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Justering (sign) 
 

  Övriga  Annika Stedt, sekreterare 
 närvarande  Anders Bergman, miljö- och byggchef, §§ 141-142 
   Aki Järvinen, socialchef, § 143,  
   Gudrun Öjbrandt, verksamhetschef äldreomsorg, § 143, §§ 149-151 
   Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, §§ 144-146 
   Magnus Ahlstrand, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, § 147 
   Åsa Torgersson, socialsekreterare 
   Julia Karlsson, socionompraktikant Mitthögskolan  
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Justering (sign) 
 

§ 139 
 
Godkännande av närvaro vid socialnämndens sammanträde 
 
Socialnämnden godkänner enhälligt att socialsekreterare Åsa Torgersson, 
individ- och familjeomsorgen och socionompraktikant Julia Karlsson från 
Mitthögskolan får närvara vid socialnämndens sammanträde. 
 
_____ 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  4 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 140 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Extraärende: Delegationsordning för alkohollagen, lag om tobak och lik-
nande produkter, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
Extraärende: Ändring i taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 141 Dnr 2018.178 700 
 
Delegationsordning för alkohollagen, lag om tobak och lik-
nande produkter, lotterilagen samt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 
Delegationsordning för alkohollagen, lag om elektroniska cigarretter och 
påfyllningsbehållare, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel fastställdes av socialnämnden den 17 oktober 
2018 § 132. 
 
Regeringen föreslår i proposition 2017/18:156 att tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag 
om tobak och liknande produkter och riksdagen förväntas ta beslut en-
ligt propositionen den 5 december 2018. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden fastställer delegationsordning för  
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lotterilagen samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, under förutsättning att riksdagen be-
slutar att proposition 2017/18:156, lag om tobak och liknande produkter, 
träder ikraft den 5 december 2018. 
 
Tidigare beslutad delegationsordning för miljö- och byggavdelningens an-
svarsområde upphör därmed att gälla. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden fastställer delegationsordning för alkohollagen, lag om 

tobak och liknande produkter, lotterilagen samt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel, under förutsättning att riksdagen beslutar 
att proposition 2017/18:156, lag om tobak och liknande produkter, trä-
der ikraft den 5 december 2018. Bilaga. 

 
2. Tidigare beslutad delegationsordning för miljö- och byggavdelningens 

ansvarsområde upphör därmed att gälla. 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
 



       Dnr 2018.178-700 

 
 

             
Socialnämndens 

DELEGATIONSORDNING 
för 

 
Miljö- och byggavdelningens ansvarsområde :  

 
Alkohollagen 

Lag om tobak och liknande produkter 
Lotterilagen  

Lag om handel med  
vissa receptfria läkemedel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Socialnämnden 2018-11-21 § 141 
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Innehållsförteckning 
 

Förkortningar 2 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 3 

Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 5 

Alkohollag 6 

Lag om tobak och liknande produkter 8 

Lotterilagen 9 

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 9 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
  
AL Alkohollag (2010:1622) 
FL  Förvaltningslag (2017:900)  
FoHMFS Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2014:7) om 

kunskapsprov 
KL  Kommunallag (2017:725) 
LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel  
LL Lotterilagen (1994:1000) 
LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:xxxx) 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
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Socialnämndens delegationsförteckning för 
Alkohollagen, Lag om tobak och liknande 

produkter, Lotterilagen och Lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel  

 
Allmänna bestämmelser för delegeringen  
Socialnämnden får enligt 6 kap 37 § KL uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende, eller en grupp av ärenden. 
Delegaten träder in helt i socialnämndens ställe och ett beslut som fattas 
med stöd av delegering kan inte återtas. Däremot kan socialnämnden 
återkalla sin delegation generellt eller i ett särskilt ärende  
 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta 
nämnden mindre viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid 
anmälas på nämndens nästa sammanträde. 
 
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande 
ärenden, A1 nedan) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till 
nämnden för avgörande. 
 
Delegaten har alltid möjlighet att återlämna delegationsrätten i ett 
ärende till nämnden 
 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande 
ärenden: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Beslut eller ren verkställighet 
I Kommunallagen skiljer man på nämndsbeslut som får delegeras och 
beslut som innebär en ren verkställighet. Kännetecken för nämndsbeslut 
är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och självständiga bedömningar. Beslut med ren 
verkställighet handlar om förberedande eller verkställande åtgärder 
som inte bygger på delegation. Exempel på detta kan vara 
avgiftsdebitering av en fastställd taxa. Dessa är inte beslut i lagens 
mening. 
 
 
Anmälningsskyldighet 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
socialnämnden vid nästkommande sammanträde. Detta med stöd av 6 
kap 40 § KL. Anmälningsskyldighet föreligger inte för åtgärder som inte 
anses vara beslut enligt KL.  
 
 
Arbetsfördelning inom Miljö- och byggavdelningen  
Miljö- och byggavdelningens arbetsfördelning utgör ett komplement till 
delegationsordningen. Arbetsfördelningen upprättas av miljö- och 
byggchefen och gäller från det att den upprättats fram till det den 
reviderats. Arbetsfördelningen ska delges socialnämnden vid 
nästkommande sammanträde. 
 
 
Arbetsfördelningen reglerar huvudansvar och understöd för 
ärendegrupper. Den som har huvudansvaret ska följa utvecklingen 
inom området, inhämta nödvändig spetskompetens samt svara på 
frågor. Den som ger understöd kan handlägga egna ärenden under 
förutsättning att ärendegruppen är väl avgränsad inom området och att 
avgränsningen finns angiven i arbetsfördelningen. Vid semester, längre 
frånvaro eller anhopning av arbete ersätter understödjande handläggare 
den som har huvudansvaret på ämnesområdet. 
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Socialnämnden bemyndigar nedanstående delegater att på nämndens vägnar fatta 
beslut i följande ärenden med stöd av 6 kap 37 § Kommunallagen 
 

A Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 

 Beskrivning Lagrum Delegat  Ersättare 
A.1 Besluta i ärenden som är 

så brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  

6 kap 39 § KL  Ordförande Vice ordförande 

A.2 Besluta att avvisa en 
överklagandeskrivning 
som inkommit för sent. 

45 § FL MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.3 Besluta att avge yttrande 
till högre instans med 
anledning av 
överklagande av beslut 
som fattas med stöd av 
delegation 

 Ordförande Vice ordförande 

A.4 Besluta att överklaga 
beslut och domar som 
innefattar ändring av 
beslut som fattats med 
stöd av delegation. 

 MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.5 Besluta att utse ombud 
att företräda nämnden 
vid förhandling eller 
förrättning i mål och 
ärenden vid länsstyrelse, 
mark- och miljödomstol 
och andra myndigheter.  

6 kap 15 § KL  MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.6 Besluta att inte lämna ut 
en allmän handling.  

6 kap 3 §,  
17 kap 1 §,  
30 kap 20 § 
OSL,  
2 kap 14-15 §§ 
TF  

MB chef Ställföreträdande 
MB chef 

A.7 Rättelse av ett beslut som 
innehåller en uppenbar 
oriktighet till följd av 
myndighetens eller 
någon annans skrivfel, 
räknefel eller liknande 
förbiseende. 

36 § FL Handläggare Socialnämndens 
nämnd-
sekreterare 
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A.8 Omprövning av beslut 
som är uppenbart 
oriktigt pga nya 
omständigheter eller 
någon annan anledning 
om ej till nackdel för 
enskild. 

37 § FL Handläggare MB chef 

A.9 Yttranden som inte är av 
principiell art eller av 
större ekonomisk 
betydelse.  

 Handläggare MB chef 

 
 
 
 
 
 
 
 

B  Alkohollag  
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
B.1 Beslut om att meddela 

stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten eller slutna 
sällskap 

8 kap 2 § AL Socialnämndens 
arbetsutskott 
 

 

B.2 Beslut om att meddela 
tillfälligt serverings-
tillstånd till allmänheten 
eller slutna sällskap  

8 kap 2 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.3 Beslut om att ändra 
serveringstillstånd till att 
gälla även starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa 
alkoholdrycker  

8 kap 2 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.4 Beslut om att ändra 
serveringstid inom den 
så kallade normaltiden 
eller enligt Kommunens 
riktlinje för servering av 
alkohol 

8 kap 19 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.5 Beslut om att ändra 
godkänt serverings-
utrymme 

8 kap 14 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.6 Beslut om att godkänna 
lokal för 
cateringverksamhet 

8 kap 4 § AL Handläggare 
 

MB chef 



7 
 

 

B.7 Beslut om att begära ut 
bokföringshandlingar 

9 kap 14 §  Handläggare 
 

MB chef 

B.8 Beslut om att utfärda 
kunskapsintyg vid 
godkänt kunskapsprov 

8 kap 12 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.9 Beslut om att göra 
undantag från skyldig-
het att avlägga prov 

10 § FoHMFS  
 

Handläggare 
 

MB chef 

B.10 Beslut om att hindra en 
sökande från att 
genomgå prov 

11 § FoHMFS  
 

Handläggare 
 

MB chef 

B.11 Beslut om att bevilja 
dödsbos eller 
konkursbos ansökan om 
att få fortsätta rörelsen  

9 kap 12 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.12 Beslut om att godkänna 
nya bolagsmän 

8 kap 12 § AL Handläggare MB chef 

B.13 Beslut om att återkalla 
beviljat serverings-
tillstånd 

9 kap 18 §, 
punkt 1 AL 

Handläggare 
 

MB chef 

B.14 Beslut om att återkalla 
beviljat serverings-
tillstånd 

9 kap 18 §, 
punkt 2-3 AL 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

B.15 Beslut om att meddela 
varning  

9 kap 17 § AL Ordförande Vice ordförande 

B.16 Beslut om att meddela 
erinran 

9 kap 17 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.17 Beslut om att meddela 
varning eller förbjuda 
servering på särskilda 
boenden 

9 kap 20§ AL Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

 

B.18 Beslut om att förbjuda 
den som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av folköl 

9 kap 19 § AL Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

B.19 Beslut om att meddela 
varning till den som 
bedriver detaljhandel med 
eller servering av folköl 

9 kap 19 § AL Ordförande Vice ordförande 

B.20 Beslut om att begära 
biträde av Polis-
myndigheten 

9 kap 9 § AL Handläggare 
 

MB chef 

B.21 Bestämmande av avgift 
för tillstånd eller tillsyn 
inom fastställd taxa och 
tillämpningsanvisningar 

8 kap 10 § AL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 
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T  Lag om tobak och liknande produkter 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

T.1 Beslut om att bevilja 
försäljningstillstånd för 
detalj- respektive 
partihandlare 

5 kap 3 § LTLP Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.2 Beslut om att bevilja 
dödsbos ansökan om 
fortsatt verksamhet  

5 kap 8 § LTPL Handläggare MB chef 

T.3 Beslut om att bevilja 
försäljningstillstånd efter 
ansökan från konkursbo 

5 kap 9 § LTLP Handläggare MB chef 

T.4 Beslut om att meddela 
föreläggande  

7 kap 9 och 12 
§ LTLP 

Handläggare 
 

MB chef 

T.5 Beslut om att meddela 
föreläggande med vite 

7 kap 9 och 15 
§ LTPL 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.6 Beslut om att återkalla 
försäljningstillstånd 

7 kap 10 § p1 
LTPL 

Handläggare MB chef 

T.7 Beslut om att återkalla 
försäljningstillstånd 

7 kap 10 § p2-3 
LTPL 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.8 Beslut om att meddela 
varning  

7 kap 11 § 
LTPL 

Ordförande Vice ordförande 

T.9 Beslut om att förbjuda 
den som säljer 
elektroniska cigaretter 
eller påfyllnings-
behållare att fortsätta 
försäljningen, eller 
meddela varning 

7 kap 13 § 
LTLP 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

 

T.10 Bestämmande av avgift 
för prövning och tillsyn 
inom fastställd taxa och 
tillämpningsanvisningar 

8 kap 1-2 § 
LTLP, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 
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L  Lotterilag  
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

L.1 Yttranden angående 
värdeautomatspel 

44 § LL Handläggare MB chef 

 
 
 
 
 

R  Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 

R.1 Bestämmande av avgift 
för kontroll inom 
fastställd taxa och 
tillämpningsanvisningar 

23 § LHRL, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare 
 

MB chef 

 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  6 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 142 Dnr 2018.179 700 
 
Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel 
 
Regeringen föreslår i proposition 2017/18:156 att tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag 
om tobak och liknande produkter och riksdagen förväntas ta beslut en-
ligt propositionen den 5 december 2018. 
 
De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I 
propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska an-
vändningen av tobak; 
 

• Regeringen föreslår att bara den som har tillstånd får driva detalj- och 
partihandel med tobak. 

• Rökförbud vidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland 
annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens 
områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. 

• Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaret-
ter, örtprodukter för rökning med mera. 

• Kommersiell marknadsföring av tobak försvinner i affär. Att visa upp 
förpackningar blir dock fortsatt tillåtet. 

• I propositionen lämnar regeringen förslag på genomförande av to-
baksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning. 

• Regeringen föreslår att förpackningar med portionsförpackat snus ska 
innehålla minst 20 portioner. 

 
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmel-
serna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 
för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa ny taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läke-
medel under förutsättning att riksdagen beslutar att lag om tobak och 
liknande produkter, enligt proposition 2017/18:156, ska träda i kraft från 
och med den 1 januari 2019.  
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  7 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 142 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för till-
syn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel under förutsättning 
att riksdagen beslutar att lag om tobak och liknande produkter, enligt 
proposition 2017/18:156, ska träda i kraft från den 1 januari 2019. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggavdelningen 
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Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel 
 
Innehållsförteckning 

1. Inledande bestämmelser 
2. Severingstillstånd enligt alkohollagen 
3. Handel med vissa receptfria läkemedel 
4. Handel med tobak och liknande produkter 
5. Handel med öl 

 
 
 

1. Inledande bestämmelser 

 
1 § Giltighet 

Denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  
 
Avgiften innefattar: 
-  granskning av handlingar i samband med ansökan och tillsyn 
-  inspektioner och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 

Beräkning av avgift 
Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
 
Timavgift (2019-01-01): 931 kr/tim. 
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4 § Remisser 

I ärenden där remisser krävs enligt gällande lagstiftning bekostas fak-
tiska remisskostnader av sökanden. 

5 § Betalning av avgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 
i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

6 § Dröjsmålsränta 

Betalas avgiften inte i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills den dag då betalning sker. 

8 § Ändring av avgift 

Om det finns skäl som inte kunnat förutses, får socialnämnden medge 
skälig ändring av avgift. 
 
9 § Lagrum för taxa 

Socialnämndens ansvarsområde har genom beslut om delegation och 
reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) kapitel 8 § 3 b och c. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i Kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Socialnämnden beslutar om översyn av taxan. 
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12 § Årliga förändringar av taxan 

Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja i den i taxan 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste 
månadernas förändring i SKL:s Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
 
 13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Socialnämnden har rätt att göra förändringar av taxan som är en direkt 
följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Nedsättning av avgift  

Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden i enskilda fall – med 
hänsyn till verksamheternas omfattning, tillsynsbehov och övriga om-
ständigheter – sätta ner, eller efterskänka avgiften. 
 
 15 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas fr.o.m. 2019-01-01 och ska gälla för ärenden 
som kommer in från och med detta datum. 
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2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 § (2010:1622).  
 

 
Ansökningsavgifter    Avgift, timmar 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 12  
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 
  
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 1  
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  3 
 
Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd 5 

- sortiment av alkoholdrycker  
- serveringstid   
- serveringutrymme   
-cateringverksamhet 

 
Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd  2½ 
(max 5 tillfällen/ansökan) 

- sortiment av alkoholdrycker   
- serveringstid   
- serveringutrymme   

 
Godkännande av lokal för cateringverksamhet 1 
 
Examination av kunskapsprov 1½ 
 
Godkännande av nya bolagsmän 5 
 
Anmälan av kryddning av spritdrycker 1 
 
Anmälan av provsmakning  1          
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Tillsynsavgifter 
 
Fast avgift per år:  1 timme  
 
Rörlig avgift per år – årsomsättning alkoholdrycker 
 

0 - 50 000 1 t  
50 001  100 000 1½ t 

     100 001 - 150 000 2 t  
150 001 - 250 000 3 t  
250 001 - 500 000 5 t  
500 001 - 1 000 000 7 t  

1 000 001 - 2 000 000 10 t  
2 000 001 -  12 t  

 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alko-
holdrycker under närmast föregående kalenderår. Omsättningen redo-
visas i den restaurangrapport som lämnas till kommunen varje år.  
 
Debitering sker av hela årsavgiften. 
 
Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning 
av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda 
avgiften på. 
 
För nya serveringsställen ska avgiften för tillsyn under första kalender-
året debiteras för faktisk tillsynstid. 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillstånds-
prövning. 
 
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme 
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt § 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 

 

4. Handel med tobak och liknande produkter  

Rätten att ta ut avgifter framgår av Lag om tobak och liknande produk-
ter enligt 8 kap 1-2 § (2018:xx) 
 
Prövning av ansökan om försäljningstillstånd         10 timmar 
 
Påkallad tillsyn, t ex vid ändring av tillstånd          5 timmar
  
Årlig avgift för tillsyn av detalj- och  
partihandlare med försäljningstillstånd   4 timmar 
 
Årlig avgift för tillsyn av handlare som   2 timme 
anmält försäljning av elektroniska  
cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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5. Handel med öl 

Enligt 8 kap § 10 alkohollagen (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut 
avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
öl till konsument. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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Socialnämnden 2018-11-21  8 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 143 Dnr 2018.44  700 
 
Verksamhetsprognos per oktober 2018 
 
Socialnämnden har under senaste åren haft ökade kostnader inom delar av 
verksamheten, främst har det handlat om ökade kostnader för placeringar 
samt försörjningsstöd inom individ och familjeomsorgen. 
 
Åtgärder som tagits med bland annat extratjänster har uppskattningsvis re-
ducerat försörjningsstödet med ca 5 miljoner kronor. Kostnaderna har även 
ökat inom personlig assistans. Försäkringskassans tolkning av grundläg-
gande behov har skärpts vilket medfört en kostnadsöverföring till kommu-
nen i ett antal ärenden. Trots underskott visar analyser att nämndens verk-
samhet bedrivs med en relativt god effektivitet och ger en bra service till 
kommunens invånare.  
 
Oktoberprognosen pekar på ett samlat underskott om ca 16,5 miljoner. 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att försöka sänka underskottet. 
 
Följande aktiviteter har genomförts eller planerar att genomföras: 
 
Äldreomsorg 
• Samlad hemtjänst i Strömsunds tätort. 
• Samordnad ruttplanering för distrikt Strömbacka, sydvästra och nord-

östra i Strömsund. 
• Införande av nyckelfri hemtjänst, första halvåret 2019. 
• Resursoptimering mellan enheter. 
• Återhållsamhet med byte av bilar. 
• Schemaöversyn har genomförts vilket medfört förändringar på två hem-

tjänstenheter.  
 
Stöd och service 
• Genomlysning av brukarbehovet inleds hösten 2018. 
• Verksamhetsdagar är genomförda för ökat fokus på brukarbehov. 
• Utbildning baspersonal. 
• Arbeta fram bättre rutiner för att stärka kvaliteten. 
• Databas byggd för att kontrollera kostnader/ersättningar inom personlig 

assistans och förhöjda timdebiteringar. 
• Verktyg för vårdbehovsmätning har införskaffats 
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§ 143 (forts.) 
 
Individ- och familjeomsorg 
• Fortsatt arbete för att öka antalet extratjänster. 
• Arbeta med förstärkning av öppenvården så att nya placeringar ska 

kunna förhindras. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden tar del av verksamhetsprognos per oktober 2018, ekonomisk 
analys samt tagna och planerade åtgärder för att förbättra densamma. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner verksam-
hetsprognos per oktober 2018 och förvaltningens planerade och vidtagna 
åtgärder. 
 
Socialnämndens beslut 
  
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner verksam-
hetsprognos per oktober 2018 och förvaltningens planerade och vidtagna 
åtgärder. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
 



VERKSAMHETSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos

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

2018

Krävs
beslut

Behandling i

405 320 -13 298

©
St

rö
m

su
nd

s 
ko

m
m

un
 2

01
01

0

Vård- och Socialförvaltningen

345 262 -16 503381 282 52 523

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

60 058328 759

Beaktad i
prognos

Fortsatt höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd inom individ och familjeomsorgen vilket påverkar resultatet negativt. 
Kommunens insatser med extratjänster har fått en dämpad effekt på utfallet för försörjningstöd.  
Kostnaderna inom personlig assistans ligger högre än budgeterat på externa utförare samt på grund av nya brukare. 

Prognos baserad på redovisning 
t.o.m: 

April 

Augusti 

Februari 

Oktober 

Mars 

Maj 

September 

November 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

KS KF Ja Nej Ja Nej 

Dnr 2018.44-700     Bil SN 2018-11-21 § 143



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

007 Nämnd 924 924

197 Ledn o adm 27 556 28 300 -744 273 682 409 -335

700 Biståndsenhet 4 082 4 173 -91 -91

711 Bost.s.serv,vuxna 33 399 33 406 -7 854 983 129 122

713 Dagverksamh LSS 7 197 7 285 -88 81 424 343 255

717 Personlig ass 31 272 30 844 428 22 763 19 407 -3 356 -2 928

718 Stödinsatser 7 632 6 739 893 172 109 -63 830

730 Arbetsmarknadsenheten 9 007 14 152 -5 145 3 716 8 113 4 397 -748

752 Ekonomienhet 16 030 18 609 -2 579 1 758 3 092 1 334 -1 245

- varav utbet försörjn.st 11 500 14 000 -2 500 -2 500

754 Boendestöd 1 488 1 406 82 8 8 82

755 Vuxenenhet/ 9 700 10 394 -694 775 775 -694
öppenvård

- varav institutionsvård 5 198 5 198 775 775 5 198

Transport 148 287 156 232 -7 945 30 400 33 593 3 193 -4 752

Hög arbetslöshet påverkar försörjningsstödet

Vård- och Socialförvaltningen

Obudgeterade kostnader för externa utförare samt nya 
brukare

Färre elevhemsplaceringar

2018 Apr 
Aug 
Feb 

Okt 
Mars Maj 
Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 



VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto-
(inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse

Vård- och Socialförvaltningen
2018 Apr 

Aug 
Feb 

Okt 
Mars Maj 
Sept Nov 

Prognos baserad på redovisning t.o.m: 

Transport 148 287 156 232 -7 945 30 400 33 593 3 193 -4 752

756 Familjecentralen 107 112 -5 -5

757 Barn och familj 18 185 29 816 -11 631 2 447 2 449 2 -11 629

- varav institutionsvård 7 398 15 641 -8 243 2 447 2 447 -8 243

759 Familjerätt 935 643 292 292

770 Projektmedel

771 Särskilt boende 92 635 96 172 -3 537 12 748 15 109 2 361 -1 176

776 Nattlag 27 359 27 145 214 214

778 Trygghetsboende 1 571 1 568 3 3

781 Hemvård 61 537 63 630 -2 093 5 488 7 570 2 082 -11

782 Hemsjukvård 21 073 21 283 -210 1 145 1 212 67 -143

785 Kommunrehab 9 593 8 719 874 295 125 -170 704

Summa 381 282 405 320 -24 038 52 523 60 058 7 535 -16 503
* TA=tilläggsanslag/-budget

Vakanta tjänster

Hög andel barn i behov av förstärkta familjehem
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Socialnämnden 2018-11-21  10 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 144 Dnr 2018.45 700 
 
Uppföljning av mål per oktober 2018 

Socialnämnden fastställde mål för verksamheten för 2018 den 18 oktober 
2017 § 128.  
  
Mål 10, Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara 
max 11 timmar och ska rapporteras till socialnämnden två gånger per år.  
Redovisningar görs per maj och per oktober. 
 
Målet har uppnåtts i medeltal trots att vissa enheter inte uppnår målet. Per 
oktober är medeltalet för kvinnor 10,35 timmar och för män 10,57 timmar.  
 
Förslag till förbättringsåtgärder 
Nytt mätningsunderlag utarbetas. Riktlinjer för mat och måltider i särskilt 
boende ska följas. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner målredovisning per oktober 2018.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner målredovis-
ning per oktober 2018 samt att uppdra till vård- och socialförvaltningen att 
återkomma vid socialnämndens sammanträde i februari 2019 för en bredare 
redovisning av målet med jämförelser några år bakåt i tiden.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av och godkänner målredovisning per oktober 

2018. Bilaga. 
 
2. Socialnämnden uppdrar till vård- och socialförvaltningen att återkomma 

vid socialnämndens sammanträde i februari 2019 med en bredare redo-
visning av målet med jämförelser några år bakåt. 

 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
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Datum 
2018-10-17 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2018.45-700                      Bil SN 2018-11-21 § 144 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 

Målredovisning per oktober 2018 

Socialnämnden fastställde mål för verksamheten för 2018 den 18 oktober 
2017  §128.  
  
Mål 10, Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal 
vara max 11 timmar, ska rapporteras till socialnämnden två gånger per år.  
Redovisningar görs per maj och per oktober. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner målredovisningen per oktober 
2018.  
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
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Datum 
2018-10-17 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2018.45-700                      Bil SN 2018-11-21 § 144 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 
Målredovisning per oktober 2018 
 
 

  
Socialnämndens inriktningsmål 
Verksamheten bed-
rivs med god kvalitet 

 
10  
Nattfasta för kvinnor och män i 
särskilt boende ska i medeltal vara 
max 11 timmar. 
 
Resultat: 
Per oktober 2018: 
Medeltalet för kvinnor är 10,35 
timmar och för män 10,57 
 
Per maj 2018:  
Medeltalet för kvinnor är 10,56 
timmar och för män 11,56 timmar. 
 
Lokal mätning  

  
Målet upp-
nått 

Analys och förbättringsåtgärder: Fyra av sju enheter når målsättning-
en för både kvinnor och män. Tre enheter når inte målsättningen för 
varken kvinnor eller män.  
Underlaget för mätning av nattfastan har förändrats för att ge vård-
personalen en tydligare bild av den enskildes måltidsspridning över 
ett dygn. Den kommer att kunna används för analys och åtgärder på 
individnivå.  
Nyligen har riktlinjer för mat och måltider tagits fram för särskilda 
boenden. Här finns rekommendationer för måltidsspridning och för-
slag till kreativa lösningar för att bättre möta den enskildes behov och 
önskemål vid mellanmål/nattmål.  
Implementering av nytt mätningsunderlag och riktlinjen pågår. 
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Socialnämnden 2018-11-21  11 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 145  Dnr 2018.60  739 
 
Internkontroll: Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorg 
 
Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017, 
§ 176. Att lokala värdighetsgarantier beaktas i genomförandeplaner ska  
rapporteras till socialnämnden två gånger per år, mars och november. 
 
En majoritet av vårdtagarna i särskilt boende har en genomförandeplan som 
visar att man tagit hänsyn till dagsform/dygnsrytm och hur den enskilde 
vill ha det kring måltider. Fler enskilda har varit delaktiga och uttryckt sina 
behov vid upprättandet av planen jämfört med förra mättillfället. Färre har 
en namngiven kontaktperson i genomförandeplanen. Flera enheter uppger 
dock att kontaktpersoner finns utsedda men inte inskrivna i planen.  När det 
gäller utevistelse, gruppaktiviteter och önskemål om egen tid ses ett försäm-
rat resultat jämfört med förra tillfället. 
 
En klar majoritet inom hemtjänst har en genomförandeplan där den enskilde 
har uttryckt sina behov och önskemål. Färre har en namngiven kontaktper-
son i genomförandeplanen än vid förra mättillfället. Flera enheter uppger 
dock att kontaktpersoner finns utsedda men inte inskrivna i planen. An-
passningen till dygnsrytm och dagsform är i lägre grad dokumenterad än 
vid förra mättillfället. Färre har en genomförandeplan som beskriver hur 
måltiden ska anpassas efter den enskildes behov och önskemål.  
 
Planerade förbättringsåtgärder 
Detta är den andra mätningen av uppfyllelse av de lokala värdighetsgaran-
tierna. Först nu finns jämförbara mått för fortsatt utvecklingsarbete. Doku-
mentationen i genomförandeplaner behöver utvecklas och förbättras. Verk-
samheten behöver vara kreativ i sina metoder för att underlätta för den en-
skilde att vara delaktig. Det är en förutsättning för att förbättra resultaten på 
de garantier som baseras på individens behov och önskemål.  
 
Resultat kommer att presenteras till berörda enhetschefer och vårdpersonal 
för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
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§ 145 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. Bilaga. 
 
_____ 
 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 1 av 5 
Datum 
2017-10-17 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2018.60-739                           Bil SN 2018-11-21 § 145 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
 

Internkontroll: Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorg 

Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 
2017, §176  
 
Att lokala värdighetsgarantier beaktas i genomförandeplaner ska rappor-
teras till socialnämnden två gånger per år, mars och november 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
 
Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
  



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 2 av 5 
Datum 
2017-10-17 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2018.60-739                           Bil SN 2018-11-21 § 145 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Rapport internkontroll, lokala värdighetsgarantier i äldre-
omsorg 
 
 
Process/rutin  
 
Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorg 
 
Vad kontrolleras/Kontrollmoment 
 
Att lokala värdighetsgarantier beaktas i genomförandeplaner. 
 
Frekvens 
 
2 ggr/år med redovisning till socialnämnden, mars och november.  
 
Kontrollansvar 
 
Kvalitetsutvecklare, Vård- och socialförvaltningen 
 
Metod/Hur sker kontrollen  
 
Ett utskick har gjorts per mejl med instruktioner till samtliga enhetschefer 
inom äldreomsorgen. Vid detta tillfälle har även närvård Frostviken in-
kluderats då de lokala värdighetsgarantierna i äldreomsorgen antog av 
närvårdsnämnden 1 februari 2018, §8.  
Frågor har ställts angående de värdighetsgarantier som går att utläsa i 
genomförandeplan och vilka finns beskrivna i resultatdelen.  
I urvalet strävades efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män.  
 
Resultat/Utfall 
 
Totalt granskades 126 genomförandeplaner vilket motsvarar ca 20% av de 
personer som bor i särskilt boende eller har hemtjänst med dagliga insat-
ser.  
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Vård- och socialförvaltningen 
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Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 

Nämnd/styrelse 
Socialnämnden 

 
Särskilt boende: 
 
 

 
 

 
 
En majoritet av vårdtagarna har en genomförandeplan som visar att man 
tagit hänsyn till dagsform/dygnsrytm och hur den enskilde vill ha det 
kring måltider. Fler enskilda har varit delaktiga och uttryckt sina behov 
vid upprättandet av planen jämfört med förra mättillfället. Färre har en 
namngiven kontaktperson i genomförandeplanen. Flera enheter uppger 

97% 

55% 

100% 
87% 92% 88% 

69% 
81% 79% 

86% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Det finns en
genomförandeplan

Det syns i planen att
den enskilde varit
delaktig, uttryckt
sina behov och

önskemål

Det finns minst en
namngiven

kontaktperson

Det syns i planen hur
hjälpen till den

enskilde anpassas
efter

dagsform/dygnsrytm

Det syns i planen hur
den enskilde vill ha
det med maten så
att måltiderna kan
bli en trevlig stund

Lokala värdighetsgarantier - särskilt boende,  
andelen där garantier uppfylls 

feb-18 sep-18

79% 
71% 

58% 
64% 64% 

55% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Det syns i planen hur den enskilde
vill ha det med utevistelse

Det syns i planen hur den enskilde
vill ha det med gruppaktiviteter

Det syns i planen hur den enskilde
vill ha det med egen tid utifrån

egna önskemål

Lokala värdighetsgarantier - särskilt boende,  
andelen där garantier uppfylls 

feb-18 sep-18



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  Sidan 4 av 5 
Datum 
2017-10-17 

Förvaltning 
Vård- och socialförvaltningen 

Ärendenr/diarienr 
2018.60-739                           Bil SN 2018-11-21 § 145 

Utredare/handläggare 
Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare 
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dock att kontaktpersoner finns utsedda men inte inskrivna i planen.  När 
det gäller utevistelse, gruppaktiviteter och önskemål om egen tid ses ett 
försämrat resultat jämfört med förra tillfället.  
 
Hemtjänst: 
 

 

 
 
En klar majoritet inom hemtjänst har en genomförandeplan där den en-
skilde har uttryckt sina behov och önskemål. Färre har en namngiven 
kontaktperson i genomförandeplanen än vid förra mättillfället. Flera en-
heter uppger dock att kontaktpersoner finns utsedda men inte inskrivna i 
planen. Anpassningen till dygnsrytm och dagsform är i lägre grad doku-
menterad än vid förra mättillfället. Färre har en genomförandeplan som 
beskriver hur måltiden ska anpassas efter den enskildes behov och öns-
kemål.  
 
I frågorna om dagsform/dygnsrytm och måltider finns ett bortfall som 
beror på att vårdtagare med dagliga insatser ändå inte alltid har insatser 
där dagsform/dygnsrytm har stor betydelse eller har hjälp med måltider-
na. Detta förklarar den låga andelen som redovisas. 
 
Resultaten redovisas inte könsuppdelat då ingen signifikant skillnad 
uppmärksammats för någon av garantierna i någon av verksamheterna. 
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Skillnaden i resultatet mellan särskilt boende och hemtjänst framkommer 
framför allt när det gäller om den enskilde varit delaktig och uttryckt sina 
behov och önskemål. Målgruppen som bor på ett särskilt boende har i 
många fall svårare att uttrycka sig själv men där är istället behovet av an-
passning efter dygnsrytm och dagsform samt individuellt anpassade mål-
tider ofta förekommande vilket också framgår av resultatet. Behovet av 
stöd och hjälp för personer med hemtjänst kan vara av stor variation trots 
att enbart genomförandeplaner för personer med dagliga insatser inklu-
derats. Detta gör att det blir svårare att tolka resultatet på gruppnivå i 
hemtjänst.  
 
 
Planerade förbättringsåtgärder 
 
Detta är den andra mätningen av uppfyllelse av de lokala värdighetsga-
rantierna. Först nu finns jämförbara mått för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Dokumentationen i genomförandeplaner behöver utvecklas och förbätt-
ras. Verksamheten behöver vara kreativ i sina metoder för att underlätta 
för den enskilde att vara delaktig. Det är en förutsättning för att förbättra 
resultaten på de garantier som baseras på individens behov och önske-
mål.  
 
Resultat kommer att presenteras till berörda enhetschefer och vårdperso-
nal för fortsatt utvecklingsarbete. 
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  13 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 146  Dnr 2018.180 700 
 
Uppföljning av handlingsplan anhörigstöd 2018 

 
Vid varje kontakt med anhöriga där uppfattningen är att anhöriga har behov 
av hjälp, erbjuds information om vilka hjälp- och stödinsatser som finns att 
ansöka om i kommunen. Många anhöriga får stöd genom samtalsstöd, av-
lastning och aktiviteter som anordnas för anhöriga. Anhörigdagar har an-
ordnats i Strömsund och Gäddede. Även informationstillfälle med inrikt-
ning anhörigstöd har erbjudits i Hammerdal. I de flesta särskilda boenden 
och grupp- och serviceboenden har anhörigträffar anordnats.  
 
Kommunens webbplats hålls aktuell med information om anhörigstöd. En 
informationsbroschyr är under utvecklande som bättre beskriver stödet på 
lokal nivå än den som utarbetas sedan tidigare i länet.  
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner uppföljning 
av handlingsplan för anhörigstöd 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner uppföljning av handlingsplan för 
anhörigstöd 2018. Bilaga. 
 
_____ 
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Handlingsplan anhörigstöd 

    
 
Vad vill vi uppnå Hur (aktivitet och metod) För vem (målgrupp) Tid Ansvarig Uppföljning 

i SN, månad 
och år 

Anhörigas delaktighet i insatser 
Ta hänsyn till behov 
både hos den 
enskilde och 
anhörig  

I varje nytt ärende identifiera om det 
finns en anhörig i behov av eget stöd 
 
 

Anhöriga flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män 

Kontin
uerligt 

Socialsekreterare, 
biståndshandläggare 
 

November 
2018 

Resultat och kommentarer:  
Biståndsenheten 

Vid utskrivning från slutenvård finns rutiner för att i vårdplaneringssystemet Lifecare notera om vårdtagaren har anhöriga som 
önskar kontakt under vårdplaneringen. Vid ansökan, hembesök, orosanmälan eller annan kontakt direkt till biståndshandläggare 
ställs frågan om den enskilde har anhöriga som denne vill ska medverka eller på annat sätt berörs. Under denna process får 
biståndshandläggaren som regel en bild av huruvida den anhörige har behov av hjälp 

Individ och familjeomsorgen 

För ärenden som gäller barn kontaktas alltid föräldrarna. I utredningen får även här handläggaren i regel en bild av behov av hjälp 
och stöd till barnets närmaste familjemedlemmar. När det gäller vuxna undersöks det alltid om det finns anhöriga i behov av stöd 
och hjälp men det är inte alltid en självklarhet att anhöriga involveras. Vid varje kontakt med anhöriga som uttrycker behov av hjälp, 
erbjuds information om vilka hjälp- och stödinsatser som finns att ansöka om i kommunen. Stödet kan vara både i form av direkt 
stöd till en anhörig eller indirekt genom att den närstående får en insats.  
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Anhöriga kan vara 
delaktiga i den 
närståendes insatser 

Anhörigträffar i särskilda boenden SoL 
och LSS 

Anhöriga till 
personer som är 
bosatta i särskilda 
boenden 

Minst 
två 
gånger 
per år 

Enhetschef November 
2018 

Resultat och förbättringsåtgärder: Fem av sex särskilda boenden för äldre har haft anhörigträffar under året. Två av dessa har haft två 
träffar under året och resterande en träff. Anhörigträff är värdefullt för kontakten med anhöriga men innebär ibland svårigheter att 
möta enskilda behov. Utformningen av träffarna kan behöva ses över. 
 
Samtliga grupp- och servicebostäder för funktionsnedsatta har haft en anhörigträff under året.  

Målgruppens omfattning och behov 
Förvaltningen har 
god kännedom om 
anhörigas behov 

Föra och sammanställa statistik om 
behov och insatser 

Anställda i 
förvaltningen 

Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 

Resultat och kommentarer: 
Det finns en stor svårighet att föra statistik inom området då de flesta anställda inom förvaltningen möter anhöriga i många olika 
situationer som direkt eller indirekt söker och får stöd på många olika sätt. Anhöriga har visat på behov av samtalsstöd, information 
om anhörigstöd, avlastning, ekonomisk ersättning och möjlighet till rekreation. Kontakter med anhöriga har skett via telefon, men 
även via mejl och personliga möten. 
 
En större andel kvinnor än män har sökt och fått samtalsstöd. Anhöriga har efterfrågat möjlighet att delta i olika aktiviteter. 
Aktiviteter erbjuds förutom kommunens egna arrangemang även av frivilligorganisationer och Svenska kyrkan. 
 
Anhöriga har också fått avlastning via kommunens korttidsplatser. Totalt har 40 personer (18 kvinnor och 22 män) beslut om 
avlastning under perioden oktober 2017 till september 2018. De flesta har verkställts på Gästis. Under denna period har Gästis haft 
1566 gästnätter. I dessa inkluderas också korttidsvistelser av annan anledning än anhörigavlastning. Tendensen finns att fler män än 
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kvinnor nyttjar sina gynnande beslut om avlastning.  
 

Informera om kommunens stöd  
Anhöriga vet vem 
som kan kontaktas 

Kontaktpersoner finns för olika 
verksamheter och i olika 
kommundelar 
 
Annonser, broschyrer, affischer, 
information på webbsida, facebook 
 

Anhöriga flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män 

Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 

Resultat och förbättringsåtgärder:  
Information om kontaktpersoner och samordnare finns på kommunens webbplats, www.stromsund.se/anhorigstod . Information 
har också lämnats till elever vid vård och omsorgscollege och barn och fritidsprogrammet. Personal vid två särskilda boenden har 
under året fått information av samordnade om anhörigstöd och kontaktpersoner.  
 
Föreläsningar och anhörigdagar har annonserats på kommunens webbplats och i gratistidningen Strömsund. Information har 
lämnats via broschyrer i samband med olika aktiviteter. Kontaktpersoner finns för större delen av kommunen och för samtliga 
verksamhetsområden inom VSF. Träffar med kommunens kontaktpersoner sker 4-5 ggr/år. Kontaktpersonerna arbetar med att 
uppdatera befintlig broschyr med kontaktvägar och stöd i Strömsunds kommun. 
 
Anhöriga får 
kännedom om 
vilket stöd som kan 
erbjudas 

Olika aktiviteter under året, 
exempelvis anhörigdagar, 
föreläsningar, studiebesök  

 Kontin
uerligt 

Samordnare 
anhörigstöd 

November 
2018 

Resultat och kommentarer: 

http://www.stromsund.se/anhorigstod
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Anhörigdag med information om anhörigstöd arrangerades vid två tillfällen under året i Strömsund tillsammans med bl.a Anhörigas 
riksförbund och Röda korset. Vid ett av tillfällena hade kommunen förmånen att gästas av Dagny Carlsson, 106 år, som delgav sina 
erfarenheter av att vara anhörigvårdare. En anhörigdag arrangerades i Gäddede tillsammans med Anhörigas riksförbud, Röda korset 
och PRO. Information om anhörigstöd har också givits på föreningsmöte anordnat av SPF i Hammerdal. Föreläsningar som 
anordnades i Östersund under anhörigveckan vecka 40 har annonserats på kommunens webbplats. 
 

Samverkan med hälso- och sjukvård 
God samverkan 
med annan 
vårdgivare 

Anhörigstöd tas upp på dagordning 
för lokalt samverkansorgan mellan 
kommun/primärvård  

 Minst 
en 
gång 
per år 

Ledningsgrupp November 
2018 

Resultat och kommentar: Planerat till kommande samverkansträff som sker innan årets slut. 
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Socialnämnden 2018-11-21  14 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 147 Dnr 2017.242 734 
 
Internkontroll: Biståndsbeslut om särskilt boende 
 
Socialnämnden fastställde internkontrollplan för 2018 den 20 december 2017 
§ 176. Beslut om plats i särskilt boende ska fattas i två steg, beslut om rätt till 
plats samt insatsplan. Kontroll ska göras i Procapita och rapport lämnas till 
socialnämnden i april och november. 
 
Biståndsenheten i Strömsunds kommun har ett uppdrag att fatta indivi-
duella beslut om särskilt boende i två steg, ett första beslut om insatsen som 
sådan och ett andra beslut om det närmare innehållet i insatsen med hänsyn 
till individuella behov hos enskilda personer. 
 
Till och med den 31 oktober har det under 2018 fattats 63 beslut att bevilja 
särskilt boende. I hittills 19 fall har beslutet följts av ett beslut om hemtjänst-
insatser i boendet och 38 personer i särskilt boende har beslut om de indivi-
duella insatserna. 
 
Förslag till beslut 
 
Att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av rapport om internkontroll av biståndsbeslut om 
särskilt boende. 
 
_____ 
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Socialnämnden 2018-11-21  15 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 148 Dnr 2018.134 700 
 
Revidering och tillägg i delegationsordning för socialnämn-
dens verksamheter 

Socialnämnden uppdrog den 18 september § 114 till vård- och socialförvalt-
ningen att återkomma med förslag till ändringar i delegationsordningen till 
arbetsutskottets sammanträde den 8 november 2018. 
 
4.4 och 4.5 
Socialstyrelsens allmänna råd, tillämpningen av lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga, LVU, ska upphöra. Råden innehåller infor-
mation om att det inte finns någon begränsning i möjligheten att delegera 
beslut om inskränkning vid umgänge och hemlighållande av vistelseort.  
Högsta förvaltningsdomstolen har dock i sitt avgörande HFD 2016 ref. 74 
slagit fast att ett beslut om att hemlighålla ett barns vistelseort är ett beslut 
som träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 34 § 3 kommunallagen 
(1990:900). HFD konstaterar i sin dom att beslut av den här typen kan i 
brådskande fall delegeras till socialnämndens ordförande då nämndens av-
görande inte kan avvaktas. Beslut har hittills varit delegerat till 1:e  
socialsekreterare. 
 
Med anledning av ändrad rättspraxis föreslås beslut om hemlighållande och 
umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, vara delegerat till socialnämndens ordförande i de fall beslut 
inte kan avvaktas till nästkommande sammanträde. 
 
10.2c, Tillägg: Kostnad för neuropsykiatrisk utredning 
I de fall där det framkommer behov av neuropsykiatrisk utredning under 
pågående behandling/placering bör en samordnad individuell planering 
initieras tillsammans med hälso- och sjukvården. Neuropsykiatrisk utred-
ning åligger främst hälso- och sjukvården att tillgodose. Socialnämndens 
område är att tillse att livsomständigheterna i övrigt är sådana att en utred-
ning kan genomföras.  
 
I vissa fall kan det finnas goda skäl att socialnämnden bekostar en neu-
ropsykiatrisk utredning. Det kan till exempel vara då regionen har lång vän-
tetid, eller att utredning kan inledas först i samband med placering på be-
handlingshem. I dessa fall föreslås att beslut fattas av socialnämndens ar-
betsutskott eller socialnämnden. 
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§ 148 forts.) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm 
4.4 Nuvarande delegation 

 
Beslut om hur rätt till 
umgänge med den 
unge skall utövas 
 
- när överenskommelse 
inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnads-
havaren 
 
- när överenskommelse 
inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnadsha-
varen och i avvaktan på 
utskottets beslut 
 

 
 
 
 
 
 
14 § p 1 LVU 
 
 
 
 
14 § p 1 LVU 

 
 
 
 
 
 
Arbetsuts- 
skottet 
 
 
 
1:e social-
sekreterare 

 

4.4 Förslag efter ändring 
 
Beslut om hur rätt till 
umgänge med den 
unge skall utövas 
 
- när överenskommelse 
inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnads-
havaren 
 
- när överenskommelse 
inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnadsha-
varen och i avvaktan på 
utskottets beslut 
 

 
 
 
 
 
 
14 § p 1 LVU 
 
 
 
 
14 § p 1 LVU 

 
 
 
 
 
 
Arbetsut-
skottet 
 
 
 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges vid 
nästkomman-
de social-
nämnd 
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Justering (sign) 
 

§ 148 (forts.) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm. 
4.5 Nuvarande delegation 

 
Beslut om att den 
unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 
 
Beslut om att den 
unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren i 
avvaktan på utskottets 
beslut 
 

 
 
14 § p 2 LVU 
 
 
 
 
14 § p 2 LVU 

 
 
Arbetsut-
skottet 
 
 
 
1:e social-
sekreterare 

 

4.5 Förslag efter ändring 
 
Beslut om att den 
unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 
 
Beslut om att den 
unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren i 
avvaktan på utskottets 
beslut 
 
 

 
 
14 § p 2 LVU 
 
 
 
 
14 § p 2 LVU 

 
 
Arbetsut-
skottet 
 
 
 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
Delges vid 
nästkomman-
de social-
nämnd 

10.2c Tillägg 
 
Beslut om kostnad för 
neuropsykiatrisk ut-
redning under på-
gående placering barn, 
ungdomar och vuxna 
 

 
 
4 kap 1 § SoL 

 
 
Arbetsut-
skottet 
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Socialnämnden 2018-11-21  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 148 (forts.) 
 
Beredning 
 
AU § 88/2018 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att revidera punkterna 4.4 och 4.5 i socialnämndens 
delegationsordning samt att tillföra punkten 10.2c enligt följande; 
 
• 4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren 
och i avvaktan på utskottets beslut, lagrum 14 § p 1 LVU. 

 
 Delegat:  Ordförande 
 Anm:  Delges vid nästkommande socialnämnd 
 
• 4.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern el-

ler vårdnadshavaren i avvaktan på utskottets beslut, lagrum 14 §  
p 2 LVU. 

 
 Delegat:  Ordförande 
 Anm:  Delges vid nästkommande socialnämnd 

 
• 10.2c, Beslut om kostnad för neuropsykiatrisk utredning under på-

gående placering barn, ungdomar och vuxna, lagrum 4 kap 1 § SoL. 
 

 Delegat:  Arbetsutskottet  
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Vård- och socialförvaltningen 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 149  Dnr 2018.96  700 
 
Rapportering 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 funk-
tionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2018 skall ske till  
kommunens revisorer.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunens revisorer enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunens revisorer 



RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år
181025 3 2018

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutet/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Permanent bostad X 2018-02-22- 
2018-10-25

Permanent bostad X 2018-04-19 
2018-10-25

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt

Avslut på egen begäran

Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 2018-06-07

Socialnämnden 

Dnr 2018.96-700              Bil SN 2018-11-21 § 149



RAPPORT till kommunrevision

Datum Kvartal och år
2018-10-25 3 2018

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutet/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/       
datum

Bostad med särskild service X 2018-02-16 
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2015-09-24- 
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2015-09-24- 
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2018-03-14- 
2018-10-25

© Strömsunds kommun 201401

Orsak till att beslutet ej verkställts/ej verkställs 
på nytt
Den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. 2018-07-16
Vårdnadshavare vill att bröderna bor 
tillsammans. 

Anhöriga vill att bröderna bor tillsammans.

I nuläget har vårdnadshavare sagt att de 
väntar tills han blir 16 år.

Socialnämnden 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  20 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 150 Dnr 2018.96 700 
 
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 3, 2018 skall ske till kommun-
fullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Upprättad kvartalsrapport lämnas till kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
 
 



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år
20181025 3 2018

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Permanent bostad X 2018-02-22--
2018-10-25

Permanent bostad X 2018-04-19--
2018-10-25

© Strömsunds kommun 201010

Avslut på egen begäran, 
2018-09-10
Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 180607

Socialnämnden 
Dnr 2018.96-700         Bil SN 2018-11-21 § 150



RAPPORT till kommunfullmäktige

Datum Kvartal och år
2018-10-25 3 2018

Gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslut/som inte verkställts på nytt efter det att 
verkställigheten avbrutits

Typ av beslut Man Kvinna Tidpunkt för avbrott i 
verkställighet

Tid från beslut till 
rapportdatum

Tid från avbrott 
till rapportdatum

Verkställt/anm

Bostad med särskild service X 2018-02-16--
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2015-09-24--
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2015-09-24--
2018-10-25

Korttidsvistelse X 2018-03-14--
2018-10-25

© Strömsunds kommun 201010

Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet, 
Vårdnadshavare vill att 
bröderna bor tillsammans.
Anhöriga vill att bröderna 
bor tillsammans.
Vårdnadshavare säger de 
väntar tills han blir 16 år.

Socialnämnden 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  21 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 151  Dnr 2018.181 739 
 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - Redovisning från  
enkät öppna jämförelser 2018 
 
Redovisning lämnas av enkätsvar för hemtjänst och särskilt boende i 
Strömsunds kommun. 
 
Fråga Hemtjänst % Säbo % 

Fick välja utförare av hemtjänsten 38  
Besväras inte av ensamhet 54 33 
Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 62 52 
Vet vart man vänder sig med synpunkter och  
klagomål 

67 52 

Personalen brukar informera om tillfälliga föränd-
ringar 

69 54 

Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres 
behov 

72  

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 83 73 
Har lätt att få kontakt med personalen vid behov 85  
Känner sig trygg hemma med hemtjänst 87  
Personalen kommer på avtalad tid 89  
Fungerande samarbete mellan anhörig och hem-
tjänsten 

90  

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 90  
Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter 
och önskemål 

90 76 

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 94  
Känner förtroende för personalen 96 79 
Får bra bemötande från personalen 97 95 
Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldre-
boendet 

 53 

Möjligheterna att komma utomhus är bra  55 
Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen  59 
Har lätt att få träffa läkare vid behov  62 
Upplever måltiderna som en trevlig stund  62 
Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet  63 
Trivs med sitt rum/sin lägenhet  66 
Tycker att maten smakar bra  75 
Är sammantaget nöjd med äldreboendet  81 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  22 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 151 (forts.) 
 
Fråga Hemtjänst % Säbo % 

Fungerande samarbete mellan anhörig och  
boendet 

 86 

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov  87 
Har lätt att få kontakt med personalen på äldre-
boendet vid behov 

 89 

Känner sig trygg på sitt äldreboende  92 
Fick plats på önskat äldreboende  98 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av svar från hemtjänst och sär-
skilt boende i kommunen på enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsor-
gen”. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av svar från hemtjänst och särskilt boende i kommu-
nen på enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
 
_____ 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  23 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 152  Dnr 2018.20  700 
 
Aktuell information 
 
Biträdande socialchef och ordförande informerar om aktuella ärenden. 
 
Avtal korttidsplatser närvårdsavdelningen, NÄVA 
Dialog pågår med primärvårdens företrädare kring fortsatt avtal. 
 
Ändring av datum för sammanträdesdagar 2019 
Arbetsutskottets sammanträde i januari utgår. 
Utbildningsdag för nya ledamöter och ersättare den 15 januari. 
Socialnämndens sammanträde den 16 januari. 
Arbetsutskottets första sammanträde den 6 februari. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av aktuell information. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av aktuell information. 
 
_____ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  24 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 153 
 
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut vid samman-
träde den 8 november 2018 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  25 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 154   
 
Beslut enligt socialnämndens delegationslista 
 
Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för oktober 2018 
redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  26 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 155 
 
Delgivningar 
 
1  Remiss från Lotteriinspektionen gällande ansökan om licens till spel på 

värdeautomater från och med januari 2018. Yttrande från miljö- och 
byggavdelningen. 

 
1 § D A 15, Tillståndsbevis den 28 september 2019 om servering av  

alkoholdrycker för Hotel Nordica den 29 september i Oasen och  
Virveln Folkets Hus. 

 
2 § D A 17, Tillståndsbevis den 24 oktober 2018 om servering av alkohol-

drycker vid Hammerdals Byggnadsförening, UPA, 27 oktober 2018, 1 de-
cember 2018 och 30 mars 2019 vid Medborgarhuset i  
Hammerdal. 
 

3 § D A 18, Tillståndsbevis den 30 oktober 2018 om serveringstillstånd till 
allmänheten vid enstaka tillfällen, Fyrås Utvecklings & Framtidsförening. 
 

4 Datainspektionens meddelande den 8 oktober 2018 om konferens för 
dataskyddsombud inom offentlig sektor. 
 

5 Datainspektionens meddelande den 12 oktober 2018 om nätverksdag för 
dataskyddsombud vid brottsbekämpande myndigheter. 
 

6 Datainspektionens meddelande den 19 oktober 2018 om att de inleder 
fler granskningar. 
 

7 Datainspektionens meddelande den 22 oktober 2018 om att de inleder 
första granskningen enligt brottsdatalagen. 
 

8 Datainspektionens meddelande den 23 oktober 2018 om att första 
svenska GDPR-granskningen är klar. 
 

9 Datainspektionens meddelande den 7 november 2018 om att man kan 
träffa Datainspektionen på mässan Eget företag i Älvsjö 8-10 november 
2018. 
 

10 Yttrande från vård- och socialförvaltningen och närvård Frostviken om 
kommunens avfallsplan 2019-2022. 
 

11 Tillgänglighetsrådets protokoll den 22 oktober 2018. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2018-11-21  27 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 155 (forts.) 
 
12 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter genomförd till-

syn vid Sörgårds HVB i Strömsund. 
 

13 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter genomförd till-
syn vid stödboende i Strömsund. 

 
Socialnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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