
Dnr 2017.161-761  Bil AU 2018-01-10 § 4 

4 (5) 

Id nr : 71 Giltighetstid: 
2018-01-01--2018-12-31 

Version: 1 

Typ: överenskommelse  

Fastställd: Socialnämnd, 2018-01-24 § 5 

UNDERSKRIFTER 

Strömsund, 2018-01-xx Strömsund, 2018-01-xx 

_________________________ ___________________________ 

Aki Järvinen Leif Mattsson 
Socialchef Ordförande i Sällskapet Nya Länkarna, 
Strömsunds kommun Strömsund 
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Bilaga 

Sällskapet Nya Länkarna ska redovisa den verksamhet som har bedrivits 
under året i en verksamhetsberättelse till socialnämnden. 

Den skriftliga verksamhetsberättelsen skickas till socialnämnden senast 
sista februari året efter verksamhetsåret. 

Rubriker i verksamhetsberättelsen: 

• Verksamhetens förutsättningar; personal/bemanning/förändringar
under året.

• Beskrivning av innehållet i verksamheten; vilka aktiviteter som genom-
förts ute och inne under det gångna året.

• Delaktighet - en beskrivning av hur kvinnor och män har getts möjlig-
heter att påverka planering och utformning av aktiviteterna.

• Redovisning av antalet kvinnor och män som under året deltagit i verk-
samheten.

• Redovisning av hur ekonomiska medel har använts.
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§ 6 Dnr 2018.19 700 

Ny Kommunallag från 1 januari 2018 – information 

Kommunallagen är ett ramverk för kommuner och landsting. Lagen ska ge 
förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett bra samspel mel-
lan förtroendevalda och tjänstemän. Den nya lagen från januari 2018 ersätter 
den gamla lagen som trädde i kraft 1992. 

Lagen har fått ny struktur och ett enhetligt språk. De viktigaste förändring-
arna i den nya kommunallagen är följande: 

 Fullmäktige får ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökad beslutande-
rätt för andra nämnders verksamhet.

 Kommunalråd får rätt att vara sjukskrivna och föräldralediga.
 Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän förtydligas.
 Kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman (direktör)

som ska vara underställd styrelsen och vara chef för förvaltningen under
styrelsen.

 Förenklade regler för delegationsbeslut.
 Kommunens anslagstavla blir webbaserad.
 Fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för revisionen.
 Godkännande av årsredovisning ska ske innan fullmäktige tar ställning

till ansvarsfrihet.
 Stärkt roll för sakkunniga revisionsbiträden.
 Revisorer ska inte vara valbara som ledamöter eller ersättare i fullmäk-

tige.
 Termen ”årsbokslut” ersätts av ”årsredovisning”.
 Prövningsgrunderna för laglighetsprövning förtydligas i den nya lagen.
 Förbud mot att nämnd kan vara underställd annan nämnd

_____ 
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§ 7   Dnr 2018.20  700 
 
Aktuell information 
 
Biträdande socialchef lämnar information om aktuella ärenden inom vård- 
och socialförvaltningen. 
 
Medel till äldreomsorgen 
Vård- och socialförvaltningen inklusive Närvård Frostviken har tilldelats  
Statliga stimulansmedel med 4,1 mnkr för att öka bemanningen inom äldre-
omsorgen. 
 
Stimulansmedel psykisk hälsa 
Vård- och socialförvaltningen har tilldelats ca 400 tkr i stimulansmedel för 
utveckling av psykisk hälsa. 
 
LSS-verksamheten 
Verksamheten föreslås byta namn till ”Verksamheten för stöd och service”. 
 
Lokaler Norrgård 
Planering sker för att samla familjevårdsteam och öppenvård. Lokaler för 
distriktssköterskor och chefer inom verksamheten för stöd och service ses 
över. 
 
Lokaler Strömbacka 
Arbete pågår med att samla all hemtjänst i Strömsund vid lokaler på Ström-
backa. Carport är på plats. 
 
_____
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§ 8  Dnr 2017.209 700 
 
Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 decem-
ber 2018 efter Eva Sjölander (M) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att utse Maria Sandberg (M) 
som ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 december 2018 efter 
Eva Sjölander (M). 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden utser Maria Sandberg (M) som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott intill 31 december 2018 efter Eva Sjölander (M). 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Löner 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-01-24  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 9 Dnr 2017.246 700  
  
Val av personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill den  
31 december 2018 efter Åse Ehnberg 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att utse Eva Sjölander (M) 
som personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill den 31 december 2018 ef-
ter Åse Ehnberg (M). 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden utser Eva Sjölander (M) som personlig ersättare i tillgänglig-
hetsrådet intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg (M). 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Löner
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§ 10 Dnr 2017.247 700 

Val av personlig ersättare till styrelsen för en gemensam nämnd 
avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk- 
vårdsmaterial intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att utse Eva Sjölander som 
personlig ersättare till styrelsen för en gemensam nämnd avseende upp-
handling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial intill den 31 
december 2018 efter Åse Ehnberg (M). 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Eva Sjölander som personlig ersättare till styrelsen för 
en gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsmaterial intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg (M). 

_____ 

Beslutsexpediering 
Region Jämtland-Härjedalen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Socialnämnden 2018-01-24 12 

Justering (sign) 

§ 11 Dnr 2017.248 700 

Val av ersättare till Familjerådgivningen intill den 31 december 
2018 efter Åse Ehnberg 

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att utse Eva Sjölander (M) 
som ersättare till Familjerådgivningen intill den 31 december 2018 efter Åse 
Ehnberg (M). 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Eva Sjölander (M) som ersättare till Familjerådgivning-
en intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg (M). 

_____ 

Beslutsexpediering 
Region Jämtland-Härjedalen
Familjerådgivningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Socialnämnden 2018-01-24 13 

Justering (sign) 

§ 12 Dnr 2017.252 700 

Val av ersättare till sociala samrådsgruppen (SOCSAM) samt 
sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) intill den  
31 december 2018 efter Åse Ehnberg 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att utse Eva Sjölander (M) 
som ersättare till SOCSAM och SVOM intill den 31 december 2018 efter Åse 
Ehnberg (M). 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Eva Sjölander (M) som ersättare till SOCSAM och 
SVOM intill den 31 december 2018 efter Åse Ehnberg (M). 

_____ 

Beslutsexpediering 
Region Jämtland-Härjedalen



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-01-24  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 13 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman- 
träde den 10 och 16 januari 2018 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-01-24  15 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 14 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för december 2017 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-01-24  16 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 15 
 
Delgivningar 
 
1 § D A 24, Tillståndsbevis den 14 december 2017 om alkoholservering för   

Pilgrimshotellet Gäddede från och med den 14 december 2017 vid 
Byggnadsföreningen Saga i Gäddede.  
 

2 Datainspektionens meddelande den 18 december 2017, Patientens sam-
tycke ger inte vårdgivare rätt att låta ombud läsa journaler på nätet. 
 

3 Datainspektionens meddelande den 18 december 2017, Datainspek-
tionen blir Integritetsskyddsmyndigheten. 
 

   Dnr 2017.239 740 
 
4 Skrivelse från Statistiska Centralbyrån, SCB, den 21 december 2017 

om utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 
2018, utfall – kommunen. 

 
   Dnr 2017.171 763 

 
5 Kommunfullmäktiges beslut från sammanträde den 13 december 2017 § 

104, Revidering av reglemente samt taxa för socialnämnden – Ny lag om 
elektroniska cigaretter. 
 

6 Kommunfullmäktiges beslut från sammanträde den 13 december 2017 § 
108, Val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 
2018 efter Berit Bryntesson (S). 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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