
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
A 
Sammanträdesdatum 

 

 Socialnämnden   2016-01-27  Blad 1 (14) 
 
Plats och tid   Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15–15.45 
 
Beslutande   Karin Näsmark (S), ordförande 
   Åse Ehnberg (M) 
   Marie Gabrielsson (S) 
   Ulf Sjölén (S) 
   Deanne Edin (S) 
   Kent Wassdahl (S) 
   Per Hedström (V) 
   Mona Olofsson (V) 

  Eva Sjölander (M) 
  Hans Elmbjer (SD) 
  Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 1-3, del av § 4 
  Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare 
  Marina Wahlström (M), tjänstgörande ersättare 
   

 
 
Övriga  Se nästa sida 
närvarande    

 
Utses att justera Åse Ehnberg 
 
Justeringens 
plats och tid  Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2016-02-02 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragraferna 1-10 
                                                     Annika Stedt                    
 
 Ordförande ....................................................................... 
  Karin Näsmark 
                                           
 Justerare .........................................................................   
   Åse Ehnberg 
  

 ANSLAG/BEVIS A 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Socialnämnden    

Sammanträdesdatum 2016-01-27 

Datum då anslag 2015-02-02  Datum då anslag       2016-02-24 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Vård- och socialförvaltningen 
för protokollet 

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



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2016-01-27  2 
     

     
Övriga Annika Stedt, sekreterare 
närvarande Aki Järvinen, socialchef 
  Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, §§ 1-3  
  Åsa Engman, kvalitetsutvecklare, § 1, 2 och 5  
  Lena Norrman, 1:e socialsekreterare, § 3 
  Gunilla Mellgren, verksamhetscontroller, § 4 
  Carina Esbjörnsson, personalstrateg, § 6   

Justering (sign) 
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§ 1 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
 

Justering (sign) 
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§ 2 Dnr 2015.15 700 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 
 
Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2015 vid sammanträde den 
18 februari 2015 § 23. Uppföljning av planen för föregående år ska ske vid 
nämndens sammanträde i januari. Vid upptäckta brister lämnas förslag på 
åtgärder för att förbättra processer. 
 
Redovisning lämnas från uppföljning för 2015. Vid redovisningen kan kon-
stateras att en del uppgifter saknas. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till socialnämndens sam-
manträde den 24 februari 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras till socialnämndens sammanträde den 24 februari 
2016.  
 
_____ 
  
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen

Justering (sign) 
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§ 3 Dnr 2016.8 754 

Bostadssociala kontrakt - information 

Under december månad 2015 hade sammanlagt 23 personer/hushåll ett 
andrahandskontrakt via individ- och familjeomsorgen. De allra flesta  
(16 kontrakt) har upprättats på grund av ekonomiska svårigheter i hushållet 
vilket innebär att hyresvärden inte är beredd att låta personen inneha ett 
eget förstahandskontrakt. I sju fall har andrahandskontrakten upprättats på 
grund av missbruksrelaterade problem, ofta upprepade störningar och även 
i kombination med ekonomiska svårigheter.   

Vid redovisning i slutet av förra året fanns 20 bostadssociala kontrakt. Av 
dessa var 17 kontrakt upprättade enbart på grund av ekonomiska svårighet-
er. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

Yrkande 

Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen. 

_____ 

Justering (sign) 

Beslutsexpediering
Vård- och socialförvaltningen
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§ 4  Dnr 2015.198 700 
 
Upplösning av stiftelser som förvaltas av socialnämnden 
 
Strömsunds kommun förvaltar ett antal stiftelser som har ett så litet kapital 
att avkastningen inte räcker till både omkostnader och utdelning.  
 
En stiftelse kan genom ett förenklat förfarande hos länsstyrelsen upplösas 
om den uppfyller kraven: 

• 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. 
 

Socialnämnden förvaltar åtta stiftelser som bedöms uppfylla kraven för att 
upplösas genom ett förenklat förfarande hos länsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut och motivering 

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist 
sjukvårdsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Söderström, Strömsunds sociala 
samstiftelse, Hammerdals sociala samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson 
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus förvaltning upplöses. 

2. Kvarvarande tillgångar förbrukas enligt förslag i tjänsteskrivelse i detta 
ärende. 

3. Kvarvarande tillgångar förbrukas senast inom tre år från länsstyrelsens 
godkännande. 

4. Strömsunds kommun ansöker hos Länsstyrelsen om ett godkännande av 
beslutet. 

 
Motivering: Stiftelserna har ett så litet kapital att avkastningen inte räcker 
till både omkostnader och utdelning.  
 
Beredning 
 
AU § 2016 
 

Justering (sign) 
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§ 4 (forts.) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att ändra punkten 8:3, att 
återstående medel förbrukas genom att de delas ut för trivselbefrämjande 
åtgärder på Närvårdsavdelningen (NÄVA) i Strömsund samt att i övrigt be-
sluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Palmqvist 

sjukvårdsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Söderström, Strömsunds sociala 
samstiftelse, Hammerdals sociala samstiftelse, stiftelsen Erik Hansson 
och Hans Isaksson samt Backe sjukhus förvaltning upplöses. 
 

2. Kvarvarande tillgångar förbrukas enligt förslag i tjänsteskrivelse i detta 
ärende med ändring i punkten 8:3, att återstående medel förbrukas ge-
nom att de delas ut för trivselbefrämjande åtgärder på Närvårdsavdel-
ningen (NÄVA) i Strömsund, bilaga. 
 

3. Kvarvarande tillgångar förbrukas senast inom tre år från länsstyrelsens 
godkännande. 
 

4. Strömsunds kommun ansöker hos Länsstyrelsen om ett godkännande av 
beslutet. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
 
 
 
 

Justering (sign) 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2016-01-27  8 
     

     
§ 5  Dnr 2015.199 772 
 
Remiss Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
 
Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland/Härjedalen och länets kommuner 
beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i Jämt-
lands län. Policyn gäller oavsett driftsform för alla verksamheter som hante-
rar hjälpmedel inom eller i samverkan med Region Jämtland Härjedalen 
och/eller kommunerna. Policyn avser de personliga hjälpmedel som faller 
under såväl Gemensamma nämndens som övriga verksamheters ansvar. 
Syftet med policyn är en samordnad och effektiv hjälpmedelsförsörjning 
som utgår från individens behov och strävar mot bästa hälsa. 
 
Sociala vård- och omsorgsgruppen, som har representanter från alla kom-
muner i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen, har tagit ställning 
till att förslag till ny hjälpmedelspolicy remitteras till kommunerna för re-
missvar senast den 1 april 2016 till Region Jämtland Härjedalen.  

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden uppdrar till vård- och socialförvalt-
ningen att lämna yttrande över remissen till arbetsutskottets sammanträde 
den 10 februari 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att lämna yttrande över remissen 
till arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2015. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 

Justering (sign) 
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§ 6  Dnr 2016.9  729 
 
Remiss Personalpolitiskt program 

 
Kommunens Personalpolitiska program uppdateras och går nu ut till nämn-
der och styrelser för synpunkter. Personalavdelningen önskar svar på remis-
sen senast den 11 februari 2016. 
 
Personalstrateg Carina Esbjörnsson redovisar de ändringar som föreslås i 
det personalpolitiska programmet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen och upp-
drar till vård- och socialförvaltningen att lämna yttrande över remissen till 
arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2016 och att särskilt titta på 
texten i punkt 2.5, alkohol och droger. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av redovisningen. 
 
2. Uppdrar till vård- och socialförvaltningen att lämna yttrande över remis-

sen till arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2016 och att särskilt 
titta på texten i punkt 2.5, alkohol och droger. 

 
_____ 
 
 

Justering (sign) 
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§ 7 
 
Aktuell information 
 
Socialchefen informerar: 
 
Ekonomi 
Bokslutet ser positivt ut med 5,3 Mkr i underskott jämfört med 14,5 Mkr i 
underskott 2015. Personalbemanning på 0,63 i särskilda boenden har bör-
jat ge effekt.  
 
Förändrad beredskapsorganisation med distriktssjuksköterskor 
Förberedelser sker för en samlad verksamhet i Strömsund.  
 
Äldreomsorg 
Riktade medel till äldreomsorgen har sökts, 4,1 Mkt. 
Vårdbehovsmätningar i särskilt boende pågår.  
Planering startar vecka 4 för att hemtjänstdistrikt nordöstra och syd-
västra i Strömsund, chefer och personal, ska kunna utgå från samma 
ställe på Myrgatan i Strömsund. 
 
Bemanningsenhet inom vård- och socialförvaltningen 
Frågan ses över för närvarande. 
 
Försäljning Backe sjukhem 
Exekutiv auktion hålls den 10 februari 2016. 
 
Eventuell gemensam socialjour i länet 
Fortsatta diskussioner sker i ärendet.  
 
Ordföranden informerar: 

 
Konferens ”Hög tid för heltid” 26 januari 2016 
Ordföranden deltog vid konferensen som anordnades av Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL). Konferensen tog upp heltidsfrågan, om hur 
kommuner och landsting genom fler heltidserbetande kan minska det 
framtida rekryteringsbehovet. 
 
_____

Justering (sign) 
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§ 8   
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt 
sammanträdesprotokoll 13 januari 2016 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 

 
 
 

Justering (sign) 
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§ 9 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för december 2015  
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
______ 
 
 

Justering (sign) 
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§ 10 
 
Delgivningar 
 
 Dnr 2015.129 700 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2015 § 136, Reglemente för 

kommunens nämnder. 
 

2. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:37 den 8 december 2015, 
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsö-
verflyttningar m.m. för år 2016. 
 

3. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:38 den 8 december 2015, 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2016. 
 

4. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:39 den 8 december 2015, 
Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttids-
vistelse enligt LSS för år 2016. 
 

5. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:02 den 13 januari 2016, 
Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är 
placerade eller vistas i annan kommun. 
 

6. Datainspektionens meddelande den 14 december 2015, Europa osäkert 
efter Safe Harbor-dom. 
 

7. Datainspektionens meddelande den 15 december 2015, Fel hänvisa till 
höjd risk för terrordåd för att utöka kameraövervakning 
 

8. Datainspektionens meddelande den 17 december 2015, Butiker måste be-
gränsa kameraövervakningen av personalutrymmen 
 

9. Datainspektionens medelande den 18 december 2015, EU överens om ny 
dataskyddsreform. 
 

10. Datainspektionens meddelande den 21 december 2015, Kammarrätten: 
Ja, drönare omfattas av kameraövervakningslagen. 
 
 

Justering (sign) 
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§ 10 (forts.) 

11. Datainspektionens meddelande den 21 december 2015, Ja till ny 
passdatalag. 

12. Datainspektionens meddelande den 22 december 2015, Fel av 
Försäkringskassan använda webbkamera i kundtjänsten. 

 Dnr 2014.170 704 
 
13. Öppet brev från distriktssköterskor och sjuksköterskor i Backe/-Rossön 

och Hoting/Tåsjödalen den 16 december 2015 till medborgare och 
politiker i Strömsunds kommun med anledning av vård- och 
socialförvaltningens förslag till socialnämnden om förändrad 
beredskapsorganisation för distriktssköterskor och sjuksköterskor. 

 Dnr 2014.170 704 
 
14. Skrivelse till socialnämnden den 29 december 2015 från undersköterskor 

och vårdpersonal i Backe/Rossön och Hoting/Tåsjödalen om vård- och 
socialförvaltningens förslag om förändrad beredskapsorganisation för 
distriktssköterskor och sjuksköterskor. 
 

 Dnr 2014.170 704 

15. Skrivelse från Hotings PRO med anledning av vård- och socialförvalt-
ningens förslag om förändrad beredskapsorganisation för  
distriktssköterskor och sjuksköterskor. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 

Justering (sign) 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 8 
Datum 
2015-12-21, rev 2016-01-11 och 2016-01-27 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr                                Bil AU 160113 § 5 
2015.198-700                                 Bil SN 160127 § 4 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Upplösning av stiftelser som förvaltas av socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet  

Strömsunds kommun förvaltar ett antal stiftelser som har ett så litet kapi-
tal att avkastningen inte räcker till både omkostnader och utdelning.  
 
En stiftelse kan genom ett förenklat förfarande hos länsstyrelsen upplösas 
om den uppfyller kraven: 

• 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 under-

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

• Stiftelsen saknar skulder. 
 

Socialnämnden förvaltar åtta stiftelser som bedöms uppfylla kraven för 
att upplösas genom ett förenklat förfarande hos länsstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
 
Förslag till beslut och motivering 

1. Stiftelsen Bernhard Lohman, stiftelsen Syster Gerdas minne, Pal-
mqvist sjukvårdsstiftelse, stiftelsen Carl Axel Söderström, Strömsunds 
sociala samstiftelse, Hammerdals sociala samstiftelse, stiftelsen Erik 
Hansson och Hans Isaksson samt Backe sjukhus förvaltning upplöses. 

2. Kvarvarande tillgångar förbrukas enligt förslag i tjänsteskrivelse i 
detta ärende. 

3. Kvarvarande tillgångar förbrukas senast inom tre år från länsstyrel-
sens godkännande. 

4. Strömsunds kommun ansöker hos Länsstyrelsen om ett godkännande 
av beslutet. 

 
Motivering: Stiftelserna har ett så litet kapital att avkastningen inte räcker 
till både omkostnader och utdelning.  
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Datum 
2015-12-21, rev 2016-01-11 och 2016-01-27 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr                                Bil AU 160113 § 5 
2015.198-700                                 Bil SN 160127 § 4 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 

Underskrift  

 ...............................................................................  
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Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr                                Bil AU 160113 § 5 
2015.198-700                                 Bil SN 160127 § 4 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
1. Bakgrund 

Strömsunds kommun förvaltar ett antal stiftelser som har ett så litet kapi-
tal att avkastningen inte räcker till både omkostnader och utdelning.  
 
Enligt Stiftelselagen (SFS 1994:1220) 6 kap 5 § kan en stiftelse genom ett 
förenklat förfarande upplösas om den uppfyller kraven: 

• 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 under-

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

• Stiftelsen saknar skulder. 
 
Länsstyrelsen kan godkänna ett beslut av stiftelsens förvaltare att för-
bruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett 
så närliggande ändamål som möjligt. 
 
Socialnämnden förvaltar åtta stiftelser som bedöms uppfylla kraven för 
att upplösas genom ett förenklat förfarande hos länsstyrelsen. 
 
 
2. Stiftelsen Bernhard Lohman (893201-6069)  

2.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: 1982 

Ändamål: Delas i första hand ut till syn- och hörselskadade till stöd för 
sin livsföring. I andra hand till handikapporganisationer. Även bidrag till 
hjärn- och hjärtsjuka. 

Användningsområde: Strömsunds kommun  

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 93 048 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  1 988 kr 
Summa eget kapital 95 036 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
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Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr                                Bil AU 160113 § 5 
2015.198-700                                 Bil SN 160127 § 4 

Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
2.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är för litet för att stiftelsen ska kunna fullfölja sitt 
ändamål.  
  
2.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut som bidrag till syn- 
och hörselskadade till stöd för sin livsföring samt till handikapporganisat-
ioner inom kommunen. 
 
 
3. Stiftelsen Syster Gerdas minne (892000-1081) 

3.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: 1964 

Ändamål: Delas ut till verksamhet för barn och ungdomars fromma. 

Användningsområde: Hammerdals och Gåxsjö församlingar  

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 39 184 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -5 507 kr 
Summa eget kapital 33 677 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
 
3.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
  
3.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut till barn- och ung-
domsverksamhet i Hammerdals och Gåxsjö församlingar. 
 
 
4. Palmqvist Sjukvårdstiftelse (893201-0302)  

4.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: 1953 
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Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Ärendenr/diarienr                                Bil AU 160113 § 5 
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Utredare/handläggare 
Gudrun Eriksson, Gunilla Mellgren 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Ändamål: Delas ut till sjukvårdskostnader för fattiga personer i Alanäs 
församling som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad. 

Användningsområde: Alanäs församling  

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 25 920 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -7 540 kr 
Summa eget kapital 18 380 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
 
4.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
  
4.3 Användning av återstående medel, förslag 

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. 
 

 
5. Stiftelsen Carl Axel Söderström (893201-0237)                                     

5.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: 1979 

Ändamål: Delas ut till ideella ändamål, särskilt åldersdomshem, handi-
kapporganisationer och pensionärsföreningar. 

Användningsområde: Ströms församling  

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 58 763 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -8 478 kr 
Summa eget kapital 50 285 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
 
5.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
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5.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut till ideella ändamål, 
såsom gåvor till äldreboenden, handikapporganisationer och pensionärs-
föreningar inom Ströms församling. 
 
6. Strömsunds sociala samstiftelse (893201-0286) 

6.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: Kammarkollegiet beslutade 1981 att slå ihop två fonder.  

Ändamål: Delas ut till obemedlade barnfamiljer och behövande äldre per-
soner. 

Användningsområde: Strömsunds kommun  

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 45 580 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -12 323 kr 
Summa eget kapital 33 257 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
 
6.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
  
6.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut till behövande barn-
familjer och äldre personer inom Strömsunds kommun. 
 
 
7. Hammerdals sociala samstiftelse (893201-0294) 

7.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

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

Ändamål: Delas ut till behövande personer: 
1. Stöd åt pensionärer 
2. Stöd åt barnfamiljer och ensamma föräldrar  
3. Bidrag till täckande av kostnader vid inträffade sjukdomsfall. 

Användningsområde: Hammerdals och Gåxsjö församlingar.  
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Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 185 530 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  3 984 kr 
Summa eget kapital 189 515 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000. 
 
7.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är för litet för att stiftelsen ska kunna fullfölja sitt 
ändamål.  
  
7.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut som stöd till pension-
ärer, barnfamiljer och ensamstående föräldrar inom Hammerdals och 
Gåxsjö församlingar. 
 
 
8. Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson (893202-2332)  

8.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: Togs över 1991 från landstinget genom ÄDEL-reformen (KS 1991-
11-26, § 269) 

Ändamål: Trivselbefrämjande åtgärder för patienter vid Strömsunds 
sjukhus. 

Användningsområde: Strömsunds kommun 

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 39 439 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -6 642 kr 
Summa eget kapital 32 797 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000.   
 
8.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
  
8.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut för trivselbefrämjande 
åtgärder på Närvårdsavdelningen (NÄVA) i Strömsund.  
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9. Stiftelsen Backe sjukhus förvaltning (893202-2407)  

9.1 Stiftelsens bildande, ändamål, användningsområde och tillgångar 

Bildad: Togs över 1991 från landstinget genom ÄDEL-reformen (KS 1991-
11-26, § 269) 

Ändamål: Trivselbefrämjande åtgärder för patienter vid Backe sjukhus. 

Användningsområde: Fjällsjö församling 

Stiftelsens tillgångar per 2014-12-31 

Bundet eget kapital 39 577 kr 
Fritt eget kapital (disponibla medel)  -8 909 kr 
Summa eget kapital 30 678 kr 

Utdelning från stiftelsen skedde senast år 2000.   
 
9.2 Anledning till att stiftelsen inte har kunnat fullfölja sitt ändamål 

Det fria egna kapitalet är negativt.  
  
9.3 Användning av återstående medel, förslag 

Återstående medel förbrukas genom att de delas ut för trivselbefrämjande 
åtgärder på särskilda boenden inom den del av Strömsunds kommun som 
ingick i upptagningsområdet för dåvarande Backe sjukhus. (Tåsjögården, 
Brismarksgården och Älvgården) 
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