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§ 61 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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§ 62 Dnr 2015.38 700 
 
Verksamhetsprognos april 2016 
 
Verksamhetsprognos för april 2016 redovisas.  
 
Budgetunderskottet har ökat något på grund av löneökningar för vård-
personal samt extra lönesatsning för socialsekreterare som inte budgete-
rats. Inom hemtjänst och särskilt boende har personalkostnaderna kun-
nat hållas nere. Hemsjukvården har ökade kostnader för förändrad be-
redskapsorganisation.  
  
Försäkringskassan har lämnat en avvikande bedömning gällande ett 
ärende LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och  
elevhemsplaceringar har skett utanför kommunen som gett ökade kost-
nader.  
 
Dagverksamhet LSS har lägre personalkostnader och högre intäkter än 
vad förvaltningen räknat med. Ledning och administration visar på lägre 
personalkostnader än förväntat och något högre intäkter än budgeterat. 
Detta beror på intäkter i form av stimulansbidrag. Kommunrehab har ett 
överskott i budget och detta beror på bristen på arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster och att rekrytering inte har lyckats. 
 
Kostnader för försörjningsstöd är oförändrade från 2015. Placeringskost-
nader för barn, familj och vuxna ligger oförändrat på samma nivå som 
2015. 
 
Personalkostnader redovisas för åren 2013-2016 och där kan konstateras 
att äldreomsorgens kostnader har legat på oförändrad nivå genom att 
rationalisering av verksamheten har skett. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna 
prognosen, att socialnämnden uttalar sig positivt över det arbete som vård- 
och socialförvaltningen gör och att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet för att få en budget i balans.  
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§ 62 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Tar del av och godkänner prognosen. Bilaga. 

 
2. Uttalar sig positivt över det arbete som vård- och socialförvaltningen 

gör och uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet för att få en bud-
get i balans.  

 
_____ 
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§ 63  Dnr 2015.117 739  
 
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
 
Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning motsvarande 7 miljarder 
kronor på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018. 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till stimu-
lanssatsning för en ökad bemanning inom äldreomsorgen samt en modell 
för fördelning av stimulansbidrag avseende 2015–2018. 
 
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kom-
munen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad 
trygghet och kvalitet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Social-
styrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med en stabil personalförsörj-
ning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om 
de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en 
ökad sysselsättnings-grad i deltidstjänster. Socialstyrelsens villkor för att 
använda statsbidraget är indelade i ska-krav och bör-krav. Ska-kraven är  
obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer. Eventuella avvikel-
ser från bör-kraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvänd-
ningen. 
 
För andra halvåret 2015 har Strömsund tilldelats 2 034 tkr samt 4 153 tkr för 
helåret 2016. Medlen har rekvirerats och satsningen har finansierat motsva-
rande 11 heltidstjänster, 10 undersköterskor samt 1 sjuksköterska, 
9 kvinnor och 2 män. Medlen fördelas mellan Närvård Frostviken 10 % och 
Vård- och socialförvaltningen 90 %.  
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av rapporten. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut och 
ställer sig positiv till de åtgärder förvaltningen vidtagit för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av rapporten och ställer sig positiv till de åtgärder vård- och social-
förvaltningen vidtagit för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2016-05-25  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 64  Dnr 2016.51  700 
 
Investeringsäskanden 2017 – information  
 
Information lämnas om vård- och socialförvaltningen investeringsäskanden 
för 2017: 
 
Investeringar   Äskade medel 
 
Daglig verksamhet, centralt samlad 2,5 mkr 
Nyckelfri hemtjänst etapp 2 375 tkr 
Brismarksgården, carport 300 tkr 
Granbacken, utemiljö 300 tkr 
Backe hemsjukvård och hemtjänst, carport 150 tkr 
Strömbacka, seniorsportanläggning 250 tkr 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
prioritering av investeringsäskanden 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Ställer sig bakom förvaltningens prioritering av investeringsäskanden 2017. 
 
_____ 
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§ 65  Dnr 2016.51  700 
 
Budgetdiskussion 2017 
 
Diskussion förs om budget 2017. Budgetramen räknas upp varje år med ca 
2,5 - 3 %. Vård- och socialförvaltningen beräknas få ett underskott på ca  
5 mkr per december 2016.  
 
Avstämning bör ske på respektive enhet i förvaltningen. Budgetutfall histo-
riskt behöver ses över och fördelningen inom de olika verksamheterna  
anpassas. 
 
Bemanningsenheten behöver resurser för att kunna arbeta med de behov 
som finns inom vård- och socialförvaltningen och förvaltningen kommer 
därför att bekosta förstärkning med en bemanningsassistent till enheten.  
Arbetsgrupp har bildats med fackliga parter och plan för genomförande är 
under bearbetning. Uppstart sker i liten skala under september-oktober 
2016.  
 
Reducering av placeringskostnader behöver ske inom individ- och famil-
jeomsorgen (IFO). Förslag finns på åtgärder enligt följande: 
  
- Utökat boendestöd 
- Samlad öppenvård 
- Jourlägenhet 
- Samordnare psykisk ohälsa 
 
Förvaltningen har erhållit 314 tkr i statsbidrag för kunskapssatsning i äldre- 
och funktionshinderområdet. Medlen kommer att användas till kompetens-
höjning för ca 20 personal, s.k. validering, via vård- och omsorgscollege. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av diskussion om budget 
2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av diskussion om budget 2017. 
 
_____ 
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§ 66 Dnr 2015.38 700 
 
Uppföljning av mål per april 2016 
 
Uppföljning av mål per april 2016 redovisas; 
 

• Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folk-
hälsoprogrammet: 
 
Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till utevistelse 
vid minst ett tillfälle i veckan under hela året. Målet är inte uppnått. 
 

• Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert: 
 
Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter 
under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer.  
Målet är inte uppnått. 
 
Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett 
begränsat antal vårdpersonal, d.v.s. i genomsnitt högst 12 personer 
under 14 dagar eller högst 50 % av den totala personalgruppen som 
arbetat under 14 dagar. Målet är uppnått. 
 
Kvinnor och män i grupp- eller serviceboende enligt LSS ska inte bli 
utsatta för våld och hot om våld. Målet är inte uppnått. 

 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av och godkänner uppfölj-
ningen av mål per april 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner uppföljning av mål per april 2016. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 67  Dnr 2016.89  700 
 
Information om kommunens folkhälsoarbete 
 
Folkhälsorådets sekreterare Wiveka Kjellgren lämnar information om folk-
hälsorådets/brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbete. 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar i 
samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt an-
geläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för 
ohälsa. 

Folkhälsan påverkas bland annat av vilka levnadsförhållanden som vi lever 
under och vilken livsstil vi har. Folkhälsoarbetet bör därmed inriktas dels på 
insatser som rör våra levnadsvillkor som exempelvis utbildning, arbetsplat-
ser, boendemiljöer och dels på insatser som kan påverka vår livsstil det vill 
säga matvanor, motion, tobak och alkohol. 

Kommunens folkhälsoråd består av fem politiskt valda ledamöter. Ordfö-
rande i folkhälsorådet och folkhälsoansvarig i kommunstyrelsen är Susanne 
Hansson (S). I folkhälsorådet ingår dessutom kommunchef och förvaltnings-
chefer för vård- och socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
framtids- och utvecklingsförvaltningen samt drogförebyggande samordnare. 
Deltagare från primärvården, arbetsförmedlingen och polisen bjuds in till 
rådets möten. 

Våren 2011 antog landstinget och kommunerna en länsgemensam folkhäl-
sopolicy med en gemensam vision: ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
för en hållbar utveckling i Jämtlands län”  
Folkhälsorådet har valt att prioritera följande områden under åren 2012-
2016: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Barns och ungas villkor 
• Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, doping och narkotika 
 
_____ 
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§ 68  Dnr 2016.90  700 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
till kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verk-
ställda beslut enligt 9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2016 skall ske till IVO och 
kommunens revisorer. Kvartalsrapport har skickats till IVO via elektronisk 
länk. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att upprättad kvartals-
rapport till IVO godkänns och rapport lämnas till kommunens revisorer en-
ligt bilaga. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport till IVO godkänns och rapport lämnas till  
kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunens revisorer 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2016-05-25  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 69  Dnr 2016.90  700 
 
Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 
enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2016 skall ske till kommun-
fullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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§ 70  Dnr 2015.80  736 
 
Mat och måltider inom särskilda boenden 
 
Distriktschef/Samordnare för särskilt boende lämnar redovisning om vikten 
av hög kvalitet på mat och måltider inom särskilt boende samt hur nattfasta 
kan minska. 
 
Redovisning lämnades till arbetsutskottet den 12 april 2016 § 34. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna 
redovisningen 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner redovisningen. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 71  Dnr 2015.90  739 
 
Uppföljning internkontrollplan - Redovisning Nattfasta i  
särskilt boende 
 
Enligt fastställd internkontrollplan för 2016 ska nattfasta för personer i 
särskilt boende uppgå till i genomsnitt max 11 timmar och följas upp två 
gånger per år och redovisas vid socialnämndens sammanträden i maj 
och november. 
 
Redovisning lämnas från uppföljning vecka 11, 2016. I jämförelse från 
mätning vecka 40, 2015 ligger resultaten ganska lika, både i kommunen 
och i länet. Viss förbättring har skett under några år. Arbete sker konti-
nuerligt och långsiktigt. Det stora flertalet vårdtagare har en nattfasta 
mellan 11-14 timmar.  Länet visar på liknande resultat.   
 
Uppföljningar från varje boende visar variation på individnivå. Sena  
näringsriktiga mellanmål och mellanmål man får på efternatten har stor 
betydelse för att nattfastan kan brytas.  
 
Handlingsplan har upprättats inom särskilt boende och dialog har förts 
med samtliga enhetschefer för att åtgärder ska kunna sättas in omgående 
i det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av och godkänner upp-
följningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av och godkänner uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 72  Dnr 2016.70  722 
 
Uppföljning internkontrollplan - Delade turer och arbete 
varannan helg i särskilt boende 

 
Vid sammanträde den 27 april 2016 § 55 återremitterades ärendet till 
vård- och socialförvaltningen för komplettering med jämförande siffror 
från föregående uppföljningar.  
 
Redovisning lämnas med jämförande siffror från mätningar 2014 och 
2015.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 73  Dnr 2016.70  722 
 
Uppföljning internkontrollplan - Delade turer och arbete 
varannan helg i hemtjänsten 
 
Vid sammanträde den 27 april 2016 § 56 återremitterades ärendet till 
vård- och socialförvaltningen för komplettering med jämförande siffror 
från föregående uppföljningar. 
 
Redovisning lämnas med jämförande siffror från mätningar 2014 och 
2015.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Tar del av uppföljningen. Bilaga. 
 
_____ 
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§ 74 
 
Aktuell information 
 
Socialchefen lämnar information om aktuella frågor inom vård- och  
socialförvaltningen; 
 
Granskning framtidens äldreomsorg 
PwC, (PricewaterhouseCoopers) kommer, på uppdrag av kommunens 
revisorer, att starta upp en granskning av hur Socialnämnden, När-
vårdsnämnden och Kommunstyrelsen arbetar med planering av framti-
dens äldreomsorg i kommunen. Syftet med granskningen är att bedöma 
om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig in-
tern kontroll. Granskningen ska vara klar i slutet av september.  
 
RAS, Reaktivering i samverkan  
Den 10 maj 2016 deltog ordförande och förvaltningschef i träff med pro-
jektledare och deltagare i RAS-projektet. Projektet drivs i Östersund och 
ska ge personer som haft stroke eller andra neurologiska funktionsned-
sättningar hjälp med att komma tillbaka till livet genom träning för att 
återfå balans och koordination. Projektet finansieras via Allmänna Arvs-
fonden och projektperioden pågår till och med april 2017. Diskussioner 
förs med kommunerna och andra intressenter om finansiering av pro-
jektet som gör det möjligt att permanenta reaktiveringsinsaterna genom 
ett Jämtländskt centrum. 
 
DSK-beredskap  
Ärenden för Backe/Hoting-området flyttas till Strömsund 1 juni 2016.  
Distriktssköterskorna har även ansvar från 1 maj 2016 för primärvårdens 
ärenden. Läkarjour i Strömsunds primärvård är oförändrad fram till den  
31 augusti 2016.  
 
Nyhetsbrev för vård- och socialförvaltningen 
Startades från mars 2016 och kommer ut en gång per kvartal.  
 
Handledarutbildning 
Stor satsning sker på handledarutbildning för personal i våra verksam-
heter. Tid ska avsättas för förberedelser och ett bra mottagande av prak-
tikanter. Handledarträffar genomförs 24 och 26 maj med sammanlagt ca 
70 deltagare. Fyra medarbetare genomgår språkombudsutbildning under 
hösten. 
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§ 74 (forts.) 
 
Sommarsituationen  
Situationen är ansträngd i vissa kommundelar då det är svårt att rekry-
tera vikarier i hemsjukvård, äldreomsorg och inom LSS.  
 
Invigning Torvkåtan Granbackens särskilda boende 
Den 3 juni med start kl 14.00. 
 
Socialchef från maj 2016 
Aki Järvinen har tackat ja till att fortsätta arbetet som socialchef. 
 
Brukarråd 
Tisdag 31 maj Backe/Rossön, Hoting/Tåsjö.  
Tisdag 7 juni Strömsund/Hammerdal. 
 
_____ 
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§ 75 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt 
sammanträdesprotokoll 11 maj 2016 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 76 
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för april 2016  
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
______ 
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§ 77 
 
Delgivningar 

  
1 Tillståndsbevis § D A 7 den 27 april 2016 för Hotings Byggnadsförening 

att servera alkoholdrycker 30 april, 18 juni och 13 juli 2016. 
 

2 Tillståndsbevis § D A 8 den 28 april 2016 för Hammerdals Byggnadsför-
ening att servera alkoholdrycker 30 april, samt 19-21 augusti 2016. 

 
Dnr 2016.81  700 
 

3 Kommunstyrelsens beslut den 26 april 2016 § 84 gällande kommunens 
Kvalitet i Korthet KKiK 2015. 

 
Dnr 2015.104 751 
 

4 Sammanställning av tillsynsresultat 2015 från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om fyra kommuners handläggning i ärenden som avser 
familjehemsplacerade barn. 
 

5 Datainspektionens meddelande den 19 april 2016, Högsta förvaltnings-
domstolen säger nej till bensinbolagens svarta lista. 
 

6 Datainspektionens meddelande den 21 april 2016, Kritik mot polisens it-
system för brotts-, spanings- och kriminal underrättelseinformation. 
 

7 Datainspektionens meddelande den 4 maj 2016, Ny checklista förbereder 
organisationer för den nya EU-förordningen. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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