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Ärendeförteckning 
 
 

Sn § 1 Dnr 00017/2012 700
Verksamhetsuppföljning – Förebyggande hembesök 
 
Sn § 2 Dnr 00017/2012 700
Verksamhetsuppföljning 2012 – Avdelningen för funktionshindrade - Duvan
 
Sn § 3 Dnr 00017/2012 700
Verksamhetsuppföljning 2012 – Äldreomsorgen 
 
Sn § 4 Dnr 00017/2012 700
Information – Ringelsta restaurang (Restaurang Spiskroken) 
 
Sn § 5 Dnr 00322/2011 042
Konsekvensanalys – Internbudget 2012 för socialnämndens verksamheter 
 
Sn § 6 Dnr 00021/2012 042
Bokslut år 2011 – Socialnämnden 
 
Sn § 7 Dnr 00209/2011 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2011 – Socialnämnden 
 
Sn § 8 Dnr 00028/2012 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 – Socialnämnden 
 
Sn § 9 Dnr 00121/2011 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2011 
 
Sn § 10 Dnr 00019/2012 709
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2011 samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2012 
 
Sn § 11 Dnr 00029/2011 041
Redovisning av investeringar under 2011 – socialnämnden 
 
Sn § 12 Dnr 00062/2012 042
Ombudgetering av 2011 års investeringsbudget till 2012 - Socialnämnden 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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forts. 
 
Sn § 13 Dnr 00025/2012 739
Patientsäkerhetsberättelse 2011 
 
Sn § 14 Dnr 00451/2010 734
Omstrukturering av kommunens äldreboende och korttidsplatser 
 
Sn § 15 Dnr 00022/2012 751
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2012 
 
Sn § 16 Dnr 00023/2012 751
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012 
 
Sn § 17 Dnr 00024/2012 751
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2012 
 
Sn § 18 Dnr 00063/2012 700
Utvecklingsplan för arbete med evidensbaserad praktik (EBP) 
 
Sn § 19 
Tack till Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Arvidsjaur 
 
Sn § 20 Dnr 00211/2011 709
Prestationsersättning till Arvidsjaurs kommun för införandet av lokala 
värdighetsgarantier år 2011 
 
Sn § 21 Dnr 00061/2012 739
Rehabprojekt – Ett samarbete mellan hemtjänsten, äldreomsorgens 
korttidsboende och biståndshandläggarna i Arvidsjaurs kommun 
 
Sn § 22 Dnr 00075/2012 024
Arvode till ordföranden för kurser och konferenser 
 
Sn § 23 Dnr 00020/2012 775
Verksamhetstillsyn enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och 
Patientsäkerhetslagen (2010/59) 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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forts. 
 
Sn § 24 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 25 
Redovisning av meddelandeärenden  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning – 
Förebyggande hembesök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 1 Dnr 00017/2012 700 
 
Agneta Sandman, arbetsterapeut i kommunens verksamheter redogör för 
förebyggande hembesök. 
 
Förebyggande hembesök som ingår i ordinarie verksamhet från och med 
2011 görs i samverkan mellan Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurs 
Vårdcentral.  
 
Bakgrund till förebyggande hembesök 
Det fanns inte kännedom hur personer i eget boende upplever sin situation 
och att förebyggande insatser ej varit tillräckliga. 
Från 2088 har 350 personer över 80 år fått besök. Besöken ger 
verksamheten hjälp med att identifiera vad som är viktigtför fortsatt arbete. 
 
Målgrupp 
De som fyller 80 år innevarande år och som bor i eget boende och saknar 
eller har begränsade insatser från hemtjänst/hemsjukvård. 
 
Syfte 
Ge ökad kunskap om målgruppens situation, behov och förväntningar med 
fokus på kost och hälsa, fallrisk, ensamhet/isolering och aktivitet. 
Möjlighet att ge råd, stöd och information. 
Skapa ökad trygghet så att den äldre kan bevara/förbättra hälsan och 
bibehålla förmågan att leva aktivt och självständigt så länge som möjligt. 
 
Metod 
Brev till alla inom målgruppen med erbjudande om förebyggande 
hembesök. Medverkan är kostnadsfri och helt frivilligt. 
Personlig konakt per telefon med erbjudande om besök. 
Besökare från kommun/vårdcentral bildar par. 
Samtalet grundar sig på gemensamt framtaget frågeformulär. 
Mot bakgrund av samtalet ges information om olika aktiviteter, möjlighet 
till stöd i samhället eller underlätta kontakt med vård- och omsorgsgivare 
inom kommun/landsting. 
 
Studier i flera land visar att metoden med uppsökande verksamhet bra. 
Studie har visat att det är bra. 
 
I Arvidsjaurs kommun är det ca 80 % som tackar ja till hembesök. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
2012 – Avdelningen för 
funktionshindrade - Duvan 

Sn § 2 Dnr 00017/2012 700
 
Maria Rådman, personalledare för Duvan informerar om verksamheten. 
“Duvan” jobbar med personer som har funktionsnedsättningar av olika slag i 
åldersgruppen från 19 år och uppåt., totalt 15 personer i dagsläget. 
 
Verksamheten tillgodoser ”stöd i boendet” enl. SoL kap 4, § 1, samt bostad 
med särskild service för vuxna enl. LSS § 9:9. 
Basen är i Solbacken i källaren - två rum i förfogande.  
Har kvällsöppet måndag-fredag mellan 20.00-21.00. 
Antal anställda 6, 5. 
 
Personalen ser en ökning av ungdomar med neuropsykotiska besvär. 
Brukarna har i överlag problem med hälsan. Många äter mediciner som 
påverkar aptiten m m och som i sin tur påverkar vikten. 
Det finns en tendens till ökad användning av alkohol och droger bland 
ungdomarna i gruppen. Försöker på olika sätt att råda bot på detta. 
Samarbetet mellan Duvan, gymnasiesärskolan och Pärlan funkar bra. 
 
Många av brukarna är på praktikplatser, en del är på A-service, några går på 
gymnasiesärskolan. 
 
Maria anser att fler resurser kommer att behövas inom snar framtid på grund 
av ökat behov från brukarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsuppföljning 
2012 – Äldreomsorgen  

Sn § 3 Dnr 00017/2012 700
 
Socialchef Ann-Sofi Levander redovisar biståndshandläggarnas verksamhet 
inom äldreomsorgen och föredrar två vanligt förekommande ärenden; en 
person som med insatser som vill fortsätta att bo hemma och en person som 
av hälsoskäl behöver en plats i vård- och omsorgsboende. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Information – Ringelsta 
restaurang  
(Restaurang Spiskroken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 4 Dnr 00017/2012 700 
 
Kostchef Camilla Grahn och restaurangchef Annette Holmkvist informerar 
om Ringelsta restaurangs verksamhet, som den 7 mars 2012 fick ett nytt 
namn ”Restaurang Spiskroken”. 
 
Under det senaste året har mycket arbete lagts ned på att förbättra 
arbetsmiljön i restaurangen. Personalen har tillsammans med ansvariga 
chefer arbetat med bl a; 
 
- Teambildning 
- Förbättring av arbetsmiljön 
- Kommunikation 
- Samverkan 
- Maten – Matsedlar – Portionsstorlekar 
- Livsmedelsupphandling 
- Framtiden 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Konsekvensanalys – 
Internbudget 2012 för 
socialnämndens 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
Henning Åhman 

Sn § 5 Dnr 00322/2011 042
 
Ordföranden Henning Åhman informerar om den arbetsbörda som finns 
inom socialnämndens verksamheter. Arbetsbördan är stor och det finns risk 
för sjukskrivningar både bland baspersonal, chefer och handläggare. 
Besparingar i budget under flera år är den utlösande faktorn. 
 
Under överläggning i ärendet är socialnämnden överens om att meddela 
kommunfullmäktige om situationen och anledning till varför denna har 
uppstått. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till ordföranden Henning Åhman och socialchef Ann-Sofi 

Levander att upprätta en konsekvensanalys av den budgetram som 
tilldelats socialnämndens verksamheter och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Bokslut år 2011 – 
Socialnämnden 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
Kommunfullmäktige 

Sn § 6  Dnr 00021/2012 042
 
Bokslut för socialnämnden år 2011 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen för år 2011 enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 
Januari – December Socialnämnden 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2011 2010   

  Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändr i 
% 

Personal  142 210 144 136 -1 926 142 678 1,0

Försörjningsstöd 4 597 5 697 -1 100 5 861 -2,8

Verksamhet 35 385 41 541 -6 156 39 174 6,0

Lokaler 829 795 34 830 -4,2

            

Summa kostnader 183 021 192 169 -9 148 188 543 1,9

            

Intäkter -36 367 -41 080 4 713 -44 148 -6,9

            

Netto 146 654 151 089 -4 435 144 395 4,6
 

Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg. 
 
Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till  barn 
och ungdom, föräldrar samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen 
och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna 
i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. 
 
Avdelningen för funktionshindrade tillgodoser insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), 
samt insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för vissa grupper. 93 brukare (93 brukare under 
2010) är registrerade för insatser enligt LSS. Insatserna kan vara bl a gruppbostad, personlig 
assistans, daglig sysselsättning, mm. 
Verksamheten tillgodoser även behoven för personer med permissionsutskrivningar från 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 
 
Äldreomsorgen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård, anhörigstöd, vård och 
omsorgsboende samt förmedling av bostad i trygghetsboende. Biståndsinsatserna är individuellt 
planerade och behoven prövas enligt 4 kap, 1 § Socialtjänstlagen.  
Äldreomsorgen har 350 brukare, varav 224 finns inom hemtjänsten . 
Inom äldreboendena Solbacken, Borgargården, Länsmangården, Ekan samt Ringelsta bor just  
nu 126 personer. 
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Verksamheten påverkas till stor del av förändringar som sker i vår omvärld . Äldreomsorgen är 
beroende av vilka beslut som tas inom landstinget exempelvis avseende vårdplatstillgång, 
primärvårdsresurser, osv. Individ och familjeomsorgens arbete påverkas mycket av vad som 
händer på arbetsmarknaden, resurser inom skola och polis mm. 
Den enskilde har rätt att överklaga beslut som rör bistånd inom alla våra områden. 
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden införde rätt till heltid med möjlighet till deltid inom en stor del av verksamheten 
vid årsskiftet 2010/2011. 
Försörjningsstödet ligger på i stort sett  samma höga nivå som under 2010 
  
Fler personer än året innan har vårdats på institution för sina missbruksproblem. Det är oftast 
unga människor, med blandmissbruk. 
 
Behov av olika former av stöd till barn och unga har ökat. 
 
Platsbrist inom äldreboende har varit problem under hela året. Vi har haft 45 inflyttningar 
jämfört med 52 året innan, vi har inte klarat att verkställa alla beslut inom tre månader. 
 
Ett nytt verksamhetssystem, Treserva, är på väg att införas. 
 
Inom AFF har ytterligare några brukare valt annan utförare än kommunen inom LSS. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden har inte klarat målet budget i balans, underskottet uppgår till 4 435 000. 
 
Alla områden överskrider sina kostnader, för IFO:s del är det försörjningsstödet, 
institutionsvården för barn och unga samt institutionsvård för missbrukare som kostat mer än 
beräknat. 
Avdelningen för funktionshindrade, AFF har högre kostnader för personer som förlorat sin rätt 
till statlig assistansersättning, LASS, men som ändå har stort behov av hjälp. AFF får också 
högre kostnader om fler personer väljer att anlita privata utförare av LASS, kommuner får lägre 
ersättning men kostnader för t ex semestrar och sjuklöner finns kvar. 
 
Inom vissa delar av verksamheten har vi varit tvungna att ta in extrapersonal för att klara 
dubbelbemanningar, överbeläggningar inom korttidsvården, extrapersonal på grund av 
krånglande larm i äldreboende, mm.  
Intäkterna inom äldreomsorgen har ökat med ca 600,0 , inom AFF har intäkterna minskat på 
grund av färre brukare. 
 
Investeringarna har bestått av  
 

Tvättmaskiner  och diskmaskiner  till äldreboenden. 
 

Alla investeringar ligger inom områdena arbetsmiljö och ökad kvalité. 
 

Två planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: 
Införande av hotellås på Björken. Vi har avvaktat resultatet av en annan kommuns upphandling 
för att få tips om vilket system som verkar fungera bra. 
Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta . Åtgärden är beställd av hyresvärden men inte 
genomförd. 
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Personal 
Antalet anställda är 343 personer (335 under 2010). Sjuktalen har ökat, från 5,72 % under 2010 
till 6,18 under 2011. 
Fortfarande ligger sjuktalen inom socialnämndens område något högre än i hela kommunens 
verksamhet. 
Rätt till heltid, möjlighet till deltid infördes 2011-01-01 antalet heltidsanställningar har ökat från 
224 till 304. Personliga assistenter omfattas inte av möjligheten. 
 
Fördelningen kvinnor-män är i stort sett oförändrad, drygt 88 % är kvinnor. 
 
Inför 2011 prioriterades brandskyddsarbetet, en stor del av äldreomsorgens och AFF:s personal 
har fått grundläggande utbildning.  
Vi har haft mycket gott samarbete både med personalkontoret och med A-hälsan i vårt 
arbetsmiljöarbete. 
Äldreomsorgens ledning och IFO:s personal har haft extern handledning under hela året. 
Baspersonal har fått handledning av teamet för anhörigstöd och stöd till demenssjuka. 
 
Totalt har kostnaderna för direkta arbetsmiljöåtgärder uppgått till 156 763 ( 238 000 under 2010) 
för hela socialnämndens område.  
I kostnaden finns inte rehabåtgärder och A-hälsans insatser inräknade. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
 Medborgare Medarbetare 
Förebyggande verksamhet Målet uppfyllt Målet uppfyllt 
Fler öppna insatser Målet uppfyllt  
Ökad kvalitet Målet delvis uppfyllt  
 
Förebyggande verksamhet 
Förebyggande hembesök där vi tillsammans med landstinget besökt personer 80 år och äldre. 
Verksamheten delvis finansierad av statliga stimulansmedel. 
Rehabprojektet (arbetsterapeut Agneta S) som innebär en stor kvalitetshöjning för hemtjänsten 
har bedrivits med hjälp av stimulansmedel. Omsorgstagaren får hjälp att ta tillvara sina egna 
resurser och utprovning av hjälpmedel samtidigt som personalen får hjälp med sitt 
vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Insatserna från arbetsterapeuten har också inneburit att 
cheferna fått hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor på ett professionellt sätt. 
 
Demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklarna har fortsatt ge stöd till anhöriga . 
Studieförbundet och Svenska kyrkan har hjälpt till med tematräffar. 
Kultur i vården har omfattat 168 tillfällen där mellan 6-25 personer varit med i aktiviteterna. 
Dagverksamheten Utsikten har haft öppet 3 dagar per vecka med 6 deltagare per tillfälle. Ingen 
väntetid för att komma med. 
 
Antalet hemsända matportioner har ökat år från år, från 1900 per månad 2008, 2600 per månad 
under 2009 samt 3200 under 2010. 
 
AFF har haft god närvaro vid sin träffpunkt på Medan. 
 
Individ och familjeomsorgen har aktivt deltagit i samrådsgruppens möten och aktiviteter. 
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Socialnämnden har stöttat den nystartade kvinnojouren genom att delta i projekt via 
Länsstyrelsen som fördelar medel. 
 
Samverkansavtal finns mellan kommunen och polisen. 
 
Fler öppna insatser 
Pärlans besök under morgonträffarna har minskat något under året. Det kan till viss del bero på 
att flera i gruppen fått arbete och praktik under året och därför inte haft tid att besöka Pärlan. 
Personalen har fortsatt sitt arbete med information både i grundskolan och på gymnasiet. 
 
Inom hemtjänsten har förenklad biståndshandläggning införts från 1/10. 
 
Bibehållen kvalitet 
Verkställigheten av beslut om vård och omsorgsboende har försämrats sedan förra året, 14 beslut 
har rapporterats in för 2011, alla under senare delen av året. 
 
Socialstyrelsens kvalitetsjämförelse äldreomsorg (dec 2011) 
 

Hemtjänst 1. Delaktighet 2. Uppföljning 3. Personaltäthet 4. Kompetens 5. Kontinuitet 6. Mat
Hemtjänst  5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 
Arvidsjaur  5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 
Norrbottens län 3.4 2.9 3.5 3.3 3.6 3.4 
Sverige  3.2 3.0 3.0 3.0 3.1 3.6 
 

Äldreboenden 
1. 

Delaktighet 
2. 

Uppföljning
3. 

Personaltäthet
4. 

Kompetens
5. 

Kontinuitet 
6. 

Boendemiljö
7. 

Mat
Solbacken 1.0 2.0 2.0 4.0 2.3 5.0 5.0
Ringelsta  1.0 3.0 2.0 3.5 3.7 3.5 5.0
Länsmansgården 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0
Borgargården 1.0 3.0 4.0 1.5 2.7 3.0 5.0
Arvidsjaur  2.4 3.6 2.9 3.5 3.2 3.5 5.0
Norrbottens 
län  

4.2 3.6 3.2 3.3 3.4 4.3 4.7

Sverige  3.9 3.2 3.0 3.0 3.0 4.2 4.1
 
Äldreboenden 8. Samverkan 9. Förebyggande

Solbacken 2.0 3.7 
Ringelsta  2.0 3.7 
Länsmansgården 2.0 3.0 
Borgargården 2.0 3.3 
Arvidsjaur  2.0 3.4 
Norrbottens län 3.7 3.7 
Sverige  3.4 3.1 
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Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal samt planeringsdagar är genomförda. 
Medarbetarenkät är inte genomförd under 2011.  
 
Kvalitetsarbetet pågår ständigt, avvikelser rapporteras, sammanställs och följs upp. Våra 
riktlinjer uppdateras regelbundet . 
 
Personalutbildningen till baspersonal har bl a innehållit utbildning via ett webbaserat program, 
Edukey. 
Äldreomsorgspersonalens utbildningsbakgrund har inventerats, 84 % har undersköterske-
utbildning. 
Erbjudande om kompetensutveckling till undersköterskor som vill vidareutbilda sig med 
inriktning mot ledarskap har gått ut inom hela verksamheten.  
Evidensbaserad praktik är på väg att införas, kontaktpersoner och samtalsledare är utsedda och 
har deltagit i träffar som anordnats i länet. 
Inom avdelningen för funktionshindrade har utbildningsprogrammet Koh-I-Noor där personal 
inom särskilda boenden LSS kan delta, pågått under hela året. 
 
Vi har arbetat aktivt med att förbättra informationen; genom kommunens hemsida. Vi genomfört 
fler aktiviteter riktade till allmänheten. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av äldreomsorg fortsätter att öka. De stora vårdbehoven 
uppstår oftast efter 85 års ålder. 
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Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi bör vara på minst samma nivå som idag. 
Förslag till omstrukturering av vård och omsorgsboende samt korttidsvård kommer i mars. Vi ser 
behov av nybygge av vård och omsorgsboende för att ge plats för trygghetsboende i de lokaler vi 
lämnar. 
 
Kommunen tar över hemsjukvården januari 2013. 
 
Inom AFF kan finnas behov av mera stöd i boendet för unga som idag går på särskolegymnasiet.  
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Individ och familjeomsorgen ser fortsatt samarbete för barn och unga som en prioriterad uppgift. 
Samverkan enligt NORRBUS ska utvecklas. 
Pärlan fortsätter med sitt arbete, både det som riktar sig till enskilda individer och till grupper. 
Vi fortsätter arbetet med samarbetet kommun-polis där målet under 2012 är att minska 
droganvändning och våld i samband med krogar.   
Arbetsmarknaden är fortsatt svag men en viss minskning av ungdomsarbetslösheten hoppas vi 
på, bl.a genom det arbete som pågår i projektet Norrsken som ligger under 
arbetsmarknadsenheten men där IFO ingår som en aktiv part. 
 
Vi räknar med viss ökning av flyktingar som inte uppnått egenförsörjning efter två år och som 
därför behöver försörjningsstöd till viss del. 
Både ungdomar och flyktingar behöver få snabb vägledning och utbildning för att komma ut på 
arbetsmarknaden. 
 
I det långa perspektivet är tillgången till utbildad arbetskraft en avgörande fråga för hur nämnden 
ska klara uppdraget. Andelen fertila kvinnor ligger på 9,4 % av befolkningen, genomsnittet i 
Sverige är 12,5 %. 
  
Under tiden 2011-2016 kommer 28 undersköterskor att gå i pension (under förutsättning att de 
arbetar till 65 år) Antalet utbildade inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildning ligger på 
ca 6 elever/år(endast den 3-åriga utbildningen inräknad.) 

Vi har redan nu svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och chefer inom våra verksamheter. 
Under de senaste åren har vi haft ökande kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten där vi 
ibland måste överanställa under vissa tider för att hålla oss med vikarier under sommaren. Under 
2011 har vi fått anlita bemanningsföretag för att klara hälso- och sjukvården. Kostnaderna kan 
komma att stiga då vi måste konkurrera på en allt hårdare marknad för att få utbildad personal. 

Socialnämnden måste hela tiden sträva efter att ha gott samarbete med gymnasieskolan och 
högskolorna samt erbjuda goda arbetsförhållanden för att få behålla och även locka till sig 
personal som kan uppfylla målen.  
 
 
 
Henning Åhman 
Socialnämndens ordförande 
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14 Socialnämnden 
 
Tkr   2011 2010 

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  234,0 278,6 -44,6 205,7 11,4

Verksamhet 116,0 36,3 79,7 21,9 53,0

Internhyror, kap kostn     0     

            

Summa kostnader 350 315 35 228 64

            

Intäkter 0   0     

            

Netto 350 315 35 228 38
 
 
Verksamheten 
Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare samt ett utskott med tre ledamöter och 
tre ersättare. Nämnden har sammanträtt sex gånger under året.  
 
Händelser av betydelse 
Gemensam nämndsutbildning tillsammans med Arjeplog inför den nya mandatperioden 
genomförd i Arjeplog. 
 
Ekonomi 
Lägre lönekostnader för ordförande, färre möten och konferenser för nämndens ledamöter gör att 
förbrukningen ligger under riktmärket. 
 
Måluppfyllelse 
Bedöms vara god. Revisorsrapporten visar på att socialnämnden huvudsakligen har god kontroll 
och medborgarna har haft många tillfällen att få träffa socialnämndens ledamöter i olika 
sammanhang. Kontaktpolitiker finns för varje verksamhet. 
 
Framtiden 
Arvidsjaurs kommun ingår i 4-kommunssamarbete med Arjeplog, Malå och Sorsele. Ordförande 
är representant i socialberedningen i Norrbotten. Dessutom kräver samverkan mellan 
Norrbottens kommuner och landstinget att ordförande och ibland ytterligare någon 
nämndsledamot deltar i träffar. Socialnämnden är även engagerad i ett flertal utvecklingsprojekt 
som även dessa kräver politisk medverkan. 
Socialnämnden har utsett kontaktpolitiker för de olika verksamheterna även under denna 
mandatperiod. 
Någon minskning i engagemanget utåt är inte att vänta. 
 
 
 
Henning Åhman 
Ordförande 
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40 Ledningsfunktionen  
 

Tkr   2011 2010   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  9 743 8 531 1 212 8 242 4

Verksamhet 6 948 7 778 -830 7 087 10

Internhyror, kap kostn 591 553 38 592 -7

        

Summa kostnader 17 282 16 862 421 15 921 6

        

Intäkter -3 399 -3 987 588 -3 271 22

        

Netto 13 883 12 875 1 009 12 650 2
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, 
biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer och projektledare inom 
Äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. 
Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader 
inom nämndens verksamhet.   
 
Händelser av betydelse 
Vi har fortsatt att utbilda personal inom de områden som prioriteras i statliga stimulansmedel,  
bl a strokeutbildning. 
Projektet Omstrukturering boende för äldre har inletts med stöd av Hjälpmedelsinstitutet. Arbetet 
med att införa EBP-evidensbaserad praktik, inom hela socialtjänsten, har inletts. 
 
Ekonomi 
Höjningen av timkostnaden för poolen ut till verksamheten har gjort att verksamheten får högre 
kostnader och poolen har överskott.. Poolen gör att vi får lägre kostnader för vikarier, övertid 
och fyllnadstid samt introduktion. Övriga intäkter består av utvecklingsmedel från länsstyrelsen 
samt stimulansmedel från socialstyrelsen och hjälpmedelsinstitutet. Vissa medel har överflyttats 
till 2012 då projekten pågår under längre tid.   
 
Personal 
Personal poolen är en gemensam resurs som täcker kortare vikariat. Poolen har även tagit emot 
personal som har deltidssjukskrivningar och som inte kan placeras på alla verksamheter samt de 
som får LAS 2000 i väntan på längre tjänstetillsättningar. Personalledaren i poolen ansvarar för 
att placera personal som får tillsvidareanställningar. 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har gjorts under perioden. Arbetsplatsträffar och planeringsdag 
är genomförda. 
A-hälsan har anlitats för att följa upp kommunikation och samarbete inom ledningsgruppen. 
Resultatet av arbetet är gott. 
Hela äldreomsorgens ledning har fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar Lindberg, 
äldreomsorgschef i Piteå. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målet att slippa dyra inskolningar och minska övertidsuttag är uppnått . Målet att hålla ihop 
socialnämndens verksamheter får anses uppfyllt. 
Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för 
ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön. 
 
Framtiden 
Evidensbaserad praktik och den gemensamma värdegrunden ska fortsätta att vara i fokus. 
Arbetsbelastning inom ledningen gör att det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa. För att 
förebygga detta arbetar vi med ledarutveckling och handledning. Det har blivit svårare att 
rekrytera chefer, både på vikariat och på tillsvidareanställningar.  
Vi fortsätter att arbeta med statliga stimulansmedel utifrån de prioriterade områdena, stöd till 
personer med demens och deras anhöriga, förebyggande arbete och kultur i vården.  
Från 2013 saknas finansiering av anhörigstöds/demensteamet . 
Vi fortsätter att arbeta med kvalitetsuppföljningar i högre utsträckning än tidigare inom hela 
verksamheten. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 
Tkr 2011 2010   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  5 115 5 922 -807 7 741 -24

Verksamhet 3 661 7 084 -3 424 6 908 3

Försörjningsstöd 4 597 5 697 -1 100 5 861 -3

            

Summa kostnader 13 372 18 703 -5 331 20 510 -9

            

Intäkter -340 -3 386 3 046 -6 375 -47

            

Netto 13 032 15 317 -2 285 14 135 8
 
Verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, 
barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och 
Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Händelser av betydelse 
 Kostnaderna för försörjningsstöd överskrider budget, men har inte ökat i förhållande till samma 

period förra året. För en rättssäkrare handläggning och som ett stöd för socialsekreterarnas arbete 
reviderar vi våra riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd.  

 
 Projekt Norrsken, med stöd från Europeiska Socialfonden, pågår. Över 20 personer har skrivits in 

i projektet och erbjudits individuell kartläggning, utbildningsdagar, studiebesök, stödsamtal, vid 
behov remiss för vidare utredning, möjlighet till studier, praktik och i flera fall även kortare 
anställningar. Deltagarnas behov av försörjningsstöd minskar. 

 
 Bland de nyanlända som slutfört sin individuella introduktionsplan och skrivits ut från 

flyktingmottagningen under 2011 saknar fortfarande flertalet möjlighet till egen försörjning.  De 
behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. Fler än tidigare har dock haft 
möjlighet till egna inkomster tack vare sommarjobb, andra har skrivits in i projekt Norrsken. 

 
 Samverkan kring barn och unga, enligt de övergripande riktlinjerna NORRBUS som gäller för 

kommuner och landsting i Norrbotten och de lokala som rör vårt arbete i Arvidsjaur fungerar 
ännu inte fullt ut. Vi fortsätter arbetet med att implementera riktlinjerna. 

 

 I likhet med den senare tidens utveckling ser vi att fler unga som kommer i kontakt med 
socialtjänsten har provat på och/eller använder droger. Utvecklingen ser likadan ut i hela landet 
och ställer ökade krav på socialtjänsten, vad gäller tidiga och särskilt utformade insatser. 
Personalen inom vår öppenvårdsverksamhet har därför utbildats i och arbetar enligt CRA 
(Community Reinforcement Approach) - en metod som arbetar både med personens missbruk 
och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.  
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 Riktlinjer för insatser riktade mot personer med missbruksproblematik har tagits fram. I 

riktlinjerna betonas vikten av öppenvårdsinsatser. 
 
 Behovet av stödinsatser i hemmet, både hos nyblivna föräldrar och familjer med 

flyktingbakgrund är fortsatt stort. Vi har även haft flera ärenden där placering i familjehem 
eller på institution satts in som bistånd. 

 
Ekonomi 
 Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal ligger något över budget.  

Sjukskrivningar och därmed ökade kostnader för att introducera personal är en av 
förklaringarna. En annan förklaring är att vi haft timanställda som arbetat med 
familjepedagogiskt stöd, utöver den heltidsanställda familjeterapeuten. 

 
 Den tidigare kostnadsökningen för försörjningsstödet har avstannat, men kostnaden ligger 

som tidigare högt över budget. 39 % av försörjningsstödet går till unga (18-24 år) och 61 % 
till de från 25 år och äldre. 

  
1. Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar ligger högt över budget. Halva kostnaden 

återsöks från Migrationsverket. 
 

2. Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har fortsatt att öka.  
 
Personal 
Antal årsarbetare: 9,25 (11 personer, varav 3 på deltid och 3 med nedsatt sysselsättningsgrad) 
 
Socialsekreterarna, hemterapeuten och Personligt Ombud har fortsatt regelbunden extern 
handledning. 
 
Vi arbetar efter samverkansavtalet med arbetsplatsträffar med mera. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras 
inom en begränsad tid. Det fortsatt höga antalet anmälningar medför hög arbetsbelastning för 
socialsekreterarna och att utredningarna tar längre tid att slutföra. För berörda familjer kan det 
leda till ökade påfrestningar och väntan på eventuella insatser. För att motverka detta arbetar vi 
för en ökad samverkan med barnavårdcentral, förskola och skola samt att alla utredningar ska 
ske enligt BBIC (Barns behov i centrum). Målet är att tidigare insatser i samverkan ska leda till 
att färre barn far illa och att de utredningar som ändå måste genomföras ska hålla en högre 
kvalité. 
 
 
Vi har uppnått målet att erbjuda insatser i hemmet till barnfamiljer där behov finns och som 
ansökt om stöd.  
 
Med anledning av ovanstående anser vi effektmål och produktionsmål rörande barn och ungdom 
endast delvis uppfyllda. 
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Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Orsaken till den enskildes behov av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd varierar.  
 
Tillgängligheten är, trots hög belastning på socialsekreterarna, fortfarande relativt god och beslut 
delges nästan alltid inom tre - fyra veckor. Många beviljas bistånd i form av hjälp att hantera de 
egna medlen. Långtidsarbetslösa skrivs löpande in i projekt Norrsken. Arbetet med att erbjuda 
och ge ekonomisk rådgivning kan alltid ske i större utsträckning. Målen kan dock anses 
uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
Effektmål och produktionsmål anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn  
Målen uppfyllda 
 
Framtiden 
Trycket på Individ- och familjeomsorgen är fortsatt högt, både vad gäller ensamstående och 
familjer som inte klarar sin egen försörjning, föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen, 
personer som behöver hjälp p g a drogmissbruk och antalet anmälningar om barn som kan 
befaras fara illa.  
 
Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga 
kunskap. Landets hela socialtjänst står inför ett omfattande utvecklingsarbete kallat 
evidensbaserad praktik (EBP). Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till 
nytta och aldrig till skada för brukaren.  
I en evidensbaserad praktik integreras: 

 Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter  
 Brukarens erfarenheter och förväntningar  
 Den lokala situationen och omständigheter  
 Den professionelles expertis 

 
Individ- och familjeomsorgens personal kommer att medverka i utvecklingsarbetet genom att 
delta i seminarier, kartlägga vårt nuvarande arbete, bättre följa upp och utvärdera beviljade 
insatser och i ökande utsträckning använda fler evidensbaserade metoder. Fortsatta 
kraftansträngningar krävs för införa BBIC i allt utredningsarbete som rör barn och unga. BBIC är 
i sammanhanget ett utmärkt verktyg för att vi bättre ska kunna följa upp och utvärdera de 
insatser som ges. 
 
Projekt Norrsken pågår under ytterligare 2 år. Vi motiverar ständigt nya personer till deltagande 
och följer med stort intresse resultatet av de insatser deltagarna får del av. Hur det påverkar deras 
personliga utveckling, valmöjligheter och förmåga till egen försörjning. 
 
Samtidigt som verksamheten ska utvecklas står hela socialtjänsten i Arvidsjaur inför ett 
omfattande arbete, då hela verksamhetssystemet byts ut. Individ- och familjeomsorgen är först 
ut.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2011 13 (37) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 

4522 Borgargården 
 
Tkr   2011 2010 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  5 032 4 984 47 4 904 2
Verksamhet 1 347 1 465 -118 1 355 8
            
Summa kostnader 6 379 6 449 -70 6 259 3
            
Intäkter -900 -841 -59 -825 0
            
Netto 5 479 5 608 -129 5 434 3
 
Verksamheten 
Borgargården är ett särskilt boende bestående av 13 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den 
gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Vi har under året inte haft några 
tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har inkommit. Vi har 
haft en arbetsskadeanmälan under denna period. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har haft två in och utflyttningar under året. Vårdtyngden har varit hög under hela året. I 
dagsläget är vi uppe i totalt 10 dubbelbemanningar av 13 personer vilket innebär att vi har 
fortfarande har behov av extra personal. Vi har haft gemensamma aktiviteter med Mai Ström och 
Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på Borgargården. Under hösten hade vi ett 
lite projekt tillsammans med Kicki Sjöberg från Kulturen. Projektet ledde till att vi hade en 
utställning på Medborgarhuset under hösten 2011. Vi har haft boende från Borgargården som har 
varit med på luciaträning samt luciauppträdande på Ringelsta Äldreboende. Vi bjuder alltid in 
anhöriga till Borgargården för julfirande och denna jul hade vi totalt 20 anhöriga på besök. 
 
Ekonomi 
Verksamhetsbudgeten ligger med ett underskott motsvarande 94 800 :- för år 2011. Dels har vi 
haft hyreshöjningar på 2 ½ % vilket motsvarar en summa på 23 000 kr, dessa pengar har inte 
varit budgeterade.  Övriga kostnader som tillkommit under år 2011 är städning samt leasing av 
datorer till en summa av 13 200:- för städ och 10 596:- för datorer. Vi har gjort en investering 
gällande arbetsmiljön på 23 100:-. Vi är återhållsamma vad gäller inköp och endast lagt 
kostnader på det allra nödvändigaste. Vi har dock förbrukat mer pappersvaror/tvättmedel och det 
har lett till en ökning på ca 20 000:- jämfört med tidigare år. Detta är en konsekvens av att de 
boende är mer vårdkrävande och därmed går dessa varor åt mer än tidigare. 
 
Vad det gäller intäkter finns det är underskott på ca 50 000:- och det beror på att en boenderum 
har gjorts om till kontor för personal. 
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Personalbudgeten ligger för närvarande på ett överskott. Kostnaderna för tim- och poolanställda 
för december månad är inte inräknade. Överskottet bör täcka den kostnaden. 
 
Vi har under våren/sommaren totalt fått introducera 11 nya timvikarier och det medför en stor 
kostnad i sig. 
 
Borgargårdens budget ligger mer i balans än tidigare år, det beror på att vi för detta år har fått ett 
tillskott på 500 000. 
 
Personal 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt att vi haft en halv 
planeringsdag. Vi har genomfört medarbetarsamtal och lönesamtal. Vi arbetar kontinuerligt med 
riskinventering av arbetsmiljön. 
Vi har under sommaren sökt dispens för en minderårig för att kunna anställas som 
sommarvikarie. 
På Borgargården har vi haft 4 längre sjukskrivningar under våren (ej arbetsrelaterade).  
8 stycken av totalt 10 personal har genomfört den webbaserade demensutbildningen under 
hösten.  
Personalgruppen har arbetat tillsammans i många år och är mycket ansvarsfulla. Vi har i 
samband med behovet av extra personal fått introducera många nya vikarier, vilket har fungerat 
mycket bra. 
All personal har fått utbildning i allmän brandkunskap. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vi har klarat av våra uppsatta mål under året.  
 
Personaltätheten; 
Borgargården 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Borgargården  9,60 13 13 0,73 0,73 
Dag  
 
Borgargården 11,78 13 13 0,90 0,90 
Natt och Dag 
 
Framtiden 
Vi står inför ett införande av ett nytt verksamhetssystem under april månad. 
Arbetet med det Systematiska Brandskyddsarbetet fortgår. Vi kommer att under september 
månad ha en utrymningsövning tillsammans med räddningstjänsten och ev. elever från 
Sandbackaskolan.  
Vi fortsätter samarbeta med Ringelsta gällande större aktiviteter. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
Tkr 2011 2010   

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  44 830 45 463 -633 44 828 10

Verksamhet 10 365 11 461 -1 202 10 991 11

Internhyror, kap kostn 238 242 -5 238 10

            

Summa kostnader 55 433 57 167 -1 734 56 057 10

            

Intäkter -24 072 -24 472 400 -25 646 10

            

Netto 31 361 32 695 -1 334 30 410 10
 
Ekonomi/Personal 
Vi har överskridit personalkostnader motsvarande 1,5 %, det beror till största delen på 
personalkostnader för ett nytt ärende från i maj som krävt 2,64 tjänster för att täcka brukarens 
behov av stöd. Vi har även en merkostnad för en personal i sex månader, vars anställning har 
avslutats av arbetsgivaren. Deltagande i projektet ”Koh I Noor” och Edukey pågår också. 
Projektet, Koh I Noor, täcker kostnader för utbildningar men personalkostnader belastar 
verksamheten. 
Ett ärende med personlig assistans har utökats till dygnet runt bemanning. Det medför kostnader 
för nattjour som inte täcks fullt ut av timersättningen från FK. 
Våren 2011 var ovanligt kostsam för Åkerbäret som har haft öppet för korttidsvistelse hela 
veckor under en period. Under april-maj togs in extra personal till en kostnad av ca 20 000 
kr/mån utöver det normala. Åkerbärets personalbudget hade dessutom justerats neråt i 2011 års 
budget. 
Projektledare för införandet av Treserva har varit administrativa handläggaren för AFF. Från 
februari ligger kostnaden både för vikarierande administrativa handläggaren och projektledaren 
på AFF, gemensam verksamhet. 
 
Ekonomi/verksamhet 
Vi har en del kostnader för underhåll/reprationer av fordon och inköp av varsel/skyddskläder på 
A-service. Annars följer verksamhetens merkostnader prisökningar för material till 
verksamheterna, framförallt bränsle. En bil har bytts ut på A-service som medfört kostnader för 
leasing. 
Vi har haft hålhyror för en lägenhet på Lärkans gruppbostad pga. avliden brukare. Den platsen är 
nu tilldelad ny brukare fr.o.m. januari 2012. 
Vi har merkostnader för de som har tagit privata utförare av sin personliga assistans, plus deras 
sjuklöner. Där har vi även för lågt budgeterat för de som har beslut om LSS personlig assistans. 
Från augusti har vi fått ytterligare ett ärende med placering i annan kommun. Vi har nu fyra 
ärenden som verkställs i annan kommun.  
I kommunen finns 19 LASS ärenden varav AFF är assistansutövare för 13 ärenden. 
Verksamheten tillgodoses av ca. 46,22 tjänster med 56 personal.  
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Måluppfyllelse 
Vi har inga beslut som inte är verkställda, varken enl. SoL eller LSS.  
Vi har ett gott samarbete med föreningar i Arvidsjaur. De är delaktiga i att tillgodose 
fritidsaktiviteter och har kursverksamhet i samverkan med träffpunkten och A-service. 
Alla brukare i gruppbostad, på korttidsverksamhet och med insats om stöd i boendet har 
genomförandeplaner 
A-service har 22 ”arbetstagare” med LSS beslut, ca. 5 arbetstagare med SoL beslut,  5 personer 
med skyddade anställningar och 5 personal med 3,75  tjänster. 
Duvan har under 2011 tillgodosett 12 personer med ”stöd i boendet” . 
Åkerbärets dagverksamhet har under 2011 haft 8 ”arbetstagare”, Till korttidsboendet på 
Åkerbäret har 6 ungdomar kommit under året, man erbjuder även avlastning till vuxna i de fall 
där KREHAB inte kan ta emot. 
Under 2011 fanns personal på Åkerbäret 164 nätter, = 13,7 nätter/mån. 
 
Utdrag från statistik oktober  
För 2010 finns 93 personer registrerade i verksamheten i oktober. 
Av dessa personer har 19 personer personlig assistans enligt LASS. 
 
För 2011 finns 84 personer registrerade i verksamheten i oktober. 
Av dessa har 19 personer personlig assistans enligt SFB, 4 personer av dem har även andra LSS 
insatser. 
. 
Övriga personer har LSS insatser enligt: 
 
 2011 2010 
Personlig assistans  9§ 2 LSS 5 personer 5 personer 
Ledsagarservice 9§ 3 LSS 17 personer 22 personer 
Kontaktperson 9§ 4 LSS 30 personer 34 personer 
Avlösarservice i hemmet 9§ 5 LSS 3 personer 4 personer  
Korttidsvist. utanför det egna hemmet 9§ 6 LSS 7 personer 8 personer 
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  9§ 7 LSS 0 personer 1 personer 
Bostad med särsk. service för barn/unga 9§ 8 LSS 2 personer 2 personer 
Bostad med särskild service för vuxna 9§ 9 LSS 19 personer 19 personer 
Daglig verksamhet 9§ 10 LSS 23 personer 22 personer 
 
Framtid 
Efter besök från arbetsmiljöverket kommer vi att tvingas till åtgärder på A-service som kommer 
att medföra vissa kostnader. Bl.a. kräver arbetsmiljöverket att handikapptoaletten anpassas och 
fyller krav för arbetsutrymme för personal som ska hjälpa rullstolsburna brukare på toaletten. 
Inventarier på A-service är gamla och slitna, och kommer att måsta börja bytas ut. En skyddad 
anställning på 50 % avslutas fr.o.m. januari 2012. 
I särskolegymnasiet finns i dag flera ungdomar som kommer att behöva mer omfattande stöd i 
eget boende. Det kan vara någon av dem som kommer att ansöka om gruppbostad inom något år. 
I kontakter med brukare och föräldrar kan de dock inte i dagsläget säga vad de kommer att vilja 
ha/behöva för stöd.  
Fler brukare väljer privata utförare av personlig assistans. ( En av orsakerna är att de då fritt får 
välja sin personal och inte hellre begränsas av arbetstidslagen om någon personal arbetar på 
annan tjänst i kommunen.) 
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Verksamhetssystemet Treservas införande kommer att ske 2012 och kräver tid för att få i drift. 
Arbetssituationen klarar inte det från befintlig personal (handläggare och administrativ 
handläggare) och kommer att kräva viss förstärkning. 
Lägenhet i Glommersträsk för verkställighet till av korttidsvistelse för en enskild brukare 
kommer att avslutas fr.o.m. april. 
Samordnare psykiatri (öppen psykiatrisk tvångsvård enl. LPT och LRV) har gjorts om till 
förstärkning av personligt ombud. Det är ansökt om stimulansmedel till denna förstärkning men 
vi har inget svar fått ännu om vi kommer att få det. 
Ett ”gammalt” ärende med personlig assistans enl SFB (tidigare LASS) avslutas fr.o.m. januari 
2012, och ett nytt ärende med personlig assistans enl. SFB tillkommer från januari 2012. 
 
 
Margoth Löfgren Edström 
Enhetschef avd. för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Tkr   2011 2010   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  22 467 22 839 -372 22 396 2

Verksamhet 2 941 3 269 -328 2 907 12

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0  

        

Summa kostnader 25 408 26 108 -700 25 303 3

Intäkter -2 670 -3 072 402 -2 863 7

Netto 22 738 23 036 -298 22 440 3
 
Verksamheten  
Hemtjänsten består av sex grupper, fyra i tätorten, en i Glommersträsk och en i Moskosel. 
Grupperna är fördelade på distrikt som ger omsorg- och omvårdnad mellan kl 06.30 och 21.30. 
Hemsjukvård utförs efter delegation av distriktssköterska. 
 

Antal årsarbetare: 47,88 
Antal personal: 51 
Antal usk/vbtr/dag  Usk: 47 Vbtr: 4 
 

Nio leasingbilar finns till förfogande och Hemtjänsten kör i snitt 3025 mil per månad.  
Inom tätorten med omnejd åtgärdas larm dagtid av hemtjänstpersonalen och nattetid av 
nattpatrullen. I Glommersträsk åtgärds larm nattetid av Räddningstjänsten inom tätorten, 
anhöriga utanför tätorten och personal som har beredskap på trygghetsboendet Ängsbacka. I 
Moskoselsområdet åtgärdas alla larm av hemtjänstpersonalen, nattetid har personalen beredskap. 
Totalt har ca 4000 larm åtgärdats under dagtid.  
Antalet timmar för följeslagning till och från sjukhus ligger på samma nivå som föregående år, 
ca 600 tim. Matdistributionen ligger på samma nivå, ca 3385 matportioner per mån.  
Under året, har tre personer med palliativ diagnos fått vård och omsorg i hemmet. 
Vi har bistått AFF med personal för att utföra dagliga insatser hos personer i glesbygd som 
beviljats insatser enligt LSS (67 tim/mån). Vi har även under sommarmånaderna utfört LSS 
insatser hos brukare som tillfälligt vistas i kommunen. 
Omsorgsbehovet har stagnerat på en hög nivå med utökat behov av sjukvårdande insatser,  
Antalet brukare har minskat och snittåldern tenderar att bli lägre vilket innebär att hjälpbehovet 
ökar per brukare och vid tidigare ålder. 37 personer har enbart larm. 
 
Statistik 2011-12-31 2010-12-31 
Totala ant. brukare (inkl trygghetslarm och HSL insatser) 224 234
Antal hemtj tim per månad, inkl HSL insatser (187 brukare) 6403 5994

 
Fördelning omsorgsnivåer 2011 2010
Nivå 1 24 34
Nivå 2 32 35
Nivå 3 28 24
Nivå 4 19 17
Nivå 5   (45 %) 84 89
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Närståendestöd 
En person har under delar av året haft biståndet närståendestöd. Redovisade kostnader 116.8 
(÷37.2). 
 
Matservice i Glommersträsk 
 

Matservice 2011 2010
Färdiglagad mat 558.8 359.5
Övriga kostnader 28.4 36.3
Försäljning av mat 274.6 239.1
Netto kostnad 312.6 156.7

 
Trygghetslarm 
Redovisade kostnader 336.7 (÷ 36.7). Vi hyr 164 trygghetslarm, abonnemangskostnad 100.0/år. 
Vi hyr tre nödsändare till en kostnad av 25.5. Övriga kostnader 25.5 för bl.a. tillbehör, dörrlarm, 
rörelselarm och anhöriglarm. De flesta har både hemtjänst och larm, 27 personer har enbart larm. 
På Ringelsta trygghetsboende ingår 23 internlarm. 
 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
Antal färdtjänst- och riksfärdtjänstresor har minskat. 220 (-4) personer har färdtjänsttillstånd och 
av dem har 89 (-7) nyttjat färdtjänsten. 
 

Antal resor 2011 2010
Färdtjänst 1049 1199
Färdtjänst med specialfordon 234 284
Kommunala (Utsikten) 941 1065
Riksfärdtjänst 52 87
Riksfärdtjänst med specialfordon 13 23

 

Redovisade kostnader för färdtjänst inkl kostnader för länsfärdtjänstresor 544.7 (÷44.7). 
Budgeten är oförändrad trots samma underskott föregående år. 
Redovisade kostnader för riksfärdtjänst 251.2 (+ 38.8) 
 
Händelser av betydelse 
Inget att rapportera. 
 
Ekonomi 
Det totala ekonomiska utfallet blev ÷298. Redovisade personalkostnader inkl närståendestöd är 
22 839 (÷372). I alla hemtjänst grupper i tätorten, har vi under en stor del av året, haft behov av 
extra timvikarier för att kunna verkställa beviljade insatser. Vi har därför inte kunnat genomföra 
den planerade besparingen men trots det sparat timmar vid korttidsfrånvaro.  
Redovisade verksamhetskostnader 3 269 (÷ 328). Underskottet beror främst på ökade kostnader 
matservice i Glommersträsk (÷ 185.5) och ökade kostnader för köp av interna tjänster bl.a. 
kostnad för terapeutiska måltider som ökat med 42.2. Övriga kostnader som ökat är bl.a. för 
leasingbilar, förbrukningsmaterial och för arbetsmiljöåtgärder (tot 80.0). Vi har fått, 25.0 kr i 
bidrag, från Hjärt-Lungfonden till två rökrenare.  
Intäkterna totalt blev 3 072 (+ 402)) vilket beror främst på ökade intäkter för avgifter (+ 127.4), 
ökat driftsbidrag från staten för nystartsjobb och en trygghetsanställning (+ 162.7). Intäkterna för 
enklare sjukvård har minskat med 195.0 kr 
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Personal 
Vi har en stabil personalstyrka och flexibel som tar stort ansvar för planering av beviljade 
insatser. Grupperna samarbetar föredömligt för att alla skall få beviljade insatser och för att klara 
att åtgärda larm. Vi chefer fördelar ärenden mellan grupperna vid behov. Vi har minskat antalet 
årsarbetare i Moskosel från 7,0 till 6,0 årsarbetare då omsorgsbehovet har minskat. 
Alla grupper har en planeringsdag per år. Vi arbetar då med olika teman ex kommunikation, 
dokumentation eller planerar insatser gemensamt. 
Personalen har haft möjlighet att frivilligt förkovra sin kunskap om demenssjukdomar och 
vårdprevention. Intresset för demenssjukdomar har varit större då hälften av hemtjänst 
personalen fått sitt Demenskörkort. Endast ett fåtal har genomfört vårdpreventionsutbildning. Vi 
vet att det till en del beror på att det höga omsorgsbehovet, vilket gör att det inte finns den tid 
som behövs för att genomföra utbildningar på arbetstid. 
Under året har sju personer varit sjukskrivna, helt eller delvis, mer än tre månader, ingen 
frånvaro har varit direkt arbetsrelaterad. Rehabutredning pågår eller har genomförts i samtliga 
fall. 
Kostnaden för sjukfrånvaro (296.3) är lägre än budgeterat men ändå en ökning med 45.4 jmf 
med 2010. Den totala sjukfrånvaron är 6,53 %, jmfr mot 5,05 % i hela kommunen.  
 
Arbetsmiljö 

Nio arbetsskador har rapporterats under året. En ryggskada, en handledskada och en knäskada 
under vårdarbete inomhus. Tre ryggskador utomhus, två i samband med fall och en i samband 
med brandövning. En tåskada i samband med förflyttning av rullstol. Två cykelolyckor (fall). 
Ingen av arbetsskadorna resulterade i längre sjukskrivningar. Riskbedömning och åtgärder är 
vidtagna. Ett tillbud har rapporterats, där personen möter en timmerbil på smal landsväg och höll 
på att köra av vägen. 
Vi har utökat antalet rökrenare för att personalen inte skall behöva utsättas för cigarettrök i det 
enskilda hemmet. 
Vi jobbar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete genom att vara verksamhetsnära 
ledare samt på arbetsplatsträffar. Riskbedömningar görs i alla enskilda hem. Åtgärder under året, 
bl.a. rökrenare, cyklar och brandsläckare till leasingbilarna. 
Under våren hade alla grupper i tätorten mycket hög arbetsbelastning bl.a. på grund av palliativ 
vård i hemmet. I samband med detta hade vi också hög korttidsfrånvaro vilket innebar att 
arbetsbördan blev tung för ordinarie personal.  
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen har varit god då vi har arbetat och fortsätter att arbeta efter det övergripande 
målet att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt för att 
möjliggöra kvarboende. 
 
Rättsäkerhet: Alla brukare har en individuell genomförandeplan som upprättats i samråd med 
den enskilde och utifrån beviljade insatser. Uppföljning av genomförande planer har, enligt 
målet, skett två gånger.  
Att visa respekt för den enskilde samt värna om självbestämmande och integritet:  
Alla brukare erbjuds delaktighet vid upprättande av GP. Personalen tar också hänsyn till den 
enskildes önskemål i samband med planering av insatser. Enl. SKL:s öppna jämförelser ligger vi 
på sjuttonde plats i riket vad gäller vad gäller hänsyn och önskemål. 
Kvarboende i det egna hemmet: Personalen har ett vardagsaktiverande förhållningssätt.  
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Helhetssyn: Alla brukare får en informationspärm och möjlighet att lämna uppgifter som ex 
levnadshistoria. Guldkant ges när tillfälle finns i form av ex promenader, fika, tidningsläsning 
eller bakar tillsammans. Alla grupper har planerade aktiviteter. 
Samarbete med lanstinget: Målet att ha brukaren i fokus genom samarbete och kontakt med 
distriktssköterska har under året fungerat, även om personalen upplever svårigheter att komma i 
kontakt med distriktssköterska.  
 

Personalmål: Grupperna arbetar efter målet genom att dela med sig av erfarenheter, lyssna på 
varandra, våga ta upp när man har problem och fråga den som lyckats bättre. Attityder och 
bemötande lyfts fram som en röd tråd i vårt dagliga arbete, i samtal och diskussioner.  
Vi har arbetat för att personalen skall känna sig trygg och kunnig i yrkesrollen genom utbildning 
och utveckling.  
 
Vi har vid några tillfällen anlitat handledning för att personalen, på ett bra sätt, skall klara att 
bemöta personer med speciella behov och önskemål. Vi pratar också om att vara tillåtande och 
att arbetet får utföras på olika sätt bara vi har målen och värdegrunden i åtanke. 
Arbetsplatsträffarna är schemalagda och alla ges möjlighet att ta upp olika frågor.  
 
Kvalitet 
Två undersköterskor har fått utbildning och deltar i samarbetet med landstinget inom 
Stroketeamet. Målet är att det skall leda till förbättringar vad gäller rehabilitering av personer, i 
ordinärt boende, som drabbats av stroke. 
Rehabprojektet har varit en stor kvalitetshöjning för hemtjänsten. Brukaren får hjälp att ta 
tillvara sina egna resurser och utprovning av hjälpmedel samtidigt som personalen får hjälp med 
sitt vardagsaktiverande förhållningssätt. Insatserna från arbetsterapeut har också inneburit att vi 
chefer fått hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor på ett professionellt sätt. 
Alla grupper har också utfört planerade och oplanerade (guldkant) aktiviteter som ex 
promenader, lässtunder, bingo, träffar där man äter tillsammans och titta på film. Antal 
aktiviteter 1426 (jmf 692 under 2010). 
En del i kvalitetsarbetet är också att identifiera risk för undernäring och fall. Två gånger per år 
erbjuds alla brukare en bedömning vad gäller risk för trycksår, fall och undernäring.  
 

Modifierad Nortonskala 2011 2010
Andel med risk för trycksår 8 % 3 %
MNA (risk för undernäring) 27 % 36 %
DFRI (identifierad fallrisk) 53 % 51 %

 
Avvikelserna har bearbetats på arbetsplatsträffar och i de flesta fall delgivits distriktssköterskan 
som har hälso- och sjukvårdsansvaret i den enskildes hem. I de flesta fall avvikelser har 
personalen inte varit närvarande vid själva fallet utan åtgärdat efter ett larm. Under 
omvårdnadshändelser är orsaken de flesta gånger att personalen missat i planeringen men ingen 
person har kommit till skada. Vad gäller informationsöverföring så har berör part kontaktats.  
 
Avvikelser 2011 2010
Läkemedelshändelse 49 51
Fall 70 66
Omvårdnadshändelse 9 6
Informations överföring 7 4
Bristande vårdplanering 1 0
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Klagomål 
Ett klagomål har inkommit under året. Ansvarig områdeschef har ansvarat för utredning och 
åtgärd av klagomålet. 
 
Framtiden 
Befolkningskurvan visar att antalet personer mellan 65 och 84 år kommer att öka något under 
2012. Det innebär att behovet av hemtjänst kommer att öka. Vi ser med tillförsikt på framtiden, 
trots utökningar och krav på utökat administrativt arbete då vi har kompetent och flexibel 
personal.  
Vi planerar en distriktsförändring för att kunna behålla Moskosel som grupp och samtidigt 
minska omsorgstimmar i Gr 1 som i dagsläget inte klarar att utföra beviljade insatser utan 
dagliga extra resurser. 
Vi kommer också, att i slutet av året, utvärdera beredskap i Glommersträsk och Moskosel. I 
Moskoselområdet kan det bli svårt att fortsätta med beredskap då vi inte klarar detta inom ramen 
för arbetstidslagen. Det finns inte tillräckligt med vikarier för att den som åtgärdat larm under 
natten skall kunna få sin dygnsvila. 
En omorganisation har påbörjats för att fördela resurserna jämnare och värna om glesbygden. 
Moskosel får ett större glesbygdsområde, dels för att kunna behålla Moskoselgruppen i sin 
nuvarande form och för att minska arbetsbelastningen i tätorten.  
Vi ser också ett behov av ett databaserat planeringsverktyg då behovet av hemtjänst varierar och 
vårt manuella system för planering är tidskrävande.  
Vi hoppas också kunna genomföra hemtjänstens deltagande i Senior alert (nationellt 
kvalitetsregister). Syftet är ett förbättringsarbete för att minska förekomsten av trycksår, 
undernäring och fall. Det vänder sig till alla olika vårdgivare och professioner som vill arbeta 
förebyggande på ett systematiskt sätt.  
 

 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab och Ekan 
 
Tkr 2011 2010 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  6 331 6 458 -127 6 501 -1

Verksamhet 352 358 -6 323 11

Internhyror, kap kostn 0   0 0 0

            

Summa kostnader 6 683 6 816 -134 6 824 0

            

Intäkter -37 -44 7 -54 -19

            

Netto 6 646 6 772 -127 6 770 0
 
Aktuella siffror 2011-08-31: 
Personalbudget riktvärde 66,7 % visade på ett överskott med 1,7% eller 108.000 kr.  
Resultat relaterat till stängning av Krehab och Utsikten under 8 veckor under sommaren. 
Verksamhetsbudget låg exakt i linje med riktvärde 66,7%. 
Intäkter ett överskott motsvarande c:a 13.000 
 
Aktuella siffror 2011-11-30: 
Personalbudget med riktmärke 91,6%, förbrukningen låg på 93%, av budgeten återstod då 
455.000 kr. Förbrukningen har under 2011 legat på i snitt 588.000 kr / mån. 
Prognos inför bokslut: Räknar med ett underskott på c:a 200.000 kr vilket motsvarar 50% 
årsarbetare. 
Verksamhetsbudget med riktmärke 91,6%, förbrukningen låg på 87%, av budgeten återstod då 
46.000 kr. 
Intäkter låg på plus med 5 600 kr. 
 
Verksamheten  
KREHAB: 6 korttidsplatser utökades i oktober till 7 korttidsplatser, platsen flyttades från 
EKAN.  
Dagverksamheten Utsikten tar emot 6 gäster under 3 dagar/vecka. 
EKAN: Totalt 8 platser. Fr.o.m oktober utökning från 3 boendeplatser till 5.  
Samtidigt minskades antalet korttidsplatser från 5 till 3, varav 1 plats överfördes till KREHAB. 
I och med den förändringen är antalet korttidsplatser tillbaka till ursprunget 10 st.  
Bemanning: 12,7 årsarbetare (14 personal) undersköterska/vårdbitr 
 
Under tiden 20 juni-14 augusti hölls Krehab stängt. Totalt 11 korttidsplatser minskades ner till 7 
med placering EKAN. Inga semestervikarier anställdes. Beräknad besparing c:a 300.000.  
 Besparing 20% årsarbetare under hela 2011 motsvarar 153.000 kr. 
 Under året har helger bemannats med extraresurs motsvarande 780 timmar för en kostnad av 

c:a 312.000 kr.  
 Under april månad har ett årsarvode på 21.305 kr betalats ut till en f.d anställd. 
Totalt utgör dessa 3 poster 489.000 kr.  
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Sjukskrivningar 
1 personal 100% helt sjukskriven fr.o.m 2010-09-13 fortgår i första hand t.o.m 2012-04-01. 
1 personal 80% halvt sjukskriven fr.o.m 2011-03-23 – 2011-08-23. Fr.o.m 2011-08-24 helt 
sjukskriven. Åter i arbete på 80% 2011-11-01. 
1 person mera än 5 korttidssjukskrivningar under året. 
 
Pensionsavgång  
1 personal 100% undersköterska gick i pension 2011-07-31. 
Internrekrytering genom omplacering med tillträde 2011-08-01. 
 
Övrigt 
Beläggningen på platserna var jämn under perioden jan-april, med i stort sett alltid någon tom 
plats. I månadsskiftet april/maj en markant ökning. Från maj/juni tillfälliga korttidsplatser, 
varierande 4-6 st, för mellanboende och avlastning i övriga verksamheten för att möjliggöra 
sammanslagningen av korttidsplatserna.  
Fr.o.m 15 aug öppnades KREHAB igen. Beläggningen i båda grupperna var 100% och de 
tillfälliga platserna ute i övriga verksamheten behölls ytterligare en tid då behovet av plats var 
stort.  
Under hela hösten har tre korttidsplatser funnits att tillgå på Ringelsta. 
Korttidsplatserna har i stor utsträckning varit belagda med personer som väntat på permanent 
boendeplats, en del har väntat så länge som 6-7 månader.  
Två platser är reserverade för avlastning. För närvarande finns 12 personer med beslut för 
avlastning. Genom noggrann planering har ingen behövt vänta. Ombokningar endast i enstaka 
fall.  
Utsikten har 6 gäster under 3 dagar/vecka, ingen kö. 
I dag 2012-01-25 har äldreomsorgen totalt 15 korttidsplatser belagda, 3 platser på Ringelsta, 8 på 
KREHAB (7 ordinarie platser), 4 på EKAN (3 ordinarie platser). 
 
Vårdtyngden är hög. Behoven av omfattande omvårdnads- och rehabiliterande insatser ställer 
krav på kompetens, rätt bemanningstäthet, flexibilitet, organisation och samverkan mellan 
baspersonal, HSL-personal och respektive ledningsfunktion. Extra personalresurs tas in i den 
utsträckning som behövs och i samverkan mellan personalgrupperna och ansvarig chef.     
 
Avlidna:  
EKAN:  3 på mellanboende 
 1 på boendeplats 
KREHAB: 4 på mellanboende 
 
Klagomål – inga rapporteringar. 
 
Måluppfyllelse 
Båda grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll och uppvisar 
goda resultat, måluppfyllelsen är god. 
 
Förebyggande 
Samtliga som beviljats bistånd till dagverksamheten Utsikten och korttidsplats, har erhållit plats. 
Ingen kö förutom att plats för avlastning vid enstaka tillfällen bokats om. 
 
Bibehållen kvalitet 
Kompetensen är hög hos baspersonalen, både den formella, reella liksom 
förtrogenhetskunskapen. Samarbetet mellan de två grupperna är bra. Likaså till sjuksköterskorna 
och rehabpersonalen vilket tillsammans leder till en hög kvalitet på genomförda insatser.  
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Resultatredovisning 
Utbildning: 
 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna 
 Personalgrupp/KREHAB tillsammans med undertecknad har under våren haft 3 träffar 

”Kommunikation” via A-Hälsan. Under hösten har personalen/KREHAB utan min 
medverkan haft ytterligare 3 träffar utifrån ”Arbetsmiljö” via A-hälsan. 

 Utbildning - Allmän brandkunskap under våren, därmed har alla ordinarie genomgått den 
 Som en del av Systematiskt Brandskydds Arbete har all personal under november månad fått 

genomgång av internlarmet kopplat till brand. 
 
Ledarskap:  
 Arbetsplatsträffar utifrån årsplanering är genomförda varje månad.  
 Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda. 
 Planeringsdagarna har ägnats åt arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling 
 Introduktion av nyanställda liksom handledning till elever/praktikanter har fungerat bra. 
 
Personal:  
 Arbetet med Time Care har inte förflutit utan ansträngningar, framför allt är det bristen på tid 

som framkommer. Under året har det utvecklats till att gå bättre och bättre. Hel- deltid har 
genomförts utan störningar. 

 Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT:ar. 
 Persongruppen är stabil. Två långtidsvikarier rekryterade under året + två ordinarie. 
 
Under hösten har introduktionen av det nya verksamhetssystemet Treserva påbörjats genom 
information om vad som är på gång samt ungefärlig tidsplan.  
Edu Key, en interaktiv utbildning riktad till baspersonalen, startades upp under sept/oktober och 
ska pågå under 12 månader  
 
Faktorer som påverkar arbetsmiljön 
Alla turer i projektet ”Omstrukturering vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden” har i hög 
utsträckning påverkat Kommun Rehab och Ekan, som verksamheter. Framför allt osäkerheten 
hur det kommer att bli genom förändringar i verksamhetsinnehållet.  
Likaså sammanslagningen av grupperna under semesterperioderna, då det visade sig att trycket 
på platserna ökade i samband med att sammanslagningen skulle genomföras. Efter 
sammanslagningen fortsatte trycket året ut och fortgår.  
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har varit ansträngande, inom arbetsgrupperna, 
liksom för ledningsfunktionen.  Dessutom stram ekonomi, i en för övrigt arbetsintensiv 
verksamhet. Med ständigt hög beläggning, överbeläggning, trånga ej anpassade 
lokaler/biutrymmen, då uppstår lätt problem av olika slag. Även våra gäster/boenden påverkas 
vilket oftast visar sig genom oro. 
 
Sammanfattning: Det finns risk för ohälsa i de två arbetsgrupperna, inklusive 
ledningsfunktionen, relaterat till konstant hög, ej förutsägbar arbetsbelastning, kopplat till ej 
funktionella lokaler, i en tid med övergripande, ej överskådliga förändrings- och 
utvecklingsarbeten och stram ekonomi. 
 
 
Maud Lindberg 
Chef för Komunrehab och EKAN 
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4523 Länsmansgården 
 

Tkr 2011 2010   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  12 875 13 937 -1 062 17 002 -18

Verksamhet 1 355 1 356 -1 1 256 8

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0

            

Summa kostnader 14 229 15 293 -1 063 18 257 -16

            

Intäkter -174 -282 108 -381 -26

            

Netto 14 055 15 011 -955 17 876 -16
 
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt 
42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. 
In och utflyttningarna har gått förhållandevis snabbt och lägenheterna har inte stått tomma 
under någon länge tid.  
 
Länsmansgården bedriver vård/omsorg i en så hemlik miljö som möjligt, därför är det 
viktigt att anhöriga tillsammans med den boende möblerar och ordnar det trivsamt . Alla 
som bor här får även en egen kontaktperson, samt vice kontaktperson som man kan vända 
sig till om man har frågor eller särskilda behov/önskemål. Vård och omsorg skall i första 
hand tillgodose de behov som den enskilde inte kan klara på egen hand och på ett sådant 
sätt att man säkras en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Vård och omsorgen 
planeras regelbundet genom upprättande av Genomförande planer vilka den enskilde och 
eller dess anhöriga är med och upprättar vid inflytt och sedan tar del av vid uppdateringar.  
 
Helinackordering dvs det ingår måltider, tvätt och lättare städning. Plus tv-licens och 
hemförsäkring upp till 100 000 också ingår i boendet. 
 
Händelser av betydelse 
Under februari hade vi besök av Socialstyrelsen, deras rapport anlände i slutet av året och 
innehöll kritik som skall rättas till under 2012, förslag till åtgärder skall ha kommit in till 
Socialstyrelsen i början av mars månad. 
 
Vi har även haft besök av Arbetsmiljöverket under april vilket gick mycket bra. 
Länsmansgården har även drabbats av stölder vilka är polisanmälda samt att Lex Sarah är 
upprättade. Det som annars har präglat verksamheten är införandet av hel och deltid. 
Mellan juni och september har vi haft två avlastningsplatser i det som tidigare har varit 
boendechefens kontor. Boendechefen har under den tiden delat kontor med sjuksköterskan. 
Sedan slutet av september har det tidigare kontoret blivit en permanent särskilt boendeplats 
och Länsmansgården har därmed utökat till 42 lägenheter.  
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Detta har skett utan någon ökning av personalresurser. Detta har även lett till att vi blivit ett 
kontor kort. Boendechefen har flyttat in i det tidigare sjuksköterskekontoret och 
sjuksköterska har fått flytta ihop i det kontor som ligger på A och B sidan. Något som har 
påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö negativt. Lösningar på detta problem håller på att 
utarbetas, men ännu finns inget konkret beslut på hur arbetsmiljön för SSK ska förbättras. 
Den 17 oktober gick Boendechef Sara Bäckmark på föräldraledigt, vikarierande boendechef 
Daniel Nyholm ersätter henne fram till den 29/9 2012. 
 
Ekonomi 
Personalkostnader för Länsmansgården ligger för närvarande på 1397 
vilket motsvarar 108 % av årsbudget. Personalbudgeten har kompletterats med 51,0 plus po ca 
20,0 för uppskattat timlöner april månad. Personalbudgeten visar på ett överstigande med ca 8 %, 
vilket betyder att länsmansgården gjort av med 940.000 kr på personal. Totalt finns ett 
besparingskrav på totalt 290 700 kr och dessa pengar har redan dragits från budgeten. Ingen 
besparing har kunnat göras i personalbudgeten av ett flertal anledningar.  
 
Orsaken till detta är införandet av hel och deltid samt att vi vid flera tillfällen under året har varit 
tvungna att ta in extra personal då vi har haft boende som under perioder har krävt detta.  
Under tiden larmet inte fungerade har vi varit tvungna att ta in extra personal vissa tider dag 
och kväll samt alla nätter på grupp A och B. En extra person på natten kostar 69 000 kr per 
månad.  Vi har även en större kostnad pga. Sjukfrånvaro i den arbetsgruppen. Frånvaron är 
inte kopplad till arbetsmiljön.  
Grupp D har även på grund av ökad belastning haft extra personal inne både hela nätter 
samt del av nätter sedan i mitten på november och fram till den 28/12, vilket ytterligare 
ökat personalkostnaderna för 2011. 
Vidare så har även betalningsansvaret för vaktmästaren legat under länsmansgårdens 
budget, trots att inga pengar fanns budgeterat för honom hos mig det gångna året. Pengarna 
har istället givits till föregående chef över sjuksköterskorna, totalt rör det sig om 333 840:- 
(lön+PO-påslag) som inte funnits i budget, men som ändå tagits från verksamheten. 
Ett fel har även upptäckts när undertecknad undersökte redovisningen från föregående år. 
Av någon anledning har länsmansgården fått betala grundlön för en av nattjobbarna på 
Ringelsta, vilket givetvis ytterligare har belastat budgeten tungt. Denna person har under 
det gångna året kostat länsmansgården 354 917:- (lön+PO-påslag). Totalt har alltså 
länsmansgården betalat ut 688 757:- för mycket ur sin personalbudget. Vilket leder till att 
länsmansgården sett ur detta perspektiv endast gått minus med 251 243:-. Stämmer dessa 
siffror som jag fått av löneenheten så betyder det att länsmansgården egentligen har lyckats 
göra en besparing på en del av de 290 700:-, nämligen med 39.457:-. 
 
En extra kostnad har varit ett inköp av en ny diskmaskin under årets början på ca 30 000 kr. 
Under sommaren har även än ny torktumlare varit tvungen att köpas in då den inte gick att 
laga längre, kostnad: 26 200 kr. Risken som tidigare under året förutspåddes angående att 
köpa in flertalet andra maskiner har ej slagit in. Däremot finns fortfarande risken kvar inför 
2012, detta då maskinerna fortfarande är gamla och utslitna och reparationskostnaderna har 
skjutit i höjden under 2011. 
 
Verksamhetsbudgeten visar på ett överskott med ca 107 000 kr för år 2011, detta beror dels 
på ökade intäkter från lönebidrag, samt även överskott av intäkter i form av vårdavgifter 
och ersättningar.  
 
I nuläget ser det ut som att Länsmansgården 2011 kommer att ha ett underskott på ca  
955 000 kr.  
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Personal 
Personalgruppen är stabil och de är en ansvarsfull grupp som tagit mycket eget ansvar inför 
bemanningen samt intag och behov av vikarier. Årsarbetarantalet har ökat fr o m 1 januari 
till 27,3 årsarbetare i och med införandet av hel och deltid har vi haft totalt 1,52 årsarbetare 
för mycket på Länsmangården gentemot personalbudget. Vi arbetar aktivt med att ordinarie 
personal skall täcka varandras frånvaro samt att ta in så lite vikarier som möjligt. Poolens 
arbete med rekrytering av vikarier samt nyttjandet av deras personal har fungerat bra vilket 
har medfört att vi har haft bra och stabila vikarier under hela året. Sommaren har fungerat 
relativt bra. Någon vikarie har inte kommit och nyrekrytering har varit tvungen att ske 
under sommaren. Vi har under sommaren haft flera personer som är under 18 år jobbande 
hos oss med dispens ifrån arbetsmiljöverket. Då vi haft flera nya och outbildade vikarier 
under sommaren har det krävts lång inskolning innan de har påbörjat sina vikariat.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag: 25,78 åa i budget 
 

Antal personal: 28  27,3 åa fr o m 1 januari 2011 
 
Nyckeltal: 0,77 vbt/usk per boende inkl. Nattpersonal 
 0,63 vbt/usk endast dag. 
 
Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Planeringsdagar har i vår fokus på förflyttningsteknik vilken alla personal skall få 

utbildning i.  
 All personal har gått utbildningen i Allmän brandkunskap 
 All personal har deltagit i Larmgenomgång som ett inledande steg i SBA 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet varje månad. 
 Lönesamtal har genomförts 
 Medarbetarsamtal har genomförts. 
 Aktuella utbildningar gås igenom på arbetsplatsträffar och personalen har varit på de 

utbildningar/föreläsningar som erbjudits. 
 Introduktionen av nyanställda har fungerat mycket bra. Lång introduktion har varit 

nödvändig för att ha en fungerande verksamhet.  
 
Personal 
 Vi söker i den utsträckning det är möjligt att nyttja varandras kompetenser och 

erfarenheter, och ge varandra stöd, råd och hjälp när behov föreligger. 
 Vi arbetar aktivt med Time Care och Hel- och deltid.  
 Arbetsmiljö har varit en stående punkt på Arbetsplatsträffar. 
 Vi har en ny personal och en som har slutat, båda genom omplaceringar.  
 I det stora hela en mycket stabil personalgrupp med lång arbetslivserfarenhet. 
 Dynamiken inom personalgrupperna kommer att påverkas i och med att vi står inför en 

stor omsättning av personal. 
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Verksamhetsmål 
 Varje omsorgstagare har en Genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid 

behov, samt i maj och november.  
 Genomförandeplanerna skall ses över i samband med införandet av Treserva, detta så 

att de uppfyller kraven i SOSFS 2006:5. 
 Vid införandet av Treserva skall även den sociala dokumentationen från baspersonalens 

sida ses över, detta så att den uppfyller kraven enligt SOSFS 2006:5 under 
genomförandet av insatser. 

 Kontaktpersoner har deltagit i Välkomstsamtalen samt dokumenterat dessa i 
Omvårdnadsjournalen. 

 Anhöriga är delaktiga vid förändringar som rör den enskilde. 
 Alla välkomstsamtal är genomförda med boenden och deras anhöriga. 
 Anhörigträffar hålls minst en gång per år. 
 
Måluppfyllelse 
Länsmansgården har till största del nått måluppfyllelse, arbetet fortgår och verksamhetens 
kvalitet är god. Då fokus även i år ligger på vardagsaktiviteter samt vardagsrehabilitering så har 
omsorgstagarna deltagit i Kultur i vården. Tyvärr har inte vi kunnat erbjuda utomhusvistelse i 
den grad som varit önskvärd under vården och sommaren då arbetsbelastningen varit hög. Läs 
och sångstunder genomförs kontinuerligt minst två gånger per vecka. Andakt hålls regelbundet. 
Alla högtider uppmärksammas, målet är att skilja mellan vardag och helgdag. Vi försöker även 
ta del av det utbud som finns på Ringelsta genom att besöka kåtan, Solrummet mm med de 
boenden som kan, vill och orkar. Dessa aktiviteter ligger ju tyvärr nere under sommaren vilket 
ökar belastningen på baspersonalen att hitta andra sätt till aktivering.  
 
Framtiden 
 Fortsatt arbete med TimeCare och Hel- och deltid.  
 Boendechefen ser stora svårigheter med att hålla besparingskraven.  
 Året kommer sannolikt att innehålla en del personalomstrukturering delvis via vissa 

planerade förtidspensioneringar, röster har även gjorts gällande studier samt utflyttning 
från kommunen. 

 Genomför utbildning genom EduKey. 
 Införande av nytt verksamhetssystem (Treserva), vilket medför en stor påfrestning på 

baspersonalen under april månad. . 
 Vi kommer fortsätta gå på de utbildningar som erbjuds under året. 
 Fokus under året kommer att ligga på vardagsaktivering samt vardagsrehabilitering. 
 Boendechef Sara Bäckmark gick på föräldraledighet i oktober. Vikarie anställdes från 4 

oktober, vikarierande boendechef blev Daniel Nyholm och är i dagsläget anställd till 
den 29/9.  

 SBA: Nya utrymningsplaner skall beställas och brandfiltar placeras ut på avdelningarna. 
 I september månad kommer en stor utrymningsövning att äga rum på Länsmansgården, 

detta i samarbete med Sandbacka och Räddningstjänsten. 
 
 
Daniel Nyholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta 
 
Tkr 2011 2010   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget  Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  20 575 20 946 -371 19 738 6,1

Verksamhet 5 745 5 730 15 5 752 -0,4

            

Summa kostnader 26 321 26 677 -356 25 490 4,7

            

Intäkter -3 857 -3 996 138 -3 871 3,2

            

Netto 22 463 22 681 -218 21 619 4,9
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har under året beroende på den totala kösituationen inrättat tre korttidsplatser i huset, en på 
Björken och två i Ringelsta grupp 3. 
Vi har för närvarande 2 par vilket gör 52 boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i 
lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal. Det har under året 
varit tre anmälningar enligt Lex Sarah. Inga klagomål har inkommit under året från boende eller 
anhöriga.  
 
Händelser av betydelse 
Under året har 12 personer avlidit på Ringelsta, att jämföras med 2010 då vi hade 10 avlidna. 
Vårdtyngden har varit och är hög i grupp Svalan och i grupp 3, det är de grupper som har lägst 
grundbemanning och därför är känsligast när vårdtyngden ökar. Vi har därför periodvis haft och 
har inne extrapersonal för att klara verksamheten. Beroende på att vårdtyngden generellt är hög 
samt för att klara kraven från socialstyrelsen vad gäller nattbemanning så har bemanningskravet 
höjts från tre till fyra nattetid på Ringelsta och för detta anställs det också extra. Vi har även detta 
år genomfört många gemensamma och enskilda aktiviteter i huset, vilket varit väldigt uppskattat 
av boende på Ringelsta.  
Solrummet har använts mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
Vi har under hösten, utifrån utbildningen musik i vården, genomfört sångträning 1 gg/v 
tillsammans med Borgargården. 
 
Ekonomi 
Budgeten visar på ett underskott med 218 000:- dels för att vi haft inne extrapersonal men också 
för att vi haft extraordinarie kostnader i form av att en personal har lösts ut samt att vi uppbär 
dubbla lönekostnader för en tjänst beroende på åtgärder efter Lex Sarah händelser. Vårdtyngden 
har varit och är hög på Ringelsta. 
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Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt att vi haft 
planeringsdagar och lönesamtal. Inrättandet av bättre belysning har påbörjats på Blåklockan och 
kommer förhoppningsvis att vara färdigställt under 2011. 
Tre arbetsskadeanmälningar och en tillbudsrapport under året. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Vi kommer att klara av våra uppsatta mål under året. 
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Grupp 2 7.00 16 15 0,43 0,50 
 
Björken 6.50 12 12 0.55 0.54 
 
Grupp 3 6,81 15 13 0.45 0,52 
 
Blåklockan 6,31 11 11 0,57 0,57 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
7.70 33.92   0.605 0.67 
 
1 årsarb. gör 37 tim./vecka = 5,30 tim per dag eller 5 timmar och 18 min.  Ex. 0,45 års/boende = 
2 och 23 min per dag./boende. I denna tid ingår städ, tvätt, ledsagning, rapporttider, beställning 
av förråd etc. förutom omvårdnad. 
 
Framtiden 
Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de 
boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. En stor fråga i huset är behovet av 
utrymningsövningar och kunskap i brandskydd. Vi ser det som en fråga av högsta prioritet. Vi 
tänker också fortsätta samarbeta med Borgargården framförallt vad gäller aktiviteter.  
 
 
Lena R Jonsson 
Boendechef 
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4528 Solbacken 
 
Tkr 2011 2010   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Föränd-
ring i % 

Personal  5 277 5 273 4 5 335 -1

Verksamhet 1 520 1 534 -14 1 516 1

            

Summa kostnader 6 797 6 807 -10 6 851 -1

            

Intäkter -798 -825 27 -841 -2

            

Netto 5 999 5 982 17 6 010 0
 
Verksamhet 
Solbackens består av 16 lägenheter med kök, på 3 plan, 3 av lägenheterna är nu Trygghetsboende 
och tillhör hemtjänstens ansvar. I de 13 lägenheter som tillhör Solbackens vård och 
omsorgsboende har vi 14 boende. 
De 14 boende äter lunch och middag i den gemensamma matsalen på entréplanet, frukost äter 
var och en i sin lägenhet. Varje boende har en kontaktperson och en vice kontaktperson. 
Vår matsal serverar även lunch till 11 personer varje dag från närområdet kring Solbacken.  
Vi arbetar efter BraVå kvalitetsystem.  
Vi arbetar utifrån en omvårdnadsfilosofi med individen i fokus. Kontaktmannaskap tillämpas i 
boendet.  
Inga klagomål, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar har inkommit under året. 
 
Händelse av betydelse 
Vi har haft aktiviteter 3 ggr varje vecka genom Kultur i vården förutom under sommaren då det 
varit uppehåll med den verksamheten.  
De två första lägenheter som blev lediga i början av året har blivit Trygghetslägenheter och vi 
har då gjort två omflyttningar i huset för att samla dessa lägenheter på det översta planet. 
Ytterligare två lägenheter har blivit lediga på översta planet och har under sommaren juni-aug 
använts till mellan och korttidsboende eftersom Kommunrehab har varit stängt och behovet av 
korttidsboende/mellanboende har varit stort.  
Under hösten har en lägenhet till blivit Trygghetsboende men två övriga lägenheter som blivit 
lediga tillhör fortfarande Vård och omsorgsboendet. 
Städet av matsal, kök, personalrum och kontor har tidigare legat på personalens arbetsuppgifter 
men efter upphandling tillsammans med A-hem har Samhall skött städet from 1/1-11 och det har 
gjort att personalen har mer tid för de boende. 
 
Personal 
Personalbemanningen är på 10,55 årsarbetare och boendechef arbetar 50%. Det är 13 personer 
som arbetar på Solbacken, alla utom en är undersköterskor. Två av dem har roterande schema, 
arbetar dag och nattpass och två person arbetar endast natt. Alla arbetar två av fem helger och en 
extra helgdag ca var 20 vecka.  
Alla har i och med ”Heltid /deltid åt alla” blivit erbjudna heltid men här på Solbacken har några 
även sökt ner sig i tid så vi har ingen överbemanning utan har legat lika i bemanningen under 
2011.  
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Vi har 1 personer som är föräldraledig på halvtid och en på heltid men ingen långtidssjukskriven. 
1 av personalen är omplacerade på annan tjänst och vi har då långtidsvikarier på den tjänsten. 
Under våren och hösten har 3 personal sökt och fått längre vikariat på andra arbetsplatser vilket 
innebär att vi har 3 långtidsvikarier. 
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna.  
Vi arbetar efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och 
medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen. En planeringsdag har genomförts med all 
personal.  
De flesta i personalgruppen har arbetsglädje och trivs med sitt arbete även om det varit lite upp 
och ner bl.a. p.g.a. funderingar kring omstruktureringen till Trygghetsboende och vad som då 
händer med personalen. Arbetstyngden har minskat sedan förra året i och med att vårdtagarna är 
färre, men en liten ökning var det dock under semesterperioden. 
 
Ekonomi 
Vi har sedan hösten Individuellt schema vilket innebär att vi tittat över bemanningen och har nu 
kunnat minska mer på vikarier pga detta samt att vi har 2 mindre vårdtagare. En personal är 
föräldraledig från sin 50 % tjänst och där tar vi bara in vikarie 2 helger på 5 v, vilket innebär att 
vi sparar 45-54 timmar/5 v. Sjukfrånvaron har ökat lite pga att två personal har varit 
långtidssjukskrivna under början av året.  
Under jan-april var inte 2 av lägenheterna som tillhör Trygghetsboendet uthyrda vilket gör att 
hyresintäkterna har minskat, en tredje lägenheten var endast uthyrd under 1,5 månad. 
De två övriga lägenheterna som varit lediga har under juni-augusti används till mellan och 
korttidsboende och då går hyran automatiskt till Ekan/Krehabs budget. 
En viss överskridning kan ske pga ej uthyrda lägenheter under 4 månader samt inga hyresintäkter 
för de lägenheter som används till mellan och korttidsplatser. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Riktpunkten perioden är 100%. Solbacken ligger på %. 
 
5 utflyttning har skett under året och 3 av lägenheterna har blivit Trygghetsboende och i 2 har 3 
boende i Vård och omsorgsboende flyttat in. 
 
Personaltäthet:  Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende 
Dag och nattpersonal 10,55 14 13 0,75 
 
Målen för de boende och personalen, att tryggheten och behovet av vård och omsorg skall 
tillgodoses dygnet runt i sitt boende är vad vi arbetet efter.  
Riktlinjer för kost och måltid följs.  
Genomförandeplaner uppdateras 2 ggr/år och vid behov.  
Vi arbetar med att följa upp verksamheten vid arbetsplatsträffar, utvärderar och gör ändringar.  
Rutiner för verksamhetsinnehåll arbetas med kontinuerligt.  
Arbetsmiljön är bra och den psykosociala arbetsmiljön är åter igen lite sämre men vi arbetar med 
detta.  
Riskanalyser i lägenheterna görs och följs upp kontinuerligt.  
Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen. 
All personal har fått utbildning i Brandskydd. 
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Framtiden 
Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del för både personal och boende. Omsorgsarbetet ställer 
höga krav på alla parter vad gäller vilja, intresse och engagemang och genom värdegrunden att 
arbeta professionellt, visa respekt och glädje. Undertecknad och personalen arbetar för att vi 
skall kunna ge de boende den trygghet och omvårdnad som de har behov av och att även ge 
”guldkant” på deras vardag.  
Vi fortsätter vårt samarbete med omvårdnadsprogrammet och att ge kommande personal en god 
praktikplats. 
Vi kommer att med jämna mellanrum ta upp Trygghetsboendet på Arbetsplatsträffarna, så 
personalen får all information och möjlighet att diskutera och ventilera funderingar kring detta. 
Under våren -12 införs ett nytt dokumentationssystem vilket kommer att innebära ändrat sätt att 
dokumentera för baspersonalen, det kommer att ta tid i början för utbildning och sedan en tid 
innan alla kan det ordentligt. 
 
 
Boendechef 
Maria Östman 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Tkr 2011 2010 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  9 732 9 503 229 5 768 65

Verksamhet 796 1 115 -319 785 42

Internhyror, kap kostn     0     

            

Summa kostnader 10 528 10 618 -90 6 553 62

            

Intäkter -120 -175 55 -20 -505

            

Netto 10 648 10 443 -35 6 533 60
 
 
Verksamhet 
Kommunen har Hälso- och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i 
kommunens särskilda boenden för äldre och funktionshindrade, dessa boenden är 
Länsmansgården, Ringelsta, Solbacken, Borgargården, Borgen, Boendestödet och Lärkan, 
dessutom korttidsplatserna på Krehab och Ekan, samt dagverksamheterna Utsikten, Åkerbäret 
och A-Service. Alla sjuksköterskor tillhör Hälso- och Sjuvårdsenheten. Varje boende har en 
patientansvarig sjuksköterska (PAS) som har huvudansvaret för omvårdnaden Varje 
sjuksköterska är PAS för 10-30 boende vilket innebär ett ansvar för vårdens planering, 
genomförande, resultat och uppföljning. Sjuksköterska finns tillgänglig i tjänst dygnet runt. 
Kommunens särskilda boenden är indelade i 2 större områden, i varje sådant område ingår i 
genomsnitt 5 sjuksköterskor, dessa ska i första hand täcka upp för varandra vid frånvaro, detta 
för att främja kontinuitet och säkerhet. 
Sjuksköterskorna arbetar utifrån ett flexibelt arbetsschema (Time Care) . 
 
Sjukvårdsmateriel/lab, en kostnadsökning jämfört med 2011. Läkemedel står för ca. 23000 där 
övergång från proviva till sempersmagdroppar medfört att kostnad förts över från chefer SÄBO 
till hälso- & sjukvårdsenheten. ( kostnad ca 170:-/flaska – 135 flaskor dvs.1 flaska per 
vårdtagare).  
 
Sjukvårdsmaterial, ökat ca 72000:- kostnadsökningen förklaras med prishöjningar samt att det i 
verksamheten förekommit flera svårläkta stora sår samt att vi har fått överta kostnaden för 
sjukvårdsmaterial från primärvården för personer på korttidsplats. Vi har också haft flera 
personer med PEG-sond för vilken kostnaden är hög, för knapp och infusionsaggregat ca 
150kr/person och dag exkl. kostnaden för mat. Vilket står för stor del av kostnadsökningen.  
 
Kostnaden för inkontinenshjälpmedel (KOFFA / HYGIEN) har ökat ca 64000:-, under våren 
2012 utbildas undersköterskor och sjuksköterskor i förskrivning och kvalitetssäkring 
kontinensvård för att på sikt minska kostnaderna.  
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Slag 46 Övriga tjänster 145.600 avser kostnader för Bemanningsföretag som anlitats under 
hösten. Inför hösten saknades bemanning from. 5/9-11  4,5 sjukskötersketjänst. För att klara 
verksamheten anlitades 2 sjuksköterskor via bemanningsföretag och 1 sjuksköterska 
rekryterades. 
 
Händelser av betydelse 
Det har i sjuksköterskegruppen varit en hög personalomsättning under 2011, 5 har avslutat 
anställning av olika skäl och 2 har varit föräldralediga stor del av året. Svårt att rekrytera, 
rekryteringen har även tagit lång tid under stora delar av året. 2.a halvåret har bemanningen varit 
mycket låg. Verksamhetens kvalité har påverkats, det förebyggande arbetet utifrån Senior Alert 
har inte kunnat utföras under ca 6 månader juni-oktober. Baspersonal har ej fått det stöd och 
handledning de behövt vilket lett till interna klagomål från baspersonalen.  
 
Den personal som varit i tjänst har fått arbeta hårt och dra ett stort lass för introduktion av ny 
personal.  Bemanning via företag har även bidragit till ojämn bemanning och faktiskt dyr 
kostnad till låg kvalité. 
 
Personal 
Den ökade personalkostnaden står för ca hälften av underskottet . 
Förbrukningen här är högre än föregående år vilket innebär ett överskridande av budgeten.  
Förbrukningen ligger 130000 högre än budgeten.  
Kostnader för vikarier både med månadsanställning och med timlön har också ökat. Detta beror 
på att vi anlitat flera olika vikarier vilket inneburit att fler gått introduktion samt att vi i högre 
utsträckning har tvingats ta in vikarier då det rört sig om längre ledigheter.  
På grund av den mycket dåliga tillgången på sjuksköterskor har vi också tvingats hålla en relativt 
hög lönenivå. Sjuksköterskeenheten har också varit något ojämnt bemannad beroende på att det 
tidvis varit svårt att rekrytera sjuksköterskor, trots upprepade försök.  
Våren april och maj var enheten något överbemannad för att tillgodose personalbehovet över 
sommaren. Sommaren har trots allt varit bra bemannad detta år.  
Både kort och långtidssjukskrivningar kan anses som mycket låg.  
 
Ekonomi 
Underskottet för perioden totalt är 247 000:-. Personalkostnaderna ligger lägre än föregående år 
men överskrider ändå budget.  
Verksamhetskostnaderna har i år ökat med 286 000jämfört med samma tid 2011 varav 145600 är 
kostnaden för personal via bemanningsföretag.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Målen har uppnåtts under första halvåret men inte under andra halvåret.  
Personalstat 10,72 
 

Antal personal: 13 Heltid: 7 Deltid: 6 Natt: 2 
 
Antal boende:  156 Nyckeltal: 0,06 ssk/ boende inkl. natt 
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Framtid 
Nytt datasystem har upphandlats och skall införas inför sommaren, maj 2012 detta är inte 
optimalt att införa en så stor förändring inför semesterperioden. Kostnader för detta system har 
inte givits plats i 2012 års budget. Införandet av detta system kräver utbildningsinsatser 
motsvarande ca 60 arbetsdagar för hela gruppen inkl vikarier.  
 
Även införandet av SHITS kort för identifiering och säker datatrafik införs i April 2012 inte 
heller denna kostnadsökning finns med i beräkningen för 2012 års budget.  
 
Den höga förbrukningen av sjukvårdmaterial beräknas kvarstå, vi vårdar många multisjuka äldre 
samt kostnaden som överförts från Primärvården för sjukvårdsmaterial på KREHAB kvarstår 
och kan variera stort. Även kostnadsökningen för läkemedel beräknas kvarstå. 
 
En stor organisationsförändring ska ske när hemsjukvården ska övergå till kommunen.  
 
Har ansökt om att få behålla pengar ca 12.000 från handledning av studenter till utbildnings 
pengar för personalen.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 11 
 

 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2011 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./: 
 
Exp till 
Berörda 

Sn § 7 Dnr 00209/2011 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Socialnämnden antog 2011-05-23 § 46 internkontrollplan för 2011. 
 
Uppföljning av internkontrollplanen för 2011 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärdering av internkontrollplan för socialnämndens 

verksamheter 2011 enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-03-13 § 7. 

 
Uppföljning - Internkontrollplan för socialnämnden 2011 

 

Rutin/System Kontrollmoment Uppföljning 
Avgiftshantering 
ÄO, AFF  

Kontroll mot fattade beslut Eventuella fel åtgärdas direkt, två handläggare som har tillgång till varandras uppgifter säkerställer 
rättssäker handläggning. 
 

Avgiftshantering 
Alkohol, folköl 

Kontroll mot diarieförda 
ärenden samt restaurang-
rapporter. För ölförsäljning 
gäller kontroll mot lista över 
försäljningsställen 

Rutinerna behöver förbättras på så vis att räkningsutskicket ska ske i direkt  samband till att 
restaurangrapporterna kommit in. 
I övrigt fungerar rutinen bra. 
 

Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut , 
rapportering till 
socialstyrelsen, 
revisorer och 
fullmäktige 

Uppföljning av 
utförande/resultat 

Fungerar bra. Socialnämndens anställda har förbättrat sin följsamhet mot ingångna avtal för inköp t ex. 
 

Utbetalning och 
återbetalning av 
försörjningsstöd 

Kontroll mot fattade beslut Utbetalning fungerar bra. 
Beslut mot återbetalning har ökat från 427 907 under 2010 till 450 423 under 2011.  
Under 2010 hade inbetalts  44 % , summan återbetalning har ökat  till 62 % under 2011. 
 

Hantering av egna 
medel 

Genomgång av respektive 
ärende med avseende på 
ekonomi 

Antalet ärenden ökar, oftast i samband med hyres eller elskulder. 
En person har minus på sitt konto, där finns ingen möjlighet att klara ekonomin med hans egna 
tillgängliga medel. 
 

Återrapportering av 
projekt för att 
kunna erhålla 
projektbidrag 

Kontroll av att villkoren för 
att få ut bidraget uppfyllts 
samt att redovisning 
inlämnats till bidragsgivaren 

Har fungerat bra, inga projektpengar har behövt återbetalas under året. 
Återsökning av kostnader från Migrationsverket: Förseningar på grund av hög arbetsbörda och 
sjukskrivningar inom Individ och familjeomsorgens område 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 12 
 

 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2012 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 8 Dnr 00028/2012 042
 
Budgetuppföljning t.o.m. januari månad 2012 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 13 
 

 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader – 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Catrin Höglander 
Socialstyrelsen 
Revisorer  

Sn § 9 Dnr 00121/2011 709
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen som ej är 
verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 4 ej verkställda beslut att rapportera fjärde 

kvartalet 2011.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för fjärde kvartalet 
 
Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol 
 
* Det finns 0 gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna ovanstående rapport. 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 14 
 

 

 
 
Utvärdering av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2011 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2012 
 
 
 
 ./. 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
Ulrica Lundgren 

Sn § 10 Dnr 00019/2012 709
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2011 redovisas 
för nämnden samt plan för 2012 upprättats. 
 
Utvärdering för 2011 och plan för 2012 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2011 

enligt bilaga.  
att målen för arbetsmiljöarbetet för 2011 anses delvis vara uppnådda 
att att anta till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012 enligt 

bilaga. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-03-13 § 10. 1 (3) 
 
 

Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter 2011 samt plan för 2012 
 
Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens verksamheter 2011 samt plan för 
2012 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet inom alla våra verksamheter och arbetsmiljön är 
stående punkt på träffarna. 
 
Checklistorna för arbetsmiljön 
I stort sett samma saker som föregående år, det mesta inom yttre miljö handlar om dålig 
luft, torr luft, för varmt, för kallt. 
Av handlingsplanerna framgår att detta åtgärdas genom kontakt med A-hälsan (för 
mätning) med vaktmästare (för åtgärd). Bristerna ser ut att ha funnits med sedan tidigare år 
eller återkomma under vissa perioder.  
 
Både i särskilda boenden och omsorgstagares egna hem kan inomhusmiljön vara 
problematisk, med trånga toaletter och mycket möbler. Handlingsplaner finns för hur man 
ska förbättra detta.  
 
Många inom våra verksamheter upplever periodvis alltför hård arbetsbelastning och det 
finns tendens till att personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik på grund 
av detta. 
 
Vårdtyngdmätningar 
Vårdtyngdmätningar har nu varit igång inom äldreomsorgen under några år. 
Senaste mätningen gjordes under maj 2011 och efter beslut i socialnämndens ledning har 
mätningarna upphört. 
 
Övrigt 
 
Tillbud och arbetsskador 
De tillbud  som rapporterats handlar om hot om våld inom äldreboende, stickskada samt 
incident i samband med bilfärd med brukare. 
12 arbetsskador har rapporterats in varav ett par stycken orsakat sjukskrivning. 
Det rör sig om halkolyckor ute och inne, cykelolyckor, ryggskott vid förflyttning. 
Ansvariga chefer har anmält arbetsskadorna och vidtagit nödvändiga åtgärder på 
arbetsplatserna 
 
Kostnader 
De direkta kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder i form av inköp av hjälpmedel eller annat 
uppgår för året  156 763 (238 000 under 2010). 
En viss osäkerhet finns beträffande kostnaderna då en del inköp och utbildningar inte 
märkts med aktivitetsnummer arbetsmiljö. 
Några grupper har fått kommunikationsutbildning via A-hälsan med gott resultat, dessa 
kostnader finns inte med.  
Inte heller kostnaden för handledning till personal är bokförda som arbetsmiljöåtgärd.  
 
Skyddskommitté 
Vi har haft möte vid tre tillfällen under 2011. 
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Resultat 2011 
 
Brandskyddsutbildning samt utrymningsövning i våra äldreboenden. Delvis genomfört, 
utrymningsövning ska göras under 2012 
 
Brandskyddsutbildning för hemtjänstpersonal. Genomfört 
 
Fortsatt extern handledning till chefer och handläggare. Genomfört 
 
Fortsatt god samverkan med fackliga organisationer, personalkontoret och A-hälsan . 
Genomfört 
 
Omstrukturering av äldreboende och korttidsboende med beaktande av arbetsmiljön i hela 
processen. Genomfört, fortsätter under 2012 
 
Genomföra de planerade ombyggnationerna av toaletter på Ringelsta samt förbättrad 
belysning som fanns med på listan 2011. Toaletterna ej genomfört 
 
Skaffa fler och effektivare rökrenare inom hemtjänsten i första hand. Genomfört, vi har fått 
bidrag från Hjärt och lungföreningen i Arvidsjaur 
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Planering 2012 
 
Brandskyddet; fortsatt kontinuerlig utbildning via räddningstjänsten. Utrymningsövningar 
inom boendena. 
 
Extern handledning till handläggare och chefer 
 
Lokalfrågan på socialkontoret -socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn får 
under 2012 tillgång till arbetsrum på Ideum där även en nyanställd socialsekreterare 
kommer att ha sin arbetsplats. AVA anställning för att klara medverkan i Norrsken. 
 
Fortsatt god samverkan med fackliga organisationer, personalkontoret och A-hälsan. 
 
Omstrukturering av äldreboende, förslag till socialnämnden under mars 2012. 
 
Fokus på den psykosociala arbetsmiljön - vårdtyngden är fortsatt hög. Cheferna har ansvar 
för att hjälpa personalen att prioritera. 
Genomförandeplaner ska användas. 
 
Uppföljning av genomförda förändringar, heltid/deltid samt förändrad organisation inom 
Ringelstas ledning. 
 
Hemtjänsten inleder införandet av IT-baserat planeringsverktyg samt ”nyckelfri” 
hemtjänst. 
 
Hemtjänsten ser över fördelningen mellan grupperna, Moskoselgruppen får tillgång till 
ytterligare en leasingbil och kan därmed lättare ha ansvar för brukare i Lauker. 
 
I samband med planering för övertagande av hemsjukvården ska frågor kring arbetsmiljön 
tas med. 
 

 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 15 
 

 

 
 
Redovisning av 
investeringar under 2011 - 
socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi 

Sn § 11 Dnr 00029/2011 041
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 185 att fastställa 
investeringsbudgeten för 2011. 240 000 kr tilldelades socialnämnden som 
själva fått prioritera investeringarna samt 240 000 kr till investeringar i 
hotellås samt toaletter. 
 
Alla investeringar ligger inom områdena arbetsmiljö och ökad kvalitét. 
 
Investeringarna har bestått av  
 

Tvättmaskin till Länsmansgården 26 200 kr 
Tvättmaskiner till Borgargården 52 400 kr 
 

 78 600 kr 
 
Två planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: 
 Införande av hotellås på Björken, vi avvaktar utredningsarbetet som 

pågår beträffande boendestrukturen inom äldreomsorgen. 
 Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta (hyresvärden har inte gjort 

ombyggnationen). 
Summa ca 240 000 kr. 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna vidtagna investeringar under 2011.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 16 
 

 

 
 
Ombudgetering av 2011 
års investeringsbudget till 
2012 - Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi 

Sn § 12 Dnr 00062/2012 042
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 185 att fastställa 
investeringsbudgeten för 2011. 240 000 kr tilldelades socialnämnden som 
själva fått prioritera investeringarna samt 240 000 kr till investeringar i 
hotellås samt toaletter vid Ringelsta. 
 
Två planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: 
 Införande av hotellås på Björken, vi avvaktar utredningsarbetet som 

pågår beträffande boendestrukturen inom äldreomsorgen. 
 Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta (Hyresvärden har inte gjort 

ombyggnationen). 
Summa ca 240 000 kr. 

 
Socialnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige anhålla om att få flytta 
över den beviljade summan för investeringar år 2011 i hotellås samt toaletter 
på Ringelsta till år 2012, summa 240 000 kr. 
 
Socialnämnden har under 2011 förbrukat 78 600 kr i investeringar av 
240 000 kr. Socialchefen föreslår nämnden att begära att få flytta över 
resterande summa, 161 400 kr från 2011 års investeringsbudget till 
underhållsbudgeten för 2012. 
 
För 2012 föreslår att nytt larmsystem på Länsmansgården prioriteras. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige anhålla om överföring av 240 000 kr från 

2011 års investeringsbudget avsedda för investeringar i hotellås samt 
toaletter på Ringelsta, till 2012 års investeringsbudget. 

att anhålla om överföring av 161 400 kr från 2011 års investeringsbudget 
till underhållsbudgeten för 2012. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 17 
 

 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Pernilla Berggren 
 

Sn § 13 Dnr 00025/2012 739
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2011 har upprättats. 
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse. 
 
Respektive enhetschef för de olika verksamheterna inom socialförvaltningen 
har beskrivit hur patientsäkerhetsarbetet under föregående kalenderår har 
bedrivits på enheten/enheterna. 
Samtliga medarbetare ska arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt 
och enligt kommunens värdegrund som vilar på hörnstenarna Glädje, 
Respekt och Professionalitet. 
 
Socialnämndens ledningssystem för kvalitet har som utgångspunkt de båda 
föreskrifterna SOSFS 2005:12 samt SOSFS 2006:11. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna 2011 års patientsäkerhetsberättelse enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-03-13 § 13. 1 (7) 
 
 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2011 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. Enligt den 
nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse. 
Respektive enhetschef för de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen har beskrivit 
hur patientsäkerhetsarbetet under föregående kalenderår har bedrivits på 
enheten/enheterna. 
Samtliga medarbetare ska arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt och enligt 
Kommunens värdegrund som vilar på hörnstenarna Glädje, Respekt och Professionalitet 
Socialnämndens ledningssystem för kvalitet har som utgångspunkt de båda föreskrifterna 
SOSFS 2005:12 samt SOSFS 2006:11. 
 
I patientsäkerhetsberättelsen som följer används följande förkortningar; 
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling 
HSL - Hälso- och sjukvårdslagen 
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SOL – Socialtjänstlagen 
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
Här följer en sammanställning av patientsäkerhetsarbetet; 
 
Hantering av Avvikelser, risker och synpunkter/klagomål 
All personal uppmuntras/uppmanas skriva en avvikelserapport när en händelse upptäcks 
som medfört eller kunnat medföra skada eller sjukdom hos patienten. Avvikelser 
dokumenteras i verksamhetssystemet, avvikelsesystemet är utformat så att avvikelser inom 
samtliga av verksamheten berörda lagrum – HSL,SOL samt LSS kan beskrivas. 
Inrapporterade händelser hanteras av patientansvarig sjuksköterska samt chef på respektive 
enhet i samråd med baspersonal. Sjuksköterska och chef ansvarar för att i samråd med 
baspersonal planera och genomföra förebyggande åtgärder. Om händelse/-risk bedöms 
kunna inträffa i annan verksamhet informeras övriga enheter om händelsen/-risken samt 
vidtagna åtgärder. Händelser/risker som bedöms allvarliga liksom händelser som kan 
föranleda anmälan enlig Lex Sarah eller Lex Maria rapporteras till Socialchef och MAS 
direkt och händelse- eller riskanalys görs.  
 
Klagomål som inkommer från patienter eller närstående utreds av chef i berörd 
verksamhet, vilken ansvarar för att utifrån klagomålets art vidta de åtgärder som behövs 
både på kort och lång sikt. Chef delger därefter socialchef och socialnämndens ordförande 
klagomålet samt vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras. Skriftligt svar skickas till 
den som framfört klagomålet. Socialchef sammanställer och redovisar inkomna klagomål 
för Socialnämnden.  
Under 2011 har inkommit 3 klagomål, 11 Lex Sarah anmälningar varav 4 bedömts som 
allvarliga missförhållanden. En Lex Sarah anmälan har efter den 1/7 anmälts till 
Socialstyrelsen. Ingen anmälan enligt Lex Maria har upprättats under året. 
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Fallrapportering 
All personal inom särskilt boende ska skriva en avvikelse när en patient ofrivilligt 
hamnar på golvet. Fallhändelser hanteras som avvikelse enligt ovan. 
Socialnämnd och ledningsgrupp får vid årets första Socialnämndssammanträde 2012 en 
redovisning om statistik över 2011 års inrapporterade fall. 
Alla yrkeskategorier samverkar i fallprevention. Vid inflyttning i särskilt boende gör 
sjuksköterska och kontaktperson en fallriskbedömning enligt DFRI (Downtown Fallrisk 
Index), sjukgymnasten kompletterar bedömningen med TUG-test (Timed Up and Go). 
Bergs balanstest används av sjukgymnasten som komplement vid behov. Arbetsterapeut 
gör ADL-status på alla nyinflyttade. En genomgång av checklista riskfaktorer fall görs. 
Patienten och/eller närstående erhåller skriftligt informationsblad om hur fall kan 
förebyggas. Fallriskbedömning genomförs efter inflyttning två gånger årligen samt om 
patientens hälsotillstånd förändras. 
 
Läkarmedverkan 
Regleras i länsövergripande samvarkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och 
Norrbottens Läns Landsting. Enligt avtalet erhåller kommunen läkartid 1timme per 10 
vårdtagare. Läkarkontakter sköts av en namngiven läkare som finns på plats 2 dagar per 
vecka. Läkarkontakter övrig tid sköts via primärvårdens jourläkare. Kontinuiteten är 
mycket god. 
 
Läkemedelshantering 
Rutiner för läkemedelshantering finns upprättade, avvikelser och brister i 
läkemedelshanteringen orsakas i flertalet fall av bristande följsamhet till dessa, trots att all 
personal har god kännedom om gällande riktlinjer. Under 2012 kommer aktivt att arbetas 
med arbetssätt och attityder för att minska antalet läkemedelshändelser. 
 
Dokumentation och Sekretess 
Dokumentation enligt HSL sker digitalt i HSL3, de tre legitimerade yrkesgrupperna har en 
gemensam journal. Även omvårdnadspersonalen dokumenterar och signerar i HSL3. 
Under våren 2012 kommer ny version av HSL3 att införas i verksamheterna – Treserva. 
Ett nytt sökordsträd tas fram, baserat på ICF - International Classification of Functioning, 
Disability and Health, svensk översättning  
 
Samtliga enskilda i vård & omsorgsboende har en individuell genomförandeplan som 
upprättas av kontaktperson tillsammans med den enskilde/närstående. 
Genomförandeplanen revideras vid behov och var 6:e månad (maj och november). 
Under våren 2012 planeras i samband med byte av verksametssystem, utbildning och 
kvalitetssäkring av genomförandeplaner samt den sociala dokumentationen. 
All personal informeras vid anställning om sekretess/tystnadsplikt. 
- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  
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Medicinteknisk utrustning 
Medicinteknisk utrustning, arbetstekniska hjälpmedel och individuellt utprovade 
hjälpmedel kontrolleras och följs upp enligt lokala riktlinjer som finns 
upprättade. 
Avvikelser gällande medicinteknisk utrustning hanteras enligt tidigare beskrivning 
om avvikelser.  
 
Intyg om uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård  
Vi följer Norrbottens Läns Landsting råd och anvisningar gällande vilka patienter som har 
rätt till uppsökande munhälsobedömning och intyg om nödvändig tandvård. 
Samtliga biståndshandläggare och enhetschefer har behörighet att 
skriva intyg. 
 
Smittskydd 
Våra basala hygienrutiner gäller överallt där vård och omsorg ges. Respektive 
enhetschef i verksamheten ansvarar för att rutinen efterlevs. Speciella rutiner finns 
att följa vad gäller stick- och skärskador, utbrott av magtarminfektion, och EBSL bakterier. 
 
Vårdprevention 
Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med vårdprevention gällande fall, trycksår och 
undernäring. Registrering sker i kvalitetsregistret Senior Alert. Rutiner finns upprättade. 
 
HSL och SoL riktlinjer och rutiner 
Under 2012 kommer riktlinjer och rutiner att ses över med anledning av Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
 
Lokaler och bostäder för äldre 
Brister i lokalers utformning, brist på äldreboendeplatser och korttidsplatser har 
framkommit under senare år, det finns också brister i utrymmen för läkemedelshantering, 
undersökning och behandling liksom brist på kontors- och personalutrymmen. De äldre 
som flyttar in i särskilt boende har omfattande vård & omsorgsbehov, att bedriva 
patientsäker och kostnadseffektiv vård och omsorg i lägenhetsboende är idag svårt. Under 
hösten 2011 har anställts en projektledare samt en arbetsgrupp som analyserat dagsläget 
samt framtida behov. En delrapport har presenterats för Socialnämnden i december och 
slutrapport presenteras för nämnden under våren 2012. Därefter väntas beslut om framtida 
åtgärder. 
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Bemanning 
Under året har svårigheten att rekrytera sjuksköterskor accelererat och 
sjuksköterskebemanningen har varit mycket låg under andra halvåret. Detta har medfört 
brister i patientsäkerheten samt att vårdpreventiva åtgärder fått stå åt sidan. Under 2011 har 
upprättats handlingsplan för att undvika låg bemanning under lång tid. Verksamheten har 
också uppmärksammat att det blir allt svårare att rekrytera undersköterskor. 
Socialförvaltningen samarbetar med grundskola, gymnasieskola, och arbetsförmedlingen 
för att säkerställa framtida behov av personal. 
Bemanningsgraden i lägenhetsboende är lägre än i gemensamhetsboenden och motsvarar i 
dag inte behovet. Detta kompenseras idag med extrapersonal. För att uppnå kontinuitet och 
patientsäkerhet bör bemanningen ses över i lägenhetsboende och anpassas till 
bemanningsgraden i övriga boenden. 
  
Ringelsta 
Ringelsta vård & omsorgsboende tillhandahåller vårdplatser i form av lägenhetsboende och 
gemensamhetsboende fördelat på fyra enheter. Risker som identifierats i verksamheten är 
lokalernas utformning i de delar av huset som innehåller lägenhetsboende, där lokalerna i 
dagsläget inte i tillräcklig utsträckning är anpassade till de boendes behov vilket leder till 
risker och brister för enskilda boende. Bemanningen i lägenhetsboende är inte heller i 
tillräcklig utsträckning anpassad till de boendes behov och har en lägre bemanningsgrad än 
övriga gemensamhetsboenden.  
Under året har rapporterats 213 avvikelser inklusive riskhändelser. Av rapporterade 
händelser är 74 fallhändelser, 84 läkemedelshändelser, 15 avvikande från enheten 
(personal har inte uppmärksammat att den enskilde gått ut), 10 omvårdnadshändelser, 3 
uteblivna insatser, 1 bristande tillsyn, samt 17 riskhändelser. 
 
Länsmansgården 
Länsmansgården vård & omsorgsboende tillhandahåller vårdplatser i form av 
gemensamhetsboende fördelat på 4 enheter. Verksamheten har aktivt arbetat med att 
identifiera fallrisk för enskilda individer. För att förebygga fall har arbetats 
tvärprofessionellt  och extra personalresurser har tagits in för att täcka behov av tillsyn och 
undvika fall. För att förebygga brister i läkemedelshanteringen såsom förväxling av 
läkemedel samt uteblivna doser har rutiner och arbetssätt aktualiserats och gåtts igenom i 
alla grupper. 
För att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner har basala hygienrutiner 
gåtts igenom och ett arbete med att öka tillgängligheten till handskar, handsprit och 
plastförkläden inletts. 
Under året har rapporterats 178 avvikelser inklusive riskhändelser. Av rapporterade 
händelser är 100 fallhändelser, 61 läkemedelshändelser, 3 avvikande från enheten 
(personal har inte uppmärksammat att den enskilde gått ut), 4 omvårdnadshändelser, 2 
uteblivna insatser, 3 bristande tillsyn, 1 infektion/smittspridning samt 4 riskhändelser. 
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Ekan, Krehab, Utsikten 
Tillhandahåller 10 korttidsplatser, 5 vård & omsorgsboendeplatser i form av 
gemensamhetsboende samt dagverksamhet. Här har identifierats många risker. Arvidsjaurs 
kommun har brist på platser i vård & omsorgsboende vilket i sin tur medför hög belastning 
på korttidsverksamheten. Vårdtyngden på enheterna är hög och har under året ökat. Behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser är också högre än i övrig verksamhet. 
Här ses också i större utsträckning risker gällande läkemedelshantering, läkarkontakter och 
informationsöverföring.  
Under året har rapporterats 74 avvikelser inklusive riskhändelser. Av rapporterade 
händelser är 29 fallhändelser, 27 läkemedelshändelser, 3 avvikande från enheten, 1 
läkarkontakt, 4 omvårdnadshändelser, 4 utebliven omvårdnadsinsats, 1 bristande tillsyn, 1 
medicinteknisk händelse samt 4 riskhändelser. 
 
Solbacken 
Tillhandahåller vård & omsorgsboende i form av lägenheter. Boendet är under 
omstrukturering och målet är att på sikt omvandla Solbacken till Trygghetsboende. I 
dagsläget tillhandahåller boendet också 3 trygghetslägenheter. Här kan ses risker för 
patientsäkerheten med anledning av pågående omstrukturering. Huset är i tre plan vilket 
försvårar möjlighet till tillsyn, personalomsättningen har varit hög under året vilket också 
påverkar patientsäkerheten negativt, bl a har bristande följsamhet till rutiner noterats och 
chef och personal har påbörjat ett arbete med verksamhetens struktur. 
Under året har rapporterats 52 avvikelser inklusive riskhändeler. Av rapporterade 
händelser är 20 fallhändelser, 23 läkemedelshändelser, 3 omvårdnadshändelser, 1 utebliven 
insats, 1 bristande tillsyn, 1 bristande informationsöverföring samt 2 riskhändelser. 
 
Borgargården 
Tillhandahåller vård & omsorgsboende i form av gemensamhetsboende. Boendet har 13 
platser fördelade på två våningsplan.  
Även här kan ses risker för patientsäkerheten med anledning av lokalernas utformning. 
Boende i två plan försvårar tillsyn och ställer högre krav på boendets bemanning. 
Borgargården har sedan två år tagit in extra personal för att klara behovet av tillsyn men 
också för att möta de enskildas behov av omvårdnad/omsorg. 
Brandsäkerheten på boendet är en annan risk som uppmärksammats. På nedre plan saknas 
regelrätt nödutgång, den utgång som finns är balkongdörr i köket. Denna dörr är låst och 
personalen måste bära nyckel för att kunna öppna dörren. Hur utrymning av nedre plan ska 
ske vid brand är i dagsläget oklart. Socialnämnden är informerad om de brister som finns 
och arbete pågår med att vidta nödvändiga åtgärder. 
Under året har rapporterats 21 avvikelser inklusive riskhändelser. Av rapporterade 
händelser är 8 fallhändelser, 10 läkemedelshändelser, 2 omvårdnadshändelser samt 1 
riskhändelse. 
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Avdelningen För Funktionshindrade 
Inom avdelningen för funktionshindrade finns tre vård & omsorgsboenden, Borgen, Lärkan 
samt Boendestödet. Dessa 3 boenden tillhandahåller sammantaget 19 platser. 
Verksamheten omfattar även dagverksamhet på Åkerbäret och A-Service. Inom 
avdelningen för funktionshindrade ses risker för patientsäkerheten främst gällande 
läkemedelshantering då ordination och dosändring sker via framförallt psykiatrin utan att 
sjuksköterska informeras.  
Under året har rapporterats 25 avvikelser. Av rapporterade händelser är 5 fallhändelser, 16 
läkemedelshändelser, 2 uteblivna insatser samt 1 medicinteknisk händelse. 
 
Hälso- och Sjukvård 
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterske- sjukgymnast och 
arbetsterapeutnivå i  samtliga vård & omsorgsboenden inklusive korttidsvård och 
dagverksamhet. Under året har personalomsättningen varit hög i enheten och inför 
september månad saknades 4,75 sjuksköterskor (av 11,72). Full täckning för frånvaro ses 
inte förrän januari 2012. Underbemanning har gjort att sjuksköterskorna tvingats till svåra 
prioriteringar. All vårdprevention avbröts i juni och kunde inte återupptas förrän i 
november månad. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor måste ses som en risk för 
patientsäkerheten. Då personalomsättningen i enheten blev högre uppmärksammades också 
brister i rutiner för introduktion av nyanställda. Introduktionsprogrammet har reviderats 
och kompletterats på flera punkter. Den stora bristen på sjuksköterskor och 
personalomsättningen har också gjort att rutiner inte kunnat upprätthållas/följas och har 
medfört risker och avvikelser för enskilda individer. Omvårdnadspersonalen i vård & 
omsorgsboende har inte i  
tillräcklig omfattning erhållit stöd och handledning från sjuksköterskorna. 
 
Sammanställning rapporterade händelser 
 
Händelsetyp 2011 2010 2009 
Läkemedelshändelser totalt 221 186 227 
Fall 236 284 309 
Omvårdnadshändelser 22 13 7 
Informationsöverföring 4 3 5 
Medicinteknisk händelse 7 0 7 
Övriga 73 57 42 
Totalt 563 543 597 
 
Läkemedelshändelser 
Av 221 rapporterade händelser är 164 (145) uteblivna doser, förväxlingar 5 (3), felaktiga 
doser 35 (22) och riskhändelser 17(16). Andelen uteblivna doser ökar liksom antalet 
felaktiga doser. 
 
Fall 
Andelen fallhändelser minskar, av totalt 236 ådrog sig 4 enskilda frakturer. 
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Omvårdnadshändelser 
Andelen omvårdnadshändelser ökar. Till omvårdnadshändelser räknas exempelvis 

händelser som rör brister i bemötande, etiska ställningstaganden eller tillsyn, men också 

mer konkreta händelser såsom utebliven insats och uppkomst av trycksår.  

 
Övriga 
I denna kategori inryms uteblivna insatser som ökar till 12 (3), brister i tillsyn ökar till 7 
(1), avvikande från enheten minskar till 21 (33) och andelen rapporterade riskhändelser har 
ökat till 29 (17). 
 
 
 
Pernilla Berggren 
MAS 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 18 
 

 

 
 
Omstrukturering av 
kommunens äldreboende 
och korttidsplatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Socialnämnden 
Ann-Sofi Levander 
Kommunal 
 
 

Sn § 14 Dnr 00451/2010 734
 
Arvidsjaurs kommun har åldrande befolkning och sjunkande invånarantal. 
För att möta framtidens behov av bra boende för äldre på ett ekonomiskt 
hållbart sätt måste en relativt omfattande omstrukturering göras. 
 
Solbackens äldreboende med 16 platser är idag inte helt lämpligt för de 
personer som är i behov av vård och omsorgsboende. Omstruktureringen bör 
därför börja med att Solbackens lägenheter successivt görs om till 
trygghetsboende med hemtjänst och att de som är i behov av vård och 
omsorgsplatser erbjuds andra alternativ. Omvandlingen bör ske i den takt 
som de boende önskar, ingen ska behöva byta boende mot sin vilja eller 
avsäga sig beslut om vård och omsorgsboende. 
Omstruktureringen kommer att kräva utredning av olika förutsättningar samt 
planering för processen.  
 
Socialnämnden beslutade 2011-01-12 § 6 att uppdra till verksam 
verksamheten att via en partsammansatt grupp utreda frågan vidare och att 
underlag till beslut lämnas under 2011. Socialnämnden beslutade 2011-10-
26 § 102 att utreda ytterligare alternativ - ”Nybyggnation av vård och 
omsorgsboende på Ringelstas tomt”. 
 
Projektledare Marina Andersson redovisade vid sammanträde 2011-12-13 
en delrapport om omstruktuering av kommunens äldreboende och 
korttidsplatser. 
 
Slutrapport har inlämnats 2012-02-14.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapporten. 
att kalla socialnämndens ledamöter och ersättare samt berörda chefer till 

en temadag om ärendet den 4 april, kl 13.00 i fullmäktigesalen i 
förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 19 
 

 

 
 
Ersättningar till 
kontaktperson och 
kontaktfamilj/-stödfamilj 
som korttidsvistelse enligt 
LSS för år 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Sn § 15 Dnr 00022/2012 751
 
Socialnämnden har tidigare år beslutat att följa Svenska Kommunförbundets 
rekommendationer gällande ersättningar till kontaktpersoner och 
kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer om 

ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamilj/-stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2012 enligt cirkulär 11:48.. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 20 
 

 

 
 
Ersättningar till 
kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL 
för år 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Sn § 16 Dnr 00023/2012 751
 
Socialnämnden har tidigare beslutat att följa Sveriges kommuner och 
Landstings rekommendationer till stöd och vägledning för handläggande och 
beslutsfattare i kommuner gällande handläggning av ärenden som rör 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer om 

ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2012 enligt cirkulär 11:49. 

 
_____ 
 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 21 
 

 

 
 
Ersättningar vid 
familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar 
m.m för år 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Sn § 17 Dnr 00024/2012 751
 
Socialnämnden har tidigare år beslutat att följa Sveriges kommuner och 
Landstings rekommendationer till ersättningar vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m. Informationen i cirkuläret är 
användbar även i det fall vårdnaden om barnet flytts över till 
familjehemsföräldrarna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att följa Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer om 

ersättningar till ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2012, enligt 
cirkulär 11:47. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 22 
 

 

 
 
Utvecklingsplan för arbete 
med evidensbaserad 
praktik (EBP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Sn § 18 Dnr 00063/2012 700
 
Ett nationellt arbete med att införa Evidensbaserad praktik (EBT) i 
socialtjänsten pågår. En evidensbaserad socialtjänst innebär ett 
förhållningssätt som tar hänsyn till tre kunskapskällor; bästa tillgängliga 
vetenskap, professionens erfarenhetsbaserade kunskap och brukarens 
kunskap, erfarenheter och önskemål. Förhållningssättet bör genomsyra såväl 
beslut om insats som genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
I Norrbottens kommuner finns kontaktpersoner EBP vars uppdrag har 
förankrats via en uppdragsbeskrivning i respektive kommun. Arvidsjaurs 
socialförvaltning har förankrat utvecklingsarbetet på följande sätt; 
 
 Uppdragsbeskrivning kontaktperson/personer EBT: Fastställs mars 

2012. 
 Förvaltningens ledningsgrupp: Information maj 2011, därefter 

kontinuerligt 
 Socialnämnd: Information vid varje sammanträde. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa utvecklingsplan för arbete med evidensbaserad praktik EBP. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-03-13 § 18. 1 () 
 

Utvecklingsplan för arbetet med evidensbaserad praktik (EBP) 

Bakgrund: Ett nationellt arbete med att införa Evidensbaserad praktik i socialtjänsten pågår. En 
evidensbaserad socialtjänst innebär ett förhållningssätt som tar hänsyn till tre kunskapskällor; bästa tillgängliga 
vetenskap, professionens erfarenhetsbaserade kunskap och brukarens kunskap, erfarenheter och önskemål. 
Förhållningssättet bör genomsyra såväl beslut om insats som genomförande, uppföljning och utvärdering. 

I Norrbottens kommuner finns kontaktpersoner EBP vars uppdrag har förankrats via en uppdragsbeskrivning i 
respektive kommun.  Vi har i vår socialförvaltning förankrat utvecklingsarbetet på följande sätt: 

 Uppdragsbeskrivning kontaktperson/personer EBP:  Fastställs mars 2012 

 Förvaltningens ledningsgrupp: Information maj 2011, därefter kontinuerligt 

 Socialnämnd: Information vid varje sammanträde 

Nulägesanalys  
För att få ett underlag för kommer vi att göra en enkel nulägesanalys under våren 2012 

Målsättning 
 

Vår vision/målbild för utvecklingsarbetet med en evidensbaserad praktik: 
 
Våra målsättningar Utgå gärna från SMARTA mål  
(= Specifika Mätbara Accepterade/angelägna Realistiska Tidsplanerade 
Ansvarsfördelade) 
Mål:  
Vad vill vi uppnå? 
Förväntad nytta? 

Mått:  
Hur ska vi mäta 
resultatet?  

Tidsplan:  
När börjar vi 
arbetet?  
När ska vi ha 
uppnått målet?  

Ansvariga:  
Vem har ansvar? 
Hur ska åter-
rapportering göras?  

Vad/hur gör vi? 
Aktiviteter 

Mål 1     

Mål 2     
Mål 3     
 

Redan pågående utvecklings-/förbättringsarbeten inom vår förvaltning 
I socialförvaltningen pågår flera olika förbättringsarbeten. Eftersom EBP är ett förhållningssätt för allt 
arbete inom socialtjänsten är det bra att ha tänkt igenom hur dessa är kopplade till EBP och hur de ska 
knytas till utvecklingsplanen.  
 
Implementering, kommunikation och spridning 
För att nå framgång med ett utvecklingsarbete är det viktigt att sprida kunskap och information i 
verksamheten. Vi kommer att presentera vårt utvecklingsarbete för varandra och för socialnämnden i form 
av en egen ”socialtjänststämma ” i februari 2013. 
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet kommer att få kontinuerlig information. 
Information om EBP ska läggas ut på kommunens hemsida. 
Gymnasieelever och lärare får information om arbetet. 
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 Uppföljning/återrapportering 
I socialnämndens övergripande verksamhetsmål ingår att insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på 
god praktik- måluppfyllelsen rapporteras till nämnd och fullmäktige vid delårsbokslut och vid bokslut. 
 
 
Utvecklingsplanen godkänns: 
 
____________________________________________________________________ 
Ort och datum  
 
____________________________________________________________________ 
Socialchef, namn och kommun 
 
 
___________________________________________________________________  
Socialnämndens ordförande 
Alternativt: Socialnämnden har varit delaktiga på detta sätt: 
 
Uppföljning  Har planerats till den   Har skett den 
Mål 1: 
Mål 2: 
Mål 3: 
Utvecklingsplanen i  
Ledningsgrupp: 
Socialberedning: 
Socialnämnd: 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 23 
 

 

 
 
Tack till Hjärt- och 
lungsjukas lokalförening i 
Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Hjärt och lungsjukas 
lokalförening 

Sn § 19 
 
Socialnämnden har för andra året i rad fått ta emot en gåva från föreningen. 
Under 2011 har hemtjänsten fått köpa in två rökrenare för totalt 25 000 
kronor. 
Rökrenarna används i det enskilda hemmet och gör arbetsmiljön bättre för 
vår personal samt ger bättre inomhusmiljö för den enskilde. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att rikta ett varmt tack till Hjärt och lungsjukas lokalförening i Arvidsjaur. 
 
____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 24 
 

 

 
 
Prestationsersättning till 
Arvidsjaurs kommun för 
införandet av lokala 
värdighetsgarantier år 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Socialstyrelsen 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 20 Dnr 00211/2011 709 
 
Arvidsjaurs kommun har av Socialstyrelsen beviljats och fått utbetalt 
100 000 i statsbidrag för att förbereda införandet av lokala 
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 
 
Arbetet hann inte påbörjas under 2011 varför pengarna har överflyttats till 
2012 års budget. 
 
Tidplan och genomförande: 
 

Boendechef, Lena Ruth-Jonsson läser under våren Värdegrunds-
utbildningen vid Uppsala universitet region Norr våren 2012, 7,5 hp. 
Lena kommer som ett led i utbildningen att planera för genomförandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna tidplanen till Socialstyrelsen.  
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 25 
 

 

 
 
Rehabprojekt – Ett 
samarbete mellan 
hemtjänsten, 
äldreomsorgens 
korttidsboende och 
biståndshandläggarna i 
Arvidsjaurs kommun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 21 Dnr 00061/2012 739 
 
Ett behov av att vidareutveckla rehabiliteringstänket identifierades hos 
baspersonal i hemtjänsten och på korttidsboendet när det gäller vårdtagare 
med stora och omfattande behov. Ett behov av att förbättra det underlag som 
lämnas till biståndshandläggare inför utredning och beslut i enskilda ärenden 
identifierades också, samtidigt som ett ökat samarbete mellan alla 
inblandade aktörer sågs kunna främja att den specifika rehabiliteringen på 
korttidsboendet tas tillvara i det egna hemmet och fortsätter även där. Med 
hjälp av stimulansmedel tillsattes en projektgrupp och en projektbeskrivning 
utarbetades. Projektet inleddes november 2009 och avslutades i december 
2011.  
 
Projektredovisning har sammanställts av Agneta Sandman och Pernilla 
Berggren som föreslår socialnämnden att satsa resurser på att stödja den 
personal som jobbar nära den enskilde i ett rehabiliterande förhållningssätt 
ger bättre förutsättningar för den enskilde att kunna bo kvar längre i det egna 
hemmet med god livskvalitet.  
Tillgång till rehabpersonal i hemtjänsten har också visat sig ovärderligt 
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, både för baspersonal men också avlastande 
stöd för områdeschefer. 
Möjlighet för biståndshandläggare att med underlag från rehabpersonal göra 
avancerade boendeutredningar i hemmet ger den enskilde bästa tänkbara 
stöd samtidigt som det är kostnadseffektivt och avlastar kommunens redan 
hårt ansatta korttidsverksamhet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att det bidrag som utgått från hjälpmedelsinstitutet på 200 000 kr får 

användas till anställning av 0,5 rehabpersonal under 2012. 
att implementera det arbetssätt som utarbetats under projektet i ordinarie 

verksamhet 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 26 
 

 

 
 
Arvode till ordföranden för 
kurser och konferenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Henning Åhman 
Löner 
Nämndskansli 

Sn § 22 Dnr 00075/2012 024
 
Kommunfullmäktige har 2012-02-27 § 12 beslutat anta Arvodesreglemente 
för mandatperioden 2011-2014. 
I reglementet står det bl a varje nämnd själv får bestämma om arvoden för 
kurser och konferenser, varför ärendet tas upp för behandling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämndens ordförande ska ha möjlighet att ta ut ersättning för 

deltagande i kurser och konferenser. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 27 
 

 

 
 
Verksamhetstillsyn enligt 
Socialtjänstlagen 
(2001:453) och 
Patientsäkerhetslagen 
(2010/59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Socialstyrelsen 

Sn § 23 Dnr 00020/2012 775
 
Socialstyrelsen har under 2011 utfört verksamhetstillsyn enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) och Patientsäkerhetslagen (2010/59) och har 
beslutat att nämnden ska vidta följande åtgärder: 
 
 Säkerställa att den sociala dokumentationen förs i enlighet med 

Socialtjänstlagens bestämmelser och tillhörande föreskrifter enligt 
SOSFS 2006:5 under genomförande av insatser 

 Säkerställa att klagomålshanteringen enligt SOSFS 2006:11 blir känd. 
 Säkerställa att upprättande genomförandeplaner följer de riktlinjer som 

finns angivna i SOSFS 2006:5. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Pernilla Berggren har sammanställt vilka åtgärder som har vidtagits. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att redovisa vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-03-13 § 23. 1 (2) 
 

 

 Datum  

Arvidsjaurs kommun 2012-03-01  
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Pernilla Berggren 
  
  
  
Direktval 
0960-15868 
 
 
 

Redovisning av verksamhetstillsyn enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och 
Patientsäkerhetslagen (2010/59), Dnr 9.1-5535/2011 
 
Verksamhetstillsyn enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Patientsäkerhetslagen 
(2010/659). 
 
Socialstyrelsens beslut 
Nämnden ska vidta följande åtgärder: 

 Säkerställa att den sociala dokumentationen förs i enlighet med Socialtjänstlagens 
bestämmelser och tillhörande föreskrifter enligt SOSFS 2006:5 under 
genomförande av insatser 

 Säkerställa att klagomålshanteringen enligt SOSFS 2006:11 blir känd. 
 Säkerställa att upprättade genomförandeplaner följer de riktlinjer som finns 

angivna i SOSFS 2006:5. 
 

 
Vårdgivaren har vidtagit följande åtgärder: 
 
Säkerställa att den sociala dokumentation förs i enlighet med Socialtjänstlagens 
bestämmelser och tillhörande föreskrifter enligt SOSFS 2006:5 under genomförande 
av insatser 
 
Vårdgivaren har upphandlat nytt verksamhetssystem som håller på att implementeras i 
verksamheten, i samband med bytet genomförs utbildning till all personal i Social 
dokumentation och den Sociala dokumentationen särskiljs från HSL dokumentationen. 
Utbildningsinsatser till all personal sker under april månad 2012 och dokumentationen i 
det nya verksamhetssystemet påbörjas 2012 05 01. 
 

 
Säkerställa att klagomålshanteringen enligt SOSFS 2006:11 blir känd. 
 
Rutiner för klagomålshanteringen har aktualiserats i ledningsgrupp, bland chefer och 
omvårdnadspersonal. Information om möjligheten att framföra klagomål har lagts ut på 
hemsidan. Vid inflyttning till vård & omsorgsboende informeras den enskilde och /eller 
närstående om möjligheten att framföra klagomål både skriftligt och muntligt. 
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Säkerställa att upprättade genomförandeplaner följer de riktlinjer som finns 
angivna i SOSFS 2006:5. 
 
En arbetsgrupp bestående av chefer, och personal utarbetar nytt underlag för 
genomförandeplan för att säkerställa att planen ger en helhetssyn och att det av planen 
tydligt framgår hur insatserna ska genomföras och när. Rutinerna har reviderats för att 
säkerställa den enskildes delaktighet i planeringen av insatser. Förnyade 
utbildningsinsatser till all personal kommer att genomföras under april månad. Enskilda 
och närstående informeras om Genomförandeplanens roll och syfte samt vikten av 
delaktighet. Informationen sker i samband med anhörigträffar under året. 
 
 
Ann-Sofi Levander   Pernilla Berggren 
Socialchef   Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 28 
 

 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 24 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2011-10-01—2011-12-31 
Maria Rådman 
Ledsagarservice 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Eva Karlsson 
Ledsagarservice 1 
Kontaktperson/familj 2 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Margot Edström 
Ledsagarservice 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 5 beslut 
 

II Delegeringsbeslut – SoL 
 2011-10-01—2011-12-31 
Gabriella Stockman 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 44 
Hemtjänst / delvis avslag  1 
Trygghetstelefon 17 
Korttidsplats Krehab/Ekan 3 
Avlastning Krehab 1 
Dagverksamheten Utsikten 2 
Äldreboende 6 
Mellanboende 1 
Summa delegeringsbeslut 75 
 
Linda Renberg 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 26 
Trygghetstelefon 8 
Korttidsplats Krehab/Ekan 1 
Avlastning / Krehab 4 
Dagverksamheten Utsikten 1 
Äldreboende 5 
Mellanboende 4 
Summa delegeringsbeslut 49 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-03-13 29 
 

 

 forts. Sn § 24 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2011-10-01—2011-12-31 
Marie Westermark 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 38 
Trygghetstelefon 7 
Korttidsplats Krehab/Ekan 3 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamheten Utsikten 3 
Äldreboende 4 
Mellanboende 1 
Summa delegeringsbeslut 57 
 
Margot Edström 
Stöd i boendet 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Eva Karlsson 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Maria Rådman 
Stöd i boendet 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Catrin Höglander 
Kommunal färdtjänst 7 
Riksfärdtjänst 12 
Avgiftsbeslut 96 
Summa delegeringsbeslut 185 
 
Sissel Lundman 
Kommunal färdtjänst 2 
Riksfärdtjänst 2 
Avgiftsbeslut 92 
Summa delegeringsbeslut 96 

 
Totalt antal delegeringsbeslut - SoL 465 beslut 

 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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forts. Sn § 24 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2012-01-01—2011-02-29
Christine Boström  
Ek bistånd - Utöver skälig levn, nivå 4:2 15 
Ek bistånd - Utöver skälig levn, 4:2 mot återkrav 1 
Ek bistånd - Försörjningsstöd 4:1 14 
Ek bistånd - Livsföring i övrig 4:1 15 
Ek bistånd - Förskott på förmån 9:2, livsföring övrigt 1 
Ek bistånd - Förskott på förmån 9:2, försörjningsstöd 2 
Ek bistånd - Återkrav bistånd 9:1 SoL 1 
Utredning avtal om vår/ung/bo 1 
Utredning 11:1 Yttrande FR 1 
Summa delegeringsbeslut 51 
 
Maria Eklund  
Ek bistånd - Avslag 4:1 3 
Ek bistånd – Försörjningsstöd 4:1 27 
Ek bistånd – Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Ek bistånd – Livsföring i övrigt 4:1 18 
Ek bistånd – Återkrav 9:2 ersättning livsföring övrigt 1 
Utredning 11:1 Yttr/Upplysning IFO 1 
Summa delegeringsbeslut 51 
 
Britt-Inger Hedman  
Ek bistånd - Utöver skälig levn, nivå 4:2 7 
Ek bistånd - Försörjningsstöd 4:1 21 
Ek bistånd - Livsföring i övrig 4:1 3 
Ek bistånd – Återkrav 9:2 ej förf över försörjningsstöd 2 
Summa delegeringsbeslut 33 
 
Mona Larsson-Dahlberg  
Ek bistånd – Försörjningsstöd 4:1 2 
Ek bistånd – Utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Utredning 11:1, Ansökan 18-20 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Susann Lundgren 
Avslag övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 

forts. 
Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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forts. Sn § 24 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

   2012-01-01—2011-02-29
Anna Lindbäck  
Ek bistånd – Försörjningsstöd 4:1 11 
Ek bistånd – livsföring i övrigt 4:1 4 
Ek bistånd – Utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Ek bistånd flykting – Utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 2 
HVB SoL 1 
Summa delegeringsbeslut 20 
 
Åsa Lindström 
Ek bistånd – Avslag 4:1 3 
Ek bistånd – Livsföring i övrigt 4:1 7 
Ek bistånd – Försörjningsstöd 4:1 25 
Ek bistånd – Utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Ek bistånd – Förskott på förmån 9:2, livsföring övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut 37 
 
Petra Lundqvist  
Ek bistånd – Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Ek bistånd – Livsföring i övrigt 4:1 27 
Ek bistånd – Försörjningsstöd 4:1 46 
Ek bistånd – Utöver skälig levnadsnivå 4:2 2 
Ek bistånd – Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Ek bistånd – Utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot efterkrav 1 
Ek bistånd – Avslag 4:1 5 
Ek bistånd flykting – Försörjningsstöd 4:1 4 
Ek bistånd flykting – Livsföring i övrigt 2 
Summa delegeringsbeslut 89 
 

 
Totalt antal delegeringsbeslut IFO 286 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Sn § 25 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting som sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
2012 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre 
- Kommunförbundet Norrbotten 
 
* Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun 

Dnr 26/2012-799 - sänt per e-post 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Uppföljning – Internkontrollplan för 2011 – Kommunstyrelsen 

- sänt per e-post 
- Kommunstyrelsens ekonomiutskotts delegationsprotokoll 

2012-01-24 § 4 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-03-13 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Henning Åhman 1          

 2 Ylva Stråhle Andersson 1          

 3 Hanna Lundgren 1          

 4 Johnny Bäckström 1          

 5 Vakant -          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Marja Lundmark -          

 8 Pia Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Björn Lundberg           

 2 Ruschadaporn Lindmark           

 3 Rose-Marie Grundström           

 4 Lena Karlsson           

 5 Malin Karlsson           

 6 Håkan Sandgren 1          

 7 Agneta Lundström 1          

 8 Sten Scherman           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 


