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Justering (sign) 
 

 Övriga  Gudrun Öjbrandt, socialchef 
 närvarande  Veronica Sjöberg, kvalitetsutvecklare, §§ 121-122  
   Kent Ohlsson, enhetschef, § 122 
   Anders Bergman, miljö- och byggchef, §§ 123-124 
   Åsa Engman, verksamhetschef, § 126  
   Camilla Nothnagel, socionomstuderande Mitthögskolan 
   Olivia Wallin, socionomstuderande Mitthögskolan 
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§ 118 
 
Praktikanters närvaro 
 
Socialnämnden godkänner enhälligt att socionompraktikanterna Camilla 
Nothnagel och Olivia Wallin från Mitthögskolan har rätt att delta vid dagens 
sammanträde. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 119 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Ärende 11 utgår, Internkontroll, skyndsamhet i barnutredningar.  
Behandlas vid socialnämnden den 20 november 2019. 
 
Tillägg ärende 14, Anmälan av delegationsbeslut: Fyra ordförandebeslut. 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 120  Dnr 2019.38  700 
 
Fastställande av budget och mål 2020 

Socialnämndens nettobudgetram för 2020 är 342 831 tkr (beslut KF den 19 
juni 2019). Summan är ett resultat av att socialnämndens budget 2019  
(339 423 tkr) räknats upp med 3,1 %. Ett besparingskrav har därefter lagts på 
nämnden med 2,5 % vilket ger en minskning med 8 778 tkr. Utöver det har 
500 tkr tillförts nämnden som ramjusterande tillskott för att säkra 125 ferie-
praktikplatser. 
 
Socialnämndens uppföljning av verksamhetsprognoser och mål, genomlys-
ningar av verksamheter, diskussioner om möjliga besparingar, effektivise-
ringar, budgetförutsättningar samt mål för 2020 ligger till grund nämndens 
budgetdokument. Till exempel pågår en genomlysning av kostnader för  
placeringar inom individ- och familjeomsorgen med återkommande delrap-
portering. Samband mellan kostnad per hemtjänsttimme och personalkonti-
nuitet i hemtjänsten har undersökts. Myndighetsutövning inom såväl bi-
ståndsenhet som individ- och familjeomsorg kommer att genomlysas.  
 
Fördelning av medel har skett utifrån den tilldelade nettoramen. Tilldelade 
medel räcker inte till för nuvarande verksamhet. Fortsatt arbete med bespa-
ringar och anpassning av verksamheten är nödvändig. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar  
 
Ändra mål 13: Kostnaden per biståndsbedömd timme inom hemtjänsten i 
kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2019.  
Ändras till: Kostnaden per planerad timme inom hemtjänsten i kommunen 
ska minska i förhållande till kostnaden 2019. 
 
Ändra mål 17: Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt 12 
vårdpersonal under 14 dagar. 
Ändras till: Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt 15 vård-
personal under 14 dagar. 
 
Mål 1, 2, 3, 11, 13 och 16 ska redovisas till kommunfullmäktige tre gånger 
per år.  
 
Med dessa ändringar fastställa budget och mål för 2020 enligt förslag. 
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§ 120 (forts.) 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden beslutar att ändra mål 13 enligt följande: Kostnaden per 

planerad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande 
till kostnaden 2019. 

 
2. Socialnämnden beslutar att ändra mål 17 enligt följande: Kvinnor och 

män som får hemtjänst möter i genomsnitt 15 vårdpersonal under 14  
dagar. 
 

3. Socialnämnden beslutar att mål 1, 2, 3, 11, 13 och 16 ska redovisas till 
kommunfullmäktige tre gånger per år. 

 
4. Socialnämnden beslutar att med dessa ändringar fastställa budget och 

mål för 2020 enligt förslag. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



INTERNBUDGET
2020

Vård- och socialförvaltningen

Budget och mål 2020

Förutsättningar för budget 2020

Uppräkning har skett av budget och därefter har ett reduceringskrav lagts på socialnämnden med 8 778 tkr. 500 tkr 
tillförs som ramjusterande tillskott avsett för feriepraktikplatser. Nettoramen för 2020 är därmed 342 831 tkr.

Övergripande

Budgetramen ger inte utrymme för ytterligare satsningar. Budget inom ram kräver tydlig restriktiv tilldelning utifrån 
behoven av personal, lokaler och utrustning. Viss reducering sker inom administration och ledning. Kostnader på alla 
nivåer ses över samt en översyn av möjlighet till högre intäkter. En översyn av den interna fördelningen mellan samtliga 
verksamhetsområden har skett så att IFO:s nettoram minskat med 1% medan AME:s ram ökat med motsvarande andel. 

Verksamhetens fokus kommer att inriktas på att fullfölja inledda processer, exempelvis implementering av IBIC och 
öppenvårdens utveckling med insatser på hemorten. Därtill fortsätter effektivisering genom samordning av mindre 
enheter. Fortsatt återhållsamhet tillämpas vad gäller fortbildning och även restriktivitet för förbrukningskostnader.

Digitalisering pågår både som test och permanenta lösningar. Översyn sker om exempelvis automatisering av vissa 
processer är möjlig inom olika verksamhetsområden. Satsning på digitalisering kommer initialt alltid att generera högre 
kostnader för nya moduler och införande samt löpande licenskostnader. Effektivisering och möjligen reducering av 
kostnader bedöms kunna ske men kommer på längre sikt. 

Socialnämnden har under senaste åren arbetat med att analysera och kartlägga utförande i de olika 
verksamhetsgrenarna inom socialnämndens område. Även myndighetsutövning inom såväl biståndsenhet som individ- 
och familjeomsorgen kommer att genomlysas.  

Kommunen har ett lyckat resultat vad gäller att ta hem utskrivningsklara personer och därmed undvika att betala höga 
dygnskostnader till regionens slutenvård. Det är av största vikt ett de gemensamma ansträngningarna i förvaltningen 
fortsätter på den inslagna vägen. För 2020 aviseras ett dygnsbelopp för slutenvårdsplats på 8 200 kr. 

Intäkter

Möjligheter till ökade intäkter kommer att inventeras i samtliga verksamheter. Avgifter behöver ses över inom 
verksamheter där det är möjligt, exempelvis inom äldreomsorgen. Avgifter kan inte tas ut inom alla verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten

Inför 2020 har verksamheten genomgått flera förändringar både genom personalbyten och i förhållande till bland annat 
arbetsförmedlingens omvandling. Satsningen på extratjänster har de senaste åren inneburit ett omfattande åtagande 
inom verksamheten. Extratjänster kan även fortsättningsvis finnas som möjlighet för vissa målgrupper men inte i samma 
omfattning som tidigare. Samverkan med andra aktörer inom och utanför förvaltningen blir allt mer väsentlig för att 
klara uppdraget. 

Inriktningen är fortsatt att genom praktik och sysselsättning skapa förutsättningar för personer långt ifrån 
arbetsmarknaden att förflytta sig närmare en egen försörjning. Bemanning med tillräcklig och lämplig kompetens är en 
viktig förutsättning. Arbetssättet syftar till att den enskildes egna resurser ska tas tillvara genom en nära och tydlig 
handledning. 

För att enheten ska kunna arbeta med sitt uppdrag avsätts medel som kan täcka upp kommunens kostnader vid olika 

-66 186 410 478 344 292 -54 177 393 600 339 423 -46 076 388 907 342 831

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. TotaltIntäkter

Dnr 2019.38-700
Bil SN 2019-10-23 § 120



former av bidragsanställningar. Feriepraktikplatser prioriteras från kommunfullmäktige genom ramhöjande medel för 
att 125 platser ska kunna erbjudas till ungdomar under sommaren.

Mål 1
80 % av kvinnor och män med insatser inom arbetsmarknadsenheten har en individuell handlingsplan inom tre veckor. 
Redovisas till KF

Hemsjukvård, kommunrehab

Rekrytering är fortsatt en viktig fråga för att upprätthålla rätt kompetens för att klara uppdraget inom hemsjukvård och 
rehabilitering. Ytterligare samordning mellan kommunens olika områden kan behövas. Läkemedelsverket har lämnat 
förslag om förändrade föreskrifter där elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel och förskrivning på pappersrecept 
kommer enbart att vara tillåtet i vissa angivna undantagsfall. Om föreskriftens krav träder i kraft kommer det att 
medföra ökade kostnader för licenser inom verksamheten. Samverkan med den regiondrivna och privata primärvården 
är framgångsfaktorer. 

Mål 2
80 % av personer 65 år och äldre i palliativ vård smärtskattas under sista levnadsveckan. 
Redovisas till KF

Mål 3
80 % av närstående till avlidna 65 år och äldre har erbjudits eftersamtal. 
Redovisas till KF

Mål 4
Minst 70 % av förväntade dödsfall ska årligen inrapporteras till palliativa registret.

Biståndsenhet

Inom biståndsenheten fortsätter implementeringen av arbetsmodellen individens behov i centrum, IBIC, vilket ska vara 
en garant för att den enskilde får rätt bistånd utifrån behov. Reviderade riktlinjer för handläggning enligt 
socialtjänstlagen SoL ska förebygga uppkomst av nya kostsamma ärenden i hemtjänst. 

Mål 5
Väntetiden i medeltal för nya vårdtagare för att få beslut om hemtjänst i ordinärt boende ska inte överskrida 10 dagar 
för kvinnor och män. 

Individ- och familjeomsorg

Den inledda satsningen på en samlad öppenvård fortsätter. Syftet är att genom förebyggande och öppna insatser på 
hemorten kunna komma in i tidigt skede när barn, unga, familjer och vuxna behöver det. Omfattningen av insatser kan 
vara från enstaka till långsiktiga med stöd vid olika tider på dygnet. Arbetssätt och utbud behöver skräddarsys i varje 
enskilt fall. 

Arbetssättet för handläggning av ekonomiskt bistånd har utvecklats i syfte att kunna förebygga långvarigt 
bidragsberoende i fler fall än hittills. Effekterna kommer att följas upp genom socialnämndens mål. Medel för 
ekonomiskt bistånd fördelas oförändrat på samma nivå som budget 2019. 

När barn, unga eller vuxna behöver insatser som inte kan ges på hemorten blir placering aktuellt. Många placeringar av 
barn och unga pågår under lång tid vilket ger höga kostnader, särskilt om den lösning som kunnat hittas ligger på en hög 
dygnskostnad. Medel för placeringskostnader fördelas oförändrat på samma nivå som budget 2019. 

Det finns flertalet samverkansformer i länet inom individ- och familjeomsorg, exempelvis familjehemscentrum, centrum 
mot våld och kvinnojour, lösningar som tillkommit utifrån kostnadseffektivitet samt att enskilda kommuner har svårt ha 
tillräcklig kompetens för att anordna tillräckliga insatser. Under 2020 kommer ytterligare en gemensam satsning att 
inledas med barnahus där kommunerna, region Jämtland Härjedalen och polismyndigheten ska arbeta tillsammans med 
att ta hand om barn som utsatts för brott.

Mål 6
Kvinnor och män upplever en markant positiv förändring i sina liv efter kontakt med öppenvården.

Mål 7
Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.



Mål 8
75 % av kvinnor och män som vid nybesök ansökt om försörjningsstöd ska efter 3 månader ha minskat eller inget behov 
av försörjningsstöd.

Mål 9
90 % av de ungdomar som besöker ungdomsmottagningen i Strömsund ska vara nöjda med besöket.

Mål 10
Väntetiden i medeltal för att få beslut om ekonomiskt bistånd vid nybesök ska inte överskrida 10 dagar för kvinnor och 
män.

Stöd och service

Arbete med schemaplanering utifrån verksamhetens behov, följsamhet till rutiner och värdegrund inom verksamheten 
fortsätter för att nå nämndens mål om trygghet och god kvalitet för brukarna. Gruppbostaden Risselåsvägen avvecklas 
och verksamhetens övriga boendeenheter genomgår översyn för att samordnas ytterligare och därmed bättre kunna 
möta brukarnas behov vilket sammantaget ska leda till minskade personalkostnader. Inom personlig assistans finns 
kontinuerligt stora utmaningar på grund av verksamhetens föränderlighet då såväl nuvarande som nya brukare har rätt 
att välja anordnare. Kommunen kan med kort varsel stå inför nya omfattande uppdrag vilket ger stora svängningar i 
kostnadsbilden. 

Mål 11
Kvinnor och män inom kommunens egna dagverksamheter för funktionsnedsatta erbjuds årligen att prova på annan 
sysselsättning än den de vanligen deltar i.
Redovisas till KF

Mål 12
75 % av kvinnor och män som bor i bostad med särskild service upplever trygghet med boendets personal.

Äldreomsorg

Budgetfördelning sker i särskilda boenden fortsatt utifrån nyckeltalet för grundbemanning per plats och i hemtjänst 
utifrån kostnad per planerad timme. Kökstjänster i trygghetsboende reduceras. Arbetet fortsätter med införande av 
digital nyckelhantering och digital läkemedelssignering. Digitalt planeringsverktyg införs inom fler verksamheter i 
äldreomsorgen. Biståndsbeslutade socialtjänstinsatser och delegerade insatser inom hemsjukvård kan på det sättet 
följas upp och kvalitetssäkras utifrån den enskildes behov även i särskilt boende. Därmed kan även arbetet med 
kvaliteten nattetid i särskilda boenden   sätt ljus på natten  få stöd av det digitala verktyget. 

Kostnader för mat uppgår till betydande belopp, totalt cirka 13 mnkr, för äldreomsorgens verksamheter. Kostenhetens 
beslut om inköp av livsmedel, matsedel och produktionspris har en direktverkan på socialnämndens verksamheter. 
Kostverksamheten är garanten för att maten är god och näringsriktig, oavsett om den levereras till vårdtagare med 
måltidsservice i hemtjänsten eller till vårdtagare i särskilda boenden. I enlighet med kommunens matpolicy pågår 
kontinuerligt en dialog om övergripande kostfrågor mellan teknik- och serviceförvaltningen och vård- och 
socialförvaltningen.

Enligt de värdighetsgarantier som socialnämnden beslutat ska personalen inom äldreomsorgen se till att måltiden kan 
bli en trevlig stund för den enskilde. Därtill kommer att maten ska hanteras enligt livsmedelslagens regler samt arbete 
enligt matpolicyn för att minska matsvinnet. 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur arbetet med matservering vid trygghetsboenden och 
särskilda boenden kan effektiviseras utan att försämra kvaliteten i måltiden för de äldre. 

Inom teknik- och planeringsenheten hanteras trygghetslarm och planeringsverktyg för hemtjänsten. Enhetens uppdrag 
kommer att utökas i takt med digitala test och införandeprocesser. Närmast finns införande av digital nyckelhantering 
och digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis läkemedel.

Utifrån utmaningar med den höga andelen äldre i kommunen pågår arbetet med att ta fram en äldreomsorgsplan på 
kommunövergripande nivå. Socialnämndens inriktning med anhörigavlastning för korttidsenheten Gästis behålls men 
enheten integreras tydligare med särskilda boendet Solbacken. Samtliga korttidsplatser vid såväl Gästis som i de 
särskilda boendena behöver även fortsättningsvis nyttjas effektivt och i samordning med permanenta platser i särskilt 
boende. Detta är en framgångsfaktor för att hålla nere väntetider till permanent plats samt undvika kostnader för 
utskrivningsklara. Kostnadseffektivitet angående korttidsplatser i alla särskilda boenden behöver belysas.



Mål 13
Kostnaden per planerad timme inom hemtjänsten i kommunen ska minska i förhållande till kostnaden 2019.
Redovisas till KF

Mål 14
Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska uppgå till minst 95 %.

Mål 15
Andelen kvinnor och män som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 85 %.

Mål 16
Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara max 11 timmar.
Redovisas till KF

Mål 17
Kvinnor och män som får hemtjänst möter i genomsnitt högst 15 vårdpersonal under 14 dagar. 

Mål 18
Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av i genomsnitt högst 12 vårdpersonal under 14 dagar eller 
högst 50 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. 

Personal

Andelen anställda med heltidsarbete i förvaltningen har ökat från 61 % 2017 till 72 % 2019. Rätten till heltidsarbete är 
en tydlig politisk viljeinriktning både nationellt och lokalt. Antal delade arbetspass har minskat och förekomsten följs 
upp kontinuerligt. Alla anställda involveras i projektet KASAM 2.0 vars övergripande mål är att minska risken för ökade 
sjuktal som en följd av snabb samhällsutveckling och nya utmaningar. En tydlig framgångsfaktor nu och framåt är att 
kunna rekrytera och behålla personal inom olika yrkeskategorier och med rätt kompetens. Lagkrav på arbetskläder för 
personal inom vård och omsorg ger kostnadsökningar. Löner utgör en stor del av förvaltningens kostnader och enbart 
löneökningar uppgår till cirka 8,5 mnkr. 

En statlig utredning har föreslagit vård- och omsorgsutbildningen ska bli mer sammanhållen och leda till en 
undersköterskeexamen. Man föreslår vidare att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att få en skyddad yrkestitel 
samt att man detta kan bidra till att klara kompetensen inom framtidens äldreomsorg. Socialnämnden kan se att detta 
leder till en större trygghet även för dem som vill gå in i yrket men kan komma att medföra kostnader för kommunen. 
För att klara personalförsörjningen inom vård och omsorg kan differentierade arbetsuppgifter vara en möjlighet.

Framtid och utmaningar

Inriktningen på verksamheten behöver anpassas genom en långsiktig plan för att klara välfärden och nämndens 
kärnverksamheter jämlikt för alla kommunmedborgare. Det finns stort behov att se över tillgång till särskilda boenden 
för äldre och funktionshindrade med tillgänglighet för nya vårdtagare/brukare. Närvårdsavdelningen, som drivs med 
region Jämtland Härjedalen som huvudman och där kommunen finansierar nio korttidsplatser, ska genomgå översyn 
mellan parterna. Samverkan med regionen fortsätter och en samsyn behöver utvecklas kring nära vård. Möjlighet till 
samverkansavtal med andra kommuner öppnar möjligheter när det gäller att klara spetskompetens i sällan 
förekommande ärenden.

 Nämnd

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Socialnämnd 0 936 936 0 983 983 0 936 936

0 936 936 0 983 983 0 936 936

Administration

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Ledning och administration -2 068 30 901 28 834 -273 29 033 28 760 -396 29 036 28 640

-2 068 30 901 28 834 -273 29 033 28 760 -396 29 036 28 640

Arbetsmarknadsenheten

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Sysselsättningsåtgärder -10 987 15 117 4 130 -7 416 14 508 7 092 -7 735 17 677 9 942



-10 987 15 117 4 130 -7 416 14 508 7 092 -7 735 17 677 9 942

Hemsjukvård, Kommunreh

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Hemsjukvård -1 366 21 179 19 813 -1 153 22 994 21 841 -1 215 21 915 20 700

Kommunrehab -142 8 413 8 271 -295 10 237 9 942 -55 10 460 10 405

-1 508 29 592 28 084 -1 448 33 231 31 783 -1 270 32 375 31 105

Individ & familjeomsorg

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Barn och familj -2 675 30 838 28 162 -3 147 20 439 17 292 -2 847 20 206 17 359

Biståndsenhet 0 4 202 4 202 0 4 361 4 361 0 4 702 4 702

Boendestöd -4 1 346 1 342 -8 2 114 2 106 0 1 050 1 050

Ekonomienhet -2 332 18 331 15 999 -1 758 15 522 13 764 -1 755 15 959 14 204

Familjecentralen 0 113 113 0 107 107 0 114 114

Familjerätt 0 525 525 0 685 685 0 706 706

Vuxenenhet, öppenvård -1 341 10 968 9 627 -775 9 226 8 451 -100 9 172 9 072

-6 353 66 324 59 971 -5 688 52 454 46 766 -4 702 51 908 47 206

Stöd & service

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Bostad m särsk service -1 362 33 634 32 273 -1 094 31 856 30 762 -1 007 31 764 30 757

Dagverksamhet -480 7 594 7 114 -81 7 288 7 207 -140 7 778 7 638

Personlig assistans -19 735 30 696 10 961 -19 904 28 757 8 853 -16 463 25 473 9 010

Stödinsatser -185 6 302 6 117 -172 6 632 6 460 -192 6 624 6 432

-21 761 78 225 56 464 -21 251 74 533 53 282 -17 802 71 639 53 837

Äldreomsorg

Utfall 2018 tkr Budget 2019 tkr Budget 2020 tkr

Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt Intäkter Kostn. Totalt

Hemvård -7 867 63 774 55 907 -5 778 63 370 57 592 -4 248 62 031 57 783

Nattlag 0 26 847 26 847 0 28 875 28 875 0 28 127 28 127

Särskilt boende -15 641 97 236 81 596 -12 323 95 042 82 719 -9 923 93 843 83 920

Trygghetsboende -2 1 525 1 523 0 1 571 1 571 0 1 336 1 336

-23 510 189 383 165 873 -18 101 188 858 170 757 -14 171 185 336 171 165
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§ 121  Dnr 2019.170 739 
 
Hemtjänst, personalkontinuitet och kostnader 
 
Den 25 september 2019 § 106 gav socialnämnden vård- och socialförvalt-
ningen i uppdrag att analysera sambandet mellan kostnad per biståndsbe-
dömd timme och personalkontinuitet i hemtjänst med en första rapport till 
arbetsutskottet 8 oktober 2019. Arbetsutskottet återremitterade ärendet till 
socialnämnden den 23 oktober 2019 och gav förvaltningen i uppdrag att 
komplettera redovisningen med en förtydligande bild av hur olika orsaker 
gör skillnad i kostnad per brukartimme. 
 
Av analysen framgår att enheter med bra resultat för personalkontinuitet 
har högre totalkostnader för verksamheten över tid. Enheter med sämre re-
sultat för personalkontinuitet har lägre totalkostnader över tid. Enheternas 
kringkostnader har granskats. I kringkostnader ingår samtliga kostnader 
som belastar verksamheten förutom kostnader för personal. Enheter med 
sämre personalkontinuitet har även lägre kringkostnader för verksamheten.  

 
Enheter med bra resultat för personalkontinuitet har en högre andel vårdta-
gare med lågt antal insatstimmar. Dessa enheter tenderar att ha en bra effek-
tivitet i sin planering av insatser, det vill säga har minst andel schemalagd 
tid som är oplanerad med specifika arbetsuppgifter. Det tyder på att det är 
enklare att planera för helheten av arbetsuppgifter i mindre personalgrup-
per. 
 
För att nå en bra personalkontinuitet i de arbetsgrupper som idag är stora 
finns det skäl att anta att kostnaden per timme kommer att öka. Personal-
grupper behöver vara mindre än 12 personal/vårdtagare i grunden för att 
det ska vara möjligt att nå målet. Detta inverkar negativt på kostnaderna 
oavsett om det gäller personal, kringkostnader eller totalkostnaden. Möjlig-
het till samverkan mellan små utspridda enheter och mönstret för vikarietill-
sättning påverkar också antal personal negativt.  
 
I de redovisningar som tidigare gjorts om kostnader per timme har inte fak-
torer som andel med dubbelbemanning, antal besök per dygn, typ av insat-
ser eller andel besök på grund av larm vägts in. Det kan i vissa fall vara ser-
viceinsatser som görs en gång i veckan eller varannan vecka medan andra 
med samma antal timmar har dagliga korta insatser med delegerade hälso- 
och sjukvårdsuppgifter. Kostnaden för att det senare blir betydligt högre än 
för insatser vid få tillfällen. Alla dessa faktorer är också viktiga att beakta för 
att få en jämförbar bild av enheterna.  
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§ 121 (forts.) 
 
Öppna jämförelser om kostnader per timme samt om personalkontinuitet 
finns för liknande kommuner. Det kan inte säkerställas att timkostnader ta-
gits fram med samtliga påverkansfaktorer som beskrivits ovan. Personal-
kontinuitet är inte jämfört och undersökt med koppling till kostnader.  

 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. 
 
_____ 
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§ 122 Dnr 2019.175 780 
 
Information om extratjänster 

I samband med beslut om verksamhetsprognos per april beslutade social-
nämnden den 22 maj 2019 § 68 att ge vård och socialförvaltningen i uppdrag 
att återkomma till nämndens sammanträde 23 oktober 2019 med informat-
ion gällande upphörande av extratjänster. 
 
Under 2018 anställdes 87 personer på extratjänst i Strömsunds kommun. 
Anställningarna har gjorts i fler av kommunens förvaltningar men har  
matchats via arbetsmarknadsenheten inom vård- och socialförvaltningen. 
För alla extratjänster har det funnits en klar målsättning att i varje enskilt 
ärende arbeta för att personen närmar sig arbetsmarknaden och, när det är 
möjligt, kan uppbära en annan ersättning än försörjningsstöd. Från och med 
januari 2017 till och med maj 2019 har 41 personer avslutat sin extratjänst. 
Av dessa har 9 personer (22 %) fortsatt arbete i någon form. Ytterligare ca 40 
personer har avslutats under sommaren där uppföljning efter avslutat an-
ställning ännu inte är genomförd av Arbetsförmedlingen.  
 
Kvar finns 27 personer anställda på extratjänster. Dessa kommer att  
successivt fasas ut fram till februari 2020. Nya uppgifter ifrån Arbetsför-
medlingen gör det möjligt med anställning på extratjänst för utomeuropeiskt 
födda kvinnor och i vissa fall män efter individuell prövning. Detta gör att 
det i vissa fall kan bli aktuellt med förlängning för personer som redan finns 
i verksamheten men också att andra personer kan få möjlighet att nyttja 
denna möjlighet. I hur stor utsträckning anställningsformen kan nyttjas 
framöver är i dagsläget oklart. 
 
Förslag till beslut  

Socialnämnden tar del av informationen. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 123 Dnr 2019.176 700 
 
Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt la-
gen om elektroniska cigarretter i Strömsunds kommun  

Länsstyrelsen har under våren 2019, enligt 9 kap. 1 § Alkohollagen, AL,  
19 a § Tobakslagen, TL och Lagen om elektroniska cigarretter (2017:425) utö-
vat tillsyn över kommunens handläggning och tillsyn inom lagstiftningarna.  
 
I Länsstyrelsens beslut den 5 september 2019 riktas kritik för följande brister: 

• Det saknas grundliga utredningar i tillfälliga tillstånd. 
• Uppgifter om att serveringsställen har besökts vid ansökningsför-

farande saknas. 
• Dispositionsrätt saknas. 
• Kunskapsprov saknas. 
• Mottagningsbevis saknas när ärendet är komplett. 
• Bristande utredning gällande finansiering. 
• Uppgifter om uppdrag som funktionär saknas (AL 8:12). För att 

förvissa sig om att bolaget är lämpligt att inneha serveringstillstånd 
bör kontroll ske om sökande finns i andra bolag och om där det finns 
något som kan vara negativt för prövningen. 

• Bristande PBI-utredning (personer med betydande inflytande). 
• Kommunen har upprättat en tillsynsplan men den har inte skickats in 

till Länsstyrelsen. 
• En ansökan är inte undertecknad av behörig firmatecknare. 

 
Länsstyrelsen bedömer att Strömsunds kommun i övrigt följer lagstiftningen 
i de delar som granskats. 
 
Åtgärder 
 
Miljö- och byggchefen har tillsammans med berörda handläggare gått ige-
nom beslutet och de redovisade bristerna. Följande förslag lämnas på hur 
bristerna ska avhjälpas, så att handläggning och tillsyn enligt lagstiftningar-
na blir mer rättssäkra och lagenliga i enskilda ärenden och i verksamheten. 
 
Det saknas grundliga utredningar i tillfälliga tillstånd. 
Utredningarna för tillfälliga tillstånd tas nästan alltid på delegation. Hand-
läggaren har i samtliga fall utfört en grundlig utredning, men inte skrivit ner 
den på samma sätt som då ärendet bereds och tas i nämnden. Många beslut 
om tillfälliga tillstånd rör dessutom verksamhetsutövare som redan innehar 
stadigvarande tillstånd i kommunen.  
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§ 123 (forts.) 
 
Kommunen avser fortsättningsvis, även vid tillfälliga tillstånd, att göra en 
grundlig, skriven utredning vid tillståndsgivningen. Åtgärden skrivs in i 
handläggningsrutinerna. 
 
Uppgifter om att serveringsställen har besökts vid ansökningsförfarande saknas 
Vid alla ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd på nya platser ska 
serveringsstället besökas på plats. Åtgärden skrivs in i handläggningsruti-
nerna. 

 
Dispositionsrätt saknas 
Hyreskontrakt eller liknande begärs alltid in. Detta läggs i akten men då 
ingen utredning har skrivits vid tillfälliga tillstånd, syns detta inte i ärendets 
handläggning. Punkten åtgärdad utifrån rutinerna i punkt ett ovan. 
 
Kunskapsprov saknas. 
Kunskapsprov finns, men har inte alltid lagts i aktuell akt, t.ex. kan en verk-
samhetsutövare med ett stadigvarande serveringstillstånd ansöka om ett till-
fälligt serveringstillstånd. Det aktuella kunskapsprovet läggs då inte i akten 
för det tillfälliga tillståndet. Kommunen ser inget behov av att proven ligger 
i samtliga akter och ändrar därför inte rutinerna. Dock ska det  skrivas in i 
utredningen att kunskapsprov finns. Punkten åtgärdad utifrån rutinerna i 
punkt ett ovan. 
 
Mottagningsbevis saknas när ärendet är komplett 
Då ansökan är komplett ska mottagningsbevis skickas till sökande. Åtgär-
den skrivs in i handläggningsrutinerna. 
 
Bristande utredning gällande finansiering. 
Uppgifter om uppdrag som funktionär saknas (AL 8:12). För att förvissa sig om att 
bolaget är lämpligt att inneha serveringstillstånd bör kontroll ske om sökande finns i 
andra bolag och om där det finns något som kan vara negativt för prövningen. 
Om detta krävs även för tillfälliga tillstånd ska kommunen framgent kon-
trollera detta även för dessa tillstånd. Åtgärden skrivs in i handläggningsru-
tinerna. 

 
Bristande PBI-utredning 
Utredning av PBI görs alltid. Då utredning för tillfälliga tillstånd inte skrivs 
ned, syns detta inte i ärendets utredning. Punkten åtgärdad utifrån rutinerna 
i punkt ett ovan. 
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§ 123 (forts.) 
 
Kommunen har upprättat en tillsynsplan men den har inte skickats in till länssty-
relsen 
Efter tillsynsplanens antagande i nämnden ska planen skickas för kännedom 
till Länsstyrelsen. 
 
En ansökan är inte undertecknad av behörig firmatecknare 
En noggrannare kontroll av firmatecknare utförs i samband med tillstånds-
ansökan. Åtgärden skrivs in i handläggningsrutinerna. 
 
Förslag till beslut  

Nämnden har tagit del av Länsstyrelsens beslut (dnr 705-804-2019).  
 
Nämnden bedömer att de beskrivna åtgärderna kommer att avhjälpa de 
brister som Länsstyrelsen redovisat. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av Länsstyrelsens beslut från 
den 5 september 2019 och godkänner de åtgärder som planeras för att av-
hjälpa de brister som Länsstyrelsen redovisat. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar del av Länsstyrelsens beslut från den 5 september 

2019. 
 
2. Socialnämnden godkänner de åtgärder som planeras för att avhjälpa de 

brister som Länsstyrelsen redovisat.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
Länsstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2018.191 700 
 
Uppföljning av tillsyn, alkohol, tobak, e-cigarretter och påfyll-
ningsbehållare samt receptfria läkemedel per september 2019 
 
Miljö- och byggchefen fick i slutet av 2018 uppdrag av socialnämnden att in-
för fastställande av tillsynsplan för 2020 delredovisa avdelningens arbete ut-
ifrån alkohol- och tobakslagen, lagen om e-cigarretter och påfyllningsbehål-
lare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Nämnden har inför upprättande av tillsynsplan önskat en delredovisning av 
arbetet under 2019.  
 
Följande arbete med tillsyn/tillstånd är utfört till och med september 2019: 
 
 
Tillsyn Antal 

 
Stadigvarande serveringstillstånd 2  
Tillfälligt serveringstillstånd 12  
Återkallelse av serveringstillstånd 3  
Yttre tillsyn av serveringstillstånd   10 + 9 bom (13 planerade) 
Tillsyn av rökfria utemiljöer 4 (11 planerade) 
Kontrollköp folköl 6 (7 planerade) 
Kontrollköp tobak 8 (10 planerade) 
Tillsyn receptfria läkemedel 2 (3 planerade) 
Restaurangrapport 20 (22 planerade) varav 2 ej godk. 
Tillståndsansökningar tobaksförsäljning 11 inkomna varav 2 kompletta 
 
Förslag till beslut  

Nämnden har tagit del av redovisningen och vill att den ligger till grund för 
upprättande av tillsynsplan för 2020.  
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna 
uppföljning av tillsyn, alkohol, tobak, e-cigarretter och påfyllningsbehållare 
samt receptfria läkemedel per september 2019. 
 
Uppdra till miljö- och byggavdelningen att med uppföljningen som grund 
återkomma med ny tillsynsplan för 2020 samt plan 2021-2022 till arbetsut-
skottets sammanträde den 4 december 2019. 
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§ 124 (forts.) 
 
Uppdra till miljö- och byggavdelningen att återkomma till arbetsutskottet 
den 6 november 2019 med information om hur man hanterar avgifter och 
eventuell nedsättning av avgift när det gäller taxa för alkohol, tobak och  
receptfria läkemedel.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden beslutar att ta del av och godkänna uppföljning av till-

syn, alkohol, tobak, e-cigarretter och påfyllningsbehållare samt receptfria 
läkemedel per september 2019. 

 
2. Socialnämnden uppdrar till miljö- och byggavdelningen att med upp-

följningen som grund återkomma med ny tillsynsplan för 2020 samt plan 
2021-2022 till arbetsutskottets sammanträde den 4 december 2019. 
 

3. Socialnämnden uppdrar till miljö- och byggavdelningen att återkomma 
till arbetsutskottet den 6 november 2019 med information om hur man 
hanterar avgifter och eventuell nedsättning av avgifter enligt kommun-
fullmäktiges taxa för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
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§ 125 Dnr 2019.177 739 
 
Öppna jämförelser inom socialnämnden 
 
Redovisning lämnas från öppna jämförelser, Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen 2019, i hemtjänst och särskilt boende. 
 
Hemtjänst 
I Strömsund svarande 151 personer vilket är 58 % av de tillfrågade. Den 
egenupplevda hälsan hos kommunens deltagare är 48 % någorlunda, 32 % 
mycket gott/ganska gott och 20 % ganska dåligt/mycket dåligt. De fem frå-
gor där andelen positiva svar är högst är följande: 
 
Får bra bemötande från personalen  99 % 
Känner förtroende från personalen  94 % 
Personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål 92 % 
Känner sig trygg hemma med hemtjänst  92 % 
Är sammantaget nöjd med hemtjänsten  92 % 
 
Särskilt boende 
I Strömsund svarade 65 personer, vilket är 42,8 % av de tillfrågade. Den 
egenupplevda hälsan hos kommunens deltagare är 37 % någorlunda, 31 % 
mycket gott/ganska gott och 32 % ganska dåligt/mycket dåligt. De fem frå-
gor där andelen positiva svar är högst är följande: 
 
Får bra bemötande från personalen  97 % 
Känner sig trygg på sitt äldreboende  90 % 
Har lätt att få kontakt med personalen på boendet vid behov 89 % 
Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 85 % 
Känner förtroende för personalen  84 % 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av information om enkätresul-
tat från öppna jämförelser om äldreomsorgen 2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden tar del av information om enkätresultat från öppna jämförel-
ser om äldreomsorgen 2019. 
 
_____ 
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§ 126 Dnr 2019.144 770 
 
Yttrande över Socialdepartementets remiss Komplementär och 
alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, och dialog 
(SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och 
vård – ny lagstiftning ( SOU 2019:28) 

Strömsunds Kommun har inbjudits att lämna yttrande över remiss  
Komplementär och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, och dia-
log (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny 
lagstiftning ( SOU 2019:28) 
 
Regeringens särskilda utredare har kartlagt och lämnat förslag i frågor som 
avser komplementär och alternativ medicin och vård (KAM). Komplemen-
tär och alternativ medicin/vård avser hälso- och sjukvårdsrelaterade meto-
der och andra åtgärder som helt eller huvudsakligen tillämpas utanför 
hälso- och sjukvården av andra än hälso- och sjukvårdspersonal.  
 
Flera av utredningens förslag syftar till att ge medborgarna bättre underlag 
för välinformerade val om de överväger att anlita komplementär och alter-
nativ medicin och vård. Utredningens uppdrag har också inkluderat att till-
godose säkerheten vid användning av dessa metoder och begränsningar i 
vilka sjukdomstillstånd som får behandlas med KAM-metoder. Hur intres-
set för personer med nedsatt kognition och nedsatt beslutsförmåga tillvara-
tas behöver lyftas i utredningen. I tilläggsdirektiv anges att patientsäkerhet-
lagen ses över och att området komplementär och alternativ medicin och 
vård lyfts ut och får en separat lagreglering. Hur Inspektionen för vård  och 
omsorgs roll och ansvar kommer att se ut inom området och i ny lagstift-
ning behöver diskuteras ytterligare. 
 
I vissa vårdutbildningar på universitets och högskolenivå föreslås att det  
införs utbildning om komplementär alternativ medicin och vård. Syftet är 
att öka insikten inom området och att samtal om KAM- metoder ska kunna 
hållas mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen för att under-
lätta för patienten att fatta informerade beslut om sin vård.  
 
Hur kommunen som sjukvårdshuvudman och legitimerade yrkesutövare 
inom kommunal hälso- och sjukvård kommer att påverkas av kommande 
lagförslag och frågor som rör komplementär och alternativ medicin och vård 
är i detta skede inte helt möjligt att förutse. Yttrandet behandlar därav syn-
punkter som avgränsats till vissa områden i de båda remisserna.  
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§ 126 (forts.) 
 
Förslag till beslut  
 
Socialnämnden antar förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar att lämna yttrande till Social-
departementet enligt vård- och socialförvaltningens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt 
vård- och socialförvaltningens förslag. Bilaga. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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   Socialdepartementet 
  
 

 

Komplementär och alternativ medicin och vård- säkerhet, 
kunskap och dialog (SOU 2019:15), och Komplementär och al-
ternativ medicin och vård- ny lagstiftning (SOU 2019:28) 

Strömsunds Kommun har inbjudits att lämna yttrande över remisserna 
Komplementär och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, och 
dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård 
– ny lagstiftning ( SOU 2019:28) 
 
Regeringens särskilda utredare har kartlagt och lämnat förslag i frågor 
som avser komplementär och alternativ medicin och vård (KAM1) och 
(KAV2) för ökat patientinflytande och patientsäkerhet i annan vård och 
behandling än den som bedrivs inom etablerade vården.  
 
Kommunen stödjer den lagmässiga regleringen som föreslås i SOU 
2019:28 om att utövningen av komplementär alternativ medicin och vård 
skiljs från patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvård och samlas i en 
ny lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.  
 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag omfattar även hälso-
och sjukvårdande åtgärder som utförs av annan än hälso- och sjukvårds-
personal. Det innefattar inte tillsynsuppdrag enligt kap. 7 § 1 i patientsä-
kerhetslagen (PsL). IVO ska dock vidta vissa åtgärder vid kännedom om 
missförhållanden hos en KAM eller KAV aktör enligt PsL , kap. 5 §§ 1-7 
som avser begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdsperso-
nal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.  
 
Tillsyn ingår i Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO) grunduppdrag. 
Kommunen anser att det saknas en tydlig diskussion om hur tillsyn, till-
ståndsplikt och uppföljning av verksamhet inom områdena komplementär 
alternativ medicin och vård kommer att hanteras i ny lagstiftning och uti-
från IVO´s uppdrag. Kommunen anser vidare att IVO´s åtagande behöver 

                                                 
1 Komplementär alternativ medicin 
2 Komplementär alternativ vård 
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utvidgas och att uppdraget som avser utövning och tillsyn över KAM och 
KAV samt klagomålshantering inom området förtydligas i kommande 
lagstiftning. Föreslagna lagändringar vid brister i utövningen inom områ-
det avseende sanktioner och straffansvar enligt Brottsbalken (BrB) bedöms 
ändamålsenliga. Utredningen beskriver Konsumentverkets roll och ansvar 
för information och samverkan med branschen. Kommunen saknar en 
tydlig diskussion om hur Konsumentverkets samarbete med IVO kommer 
att se ut. 
 
Kommunen stödjer de formuleringarna som avser ett generellt förbud att 
behandla allvarliga sjukdomar såväl somatiska och psykiatriska, vilket in-
kluderar ett vidare begrepp. Nuvarande formulering med inriktning på 
specifika diagnosgrupper får anses för snäv. Gränsdragningen mellan be-
handling och symtomlindring är inte tydlig (§7 sidan 34). Det kan vara 
svårt att dra en skarp gräns för vilka sjukdomar som är så allvarliga att de 
ska omfattas av förbudet för behandling. Frågan om symtomlindrande åt-
gärder vid allvarlig sjukdom behöver ske i nära dialog med den enskilde 
utifrån dennes önskemål och erhållen information från KAM utövaren. 
Kommunen anser vidare att utövare av komplementär alternativ medicin 
och vård har ett ansvar att arbeta för att erbjuda säkra tjänster. I detta in-
går enligt kommunens mening att avstå behandling och symtomlindring 
om det finns risk för skada på den enskilde.  
 
I utredningen förutsätts att den enskilde har egen beslutsförmåga att göra 
egna val kring alternativ behandling. Det framgår inte i utredningen hur 
intresset tillvaratas för personer med kognitiv svikt och nedsatt beslutsför-
måga. Kommunen anser att denna fråga behöver utredas ytterligare och 
förtydligas i kommande lagstiftning. 
 
Utveckling av former för att öka säkerheten, evidens och kunskapsbase-
rade metoder via 1177 samt informationsportal emotses. Dock poängteras 
att det måste finnas en tydlighet mot gängse hälso- och sjukvård i den 
publika informationen via 1177 för att minska risk för oklarheter.  
 
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ser över hur kunskapen om komple-
mentär och alternativ medicin kan tillgodoses inom vissa vårdutbild-
ningar på universitets och högskolenivå. Kommunen vill dock poängtera 
att hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva hälso- och sjuk-
vård inom ram för legitimation. I utredningen och i eventuellt kommande 
utbildningar behöver det vara tydligt var gränsen går för vad legitimerad 
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hälso- och sjukvårdspersonal ska informera om och hur dessa yrkesgrup-
per ska hantera frågan.  
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Socialnämnden 2019-10-23  18 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 127 Dnr 2019.37  700 
 
Aktuell information 
 
Barnahus 
Den 25 september 2019 § 108 beslutade socialnämnden om inrättande av 
Barnahus i Jämtlands län som gemensam verksamhet för länets kommuner, 
Region Jämtland Härjedalen och polisområde Jämtland. Polisens finansiella 
medverkan är nu klar. 
 
Brismarksgården, Legionella 
Information lämnas om aktuellt läge när det gäller legionellabakterier vid 
Brismarksgården. Avstämning och dialog sker med teknik- och serviceför-
valtningen.  
 
Balansera mera, kampanj vecka 40 
Information om evenemanget lämnades till allmänheten på kommunens 
hemsida och facebook. Den 1 oktober fanns personal från kommunrehab  
vid Coop och ICA Simonssons entréer i Strömsund där de delade ut infor-
mation om hur man kan förebygga fall. Den 3 och 4 oktober kunde allmän-
heten träffa sjukgymnast och röntgensköterska vid hälsocentralens entré i 
Strömsund för att träna balansen och prata om hur man kan förebygga fall. 
En tipsrunda anordnades också utomhus. Liknande arrangemang genom-
fördes den 2 oktober i Backe utanför entrén vid hälsocentralen/Älvgården. 
 
Primärvård/Socialtjänst 
Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM har beslutat att större tonvikt ska 
läggas på samarbete kring hälso- och sjukvård samt socialtjänstfrågor.  
Region Jämtland Härjedalen vill ha en dialog om hur omställning till en nära 
vård ska genomföras. Den nära vården innebär samverkan mellan kommu-
ner och regioner för att ge vård så nära patienten som möjligt. Det ska man 
göra genom ny teknik för att utveckla arbetssätt, satsning på utveckling av 
egenvård, utveckling av e-tjänster och kompetensförsörjning. Diskussioner 
behöver främst ske när det gäller finansiering. 
 
Anmälan lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Information lämnas i ärende som kommer att anmälas till IVO.  
 
Arbetskläder 
Från november 2018 har arbetsgivaren skyldighet att förse personal inom 
vård och omsorg med arbetskläder. Kommunen har avtal med leverantör.  
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Socialnämnden 2019-10-23  19 
     

     

Justering (sign) 
 

§ 127 (forts.) 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av informationen. 
 
Socialnämnden beslut 
 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 
_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Socialnämnden 2019-10-23 20 

Justering (sign) 

§ 128 Dnr 2019.15 700 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut från den 26 september 
2019 till och med den 23 oktober 2019 redovisas. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 
26 september 2019 till och med den 23 oktober 2019 och lägger ärendet till 
handlingarna.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av delegationsbeslut från den 26 september 2019 till 
den 23 oktober 2019 och lägger ärendet till handlingarna. Bilaga. 

_____ 



Dnr 2019.15-700   Bil SN 2019-10-23 § 128 

Socialnämnden 

FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT 

Tiden: 2019-09-26 —2019-10-23 

Löpnr. Datum och Beslut Lagrum Beslutande 
(kod) 

64 Beslut § D A 17 den 18 september 2019 
gällande återkallelse av serveringstill-
stånd för Loftet på Jormvattnets fiske-
camp då servering avslutats från och 
med 31 augusti 2019. 

9 kap. 18 § alko-
hollagen 

32 

65 Beslut § D A 18 den 18 september 2019 
gällande återkallelse av serveringstill-
stånd för Restaurang Fjällripan, Stora 
Blåsjön då verksamheten avslutats från 
den 22 juli 2019 

9 kap. 18 § alko-
hollagen 

32 

66 Beslut § D A 19 den 18 september 2019 
gällande tillståndsbevis för Lapland Ex-
plorer AB, Dorotea att servera alkohol 
vid Hotings föreningshus den 11 okto-
ber 2019 

8 kap. 2 § alko-
hollagen 

 32 

67 Beslut ordförande den 27 september 
2019 gällande förlängd placering i form 
av skyddat boende från och med 1 okto-
ber till 31 oktober 2019 

4 kap. 1 § social-
tjänstlagen, SoL 

29 

68 Arbetsutskottets sekretessprotokoll 
den 8 oktober 2019 

 34 

69 Beslut ordförande den 26 september 
2019 om omedelbart omhändertagande 

6 § lagen med 
särskilda bestäm-
melser om vård 
av unga, LVU 

29 

70 Beslut handräckningsbegäran den 26 
september 2019 

6 § lagen med 
särskilda bestäm-
melser om vård 
av unga, LVU 

 29 

71 Beslut den 17 oktober 2019 om bistånd i 
form av vård (placering) i hem för vård 
eller boende 

4 kap. 1 § social-
tjänstlagen, SoL 

29 



Dnr 2019.15-700   Bil SN 2019-10-23 § 128 

Socialnämnden 

72 Beslut den 17 oktober 2019 om bistånd i 
form av vård i hem för vård eller bo-
ende. 

4 kap 1 § social-
tjänstlagen, SoL 

29 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 

Socialnämnden 2019-10-23 21 

Justering (sign) 

§ 129

Delgivningar 

1  Kommunfullmäktiges beslut den 18 september § 71 om Klimatanpass-
ningsplan för Strömsunds kommun 2019-2030. 

2  Kommunfullmäktiges beslut den 18 september § 78, Sammanträden med 
arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020. 

3  Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2019, Val av ersättare i so-
cialnämnden för tiden intill den 31 december 2022 efter Leif Jonsson (C). 

4  Revisionsrapport – Ekonomisk tillfredställande hemtjänst. 

Yrkande  

Ordföranden yrkar att socialnämnden tar del av delgivningarna och 
lägger ärendet till handlingarna.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av delgivningarna och lägger ärendet till hand-
lingarna.  

_____ 
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