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Sn § 47 Dnr 00017/2012 700
Tema – Hemtjänst och Hälso- och sjukvårdsenheten 
 
Sn § 48 Dnr 00017/2012 700
Verksamhetsuppföljning 2012 – Avd för funktionshindrade, Färdtjänst 
 
Sn § 49 Dnr 00212/2012 042
Delårsbokslut 2012-08-31 – Socialnämnden 
 
Sn § 50 Dnr 00223/2012 041
Åtgärdsplan för att uppnå budget i balans - Socialnämnden 
 
Sn § 51 Dnr 00221/2012 106
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande 
 
Sn § 52 Dnr 00207/2012 739
Skrivelser angående anhörig- och närståendestödets upphörande 
 
Sn § 53 Dnr 00018/2012 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2012 
 
Sn § 54 Dnr 00218/2012 106
Remiss - Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och 
kommuners samarbete inom eHälsoområdet 
 
Sn § 55 Dnr 00198/2012, 00199/2012, 00200/2012 709
Remiss –  *Gör det enklare, *Inspektion för vård och omsorg – en ny 
effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst,  
*Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek 
 
Sn § 56 Dnr 00214/2013 730
Riktlinjer för Lex Sarah – Anmälningsplikt gällande övergrepp och 
missförhållanden  
 
Sn § 57 Dnr 00208/2012 739
Entledigande som ersättare i socialnämndens utskott – Malin Karlsson 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 
Sn § 58 Dnr 00175/2012 102
Val av ledamot och ordförande i socialnämndens utskott 
 
Sn § 59 Dnr 00213/2012 102
Val av ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och kommunala 
rådet för funktionshindrade 
 
Sn § 60 Dnr 00451/2010 734 
Information - Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till 
Ringelsta 
  
Sn § 61 Dnr 00232/2012 042 
Årsredovisning år 2011 – Personligt ombud 
 
Sn § 62 Dnr 00233/2012 730 
Riktlinjer avseende förmedlingsmedel (förmedlingsmedel av egna 
medel/hjälp med att sköta in ekonomi)  
 
Sn § 63 Dnr 00212/2011 709 
Redovisning - Statsbidrag till Omvårdnadslyftet 2011 inom äldreomsorgen 
 
Sn § 64 Dnr 00036/2011 105
Kontaktpolitiker för socialnämndens verksamheter mandatperioden 2011-
2014 
 
Sn § 65  
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 66 
Redovisning av meddelandeärenden  
 
____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2012-09-25 67 
 
 

 
 
Tema – Hemtjänst och 
Hälso- och 
sjukvårdsenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 47 Dnr 00017/2012 700
 
Socialnämnden har besökt hemtjänsten i Arvidsjaur och Hälso- och 
sjukvårdsenheten där de fått information om respektive verksamhet. 
 
Socialnämnden har besökt hemtjänsten i Arvidsjaur där Lena Lindgren, 
områdeschef för hemtjänsten, informerade och visade lokalerna.  
 
Socialnämnden fick sedan information om Hälso- och sjukvårdsenheten där, 
Viktoria Norberg, chef hälso- och sjukvårdsenheten och, Pernilla Berggren, 
Mas och bitr socialchef, berättade om verksamheten. Socialnämnden 
besökte Ringelsta för att se på de lokaler som hälso- och sjukvårdsenheten 
kommer att ha som gemensamt kontor och personalrum från februari 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 68 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2012 – Avd för 
funktionshindrade, 
Färdtjänst 

Sn § 48 Dnr 00017/2012 700
 
Avdelningen för funktionshindrade 
Biståndshandläggare Maria Rådman visar hur ett ärendet behandlas från 
början med utredning till beslut och hur det dokumenteras i det nya 
programmet Treserva.  
Det nya datasystemet följer lagstiftning helt och hållet.  
 
Färdtjänst 
Catrin Höglander, färdtjänsthandläggare, redovisar hur ett färdtjänstärende, 
behandlas från början med utredning till beslut och hur det dokumenteras i 
det nya programmet Treserva. Catrin informerar också vad lagen och 
kommunens riktlinjer säger om färdtjänst. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2012-09-25 69 
 
 

 
 
Delårsbokslut 2012-08-31 
– Socialnämnden 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
Kommunfullmäktige 

Sn § 49 Dnr 00212/2012 042
 
Delårsbokslut 2012-08-31 för socialnämnden har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens delårsbokslut 2012-08-31 enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2012-09-25 § 49. 1 (31) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012  
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget 
Redovisa
t 

Förbr i 
% Redovisat 

Förändr i 
% Prognos 

Personal  142 152 96 168 68 91 408 5 144 500

Försörjningsstöd 5 600 3 365 60 3 962 -15 5 100

Verksamhet 36 471 28 708 79 27 338 5 43 000

Internhyror 249 166 67 161 3 250

              

Summa kostnader 184 472 128 408 70 122 869 5 192 850

              

Intäkter -37 712 -28 101 75 -26 009 8 -43 000

              

Netto 146 760 100 307 68 96 860 4 149 850
       
Periodresultat  -2 467  377  -3 090
       
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Nytt verksamhetssystem, Treserva, har införs i hela verksamheten.  All tillgänglig personalresurs 
har använts till detta. Bland annat har en stor del av baspersonalen fått utbildning.  
 
Försörjningsstödet ligger på lägre nivå, än under samma tid förra året, kan till viss del vara en 
effekt av att  arbetsmarknadsprojektet Norrsken är i full gång. 
 
Institutionsvård av barn och unga samt institutionsvård för vuxna missbrukare uppvisar stor 
förbrukning. Behovet är mycket svårt att förutse i förväg. De flesta som fått vård för missbruk är 
unga blandmissbrukare. 
 
Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, fast med låg intensitet på grund av att 
arbetsbördan för alla är så hög. 
Stimulansmedel används för att förstärka inom hälso och sjukvårdsenheten; två sjuksköterskor 
har som särskild uppgift att arbeta med kvalitetsregister för att få bättre uppföljning av 
verksamheten. Bemanningen i hälso och sjukvårdsenheten har varit stabil under sommaren. 
 
Planeringen för övertagandet av hemsjukvården 2013 har gått in i ett intensivt skede. 
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Fullmäktige fattade beslut i juni som innebär att socialnämnden fick klartecken att arbeta vidare 
med frågan om den föreslagna omstruktureringen. Kontakt har därför tagits med A-hems vd och 
planeringsarbetet fortsätter. Återstående projektmedel, 192,0 får användas till detta enligt 
inhämtad uppgift från Hjälpmedelsinstitutet.  
 
Hjälpmedelsinstitutet har även beviljat bidrag med 200 000 som vi planerar att använda till att 
fortsätta med rehabilitering i hemmet. 
 
Samarbetet med Kulturen inom ”Kultur i vården” fortsätter, vi har fått 500 000 från Statens 
kulturråd som används gemensamt. En projektmedarbetare har anställts på 50 % inom 
äldreomsorgen. 
 
Trycket på våra korttidsplatser är fortsatt mycket högt. 
Väntetiderna för att få gynnande beslut verkställda är långa, vi har 15 personer som väntar på 
plats i vård och omsorgsboende. Två nya platser inrättas på Krehab , vi tar i anspråk det s k 
träningsrummet som byggts om under sommaren. 
 
Vi har under hela sommaren haft en eller ett par personer som bedömts som utskrivningsklara 
från landstinget men som vi inte kunnat erbjuda korttidsplats eller plats i vård och 
omsorgsboende. 
 
Antalet avvikelser, mest av medicinsk art, ser ut att ha ökat. 
 
Omvandlingen av Solbacken till trygghetsboende har fått vänta. De lägenheter som nu blir lediga 
används till vård och omsorgsboende då vi har ont om platser. Vi har f.n 3-4 platser färre i vård 
och omsorgsboende eftersom platserna på Solbacken inte ersatts i något annat boende. 
 
Arbetsmiljö 
Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet . Hög 
arbetsbörda på många håll gör att arbetsmiljön blir lidande, med risk för ökande ohälsa. 
Många personalgrupper och enskilda medarbetare får stöd via personalkonsulent och A-hälsan.  
Inom socialnämndens ledning är personalomsättningen hög, under årets första 8 månader har 
rekryterats 3 biståndshandläggare, 1 områdeschef i hemtjänst, 3 boendechefer, 1 administrativ 
handläggare. Orsaker står att finna i sjukskrivningar ,  föräldraledighet, pröva annat jobb, flytta 
till annan ort. Med tanke på den stora arbetsbörda som varit under våren med införande av nytt 
verksamhetssystem är personalen beundransvärd som klarat arbetet under de förutsättningar vi 
haft. 
 
Ekonomi 
Intäkterna ligger på 68 % och utgifterna är 68 % vilket är högre än riktmärket . 
Äldreomsorgen har tvingats ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar och vi har haft 
överbeläggningar inom korttidsvården. Kostnaderna för utskrivningsklara inom landstingsvården 
beräknas hamna på ca 350 000 bara under sommaren. 
Inom äldreboenden har vi inte klarat de planerade besparingarna, vi har för låg bemanning för 
den allt högre vårdtyngden. 
Vi har fått in något mera vårdavgifter. 
Vi har haft något fler anställda sjuksköterskor än vad som är budgeterat för att säkra 
sommarbemanningen. 
Avdelningen för funktionshindrade har stora kostnader för personer som får stöd i form av 
boende i annan kommun. 
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Individ och familjeomsorgen har ett underskott som beror på att vård av missbrukare samt 
institutionsvård för barn och unga ökat.  Försörjningsstödet har minskat med ca 400,0 i 
jämförelse med samma period förra året. Förbrukningen fram tills nu tyder på att ett 
överskridande på ca 2, 9 miljoner är att vänta. 
 

Investeringar 
Tvättmaskiner har bytts ut inom ett par boenden. Återstoden av investeringsbudgeten planerar vi 
att använda för att bygga om och utrusta de lokaler som behövs för hemsjukvårdsövertagandet. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 2 arbetsterapeuter, 12 
sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, 
projektledare.  
Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. 
Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administration av de personer som får 
tillsvidareanställningar under året. Vi har under perioden haft mellan 10-15 personer som varit 
placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. 
Vi har gott samarbete med gymnasieskolan via det gemensamma branschrådet. Vi har deltagit i 
olika aktiviteter för att komma i kontakt med skolelever, både inom grundskolan och 
gymnasieskolan. 
Från verksamheten rapporteras ökande svårigheter att rekrytera personal och att behålla personal. 
 
Lönekostnaderna har ökat med ca 3,0 i jämförelse med förra året, det motsvarar lönehöjningarna 
enligt avtal. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
En positiv befolkningsökning och tillväxt 
Medarbetarenkät – inte genomförd 
Vårddag för år 8 – genomförd 
Branschråd med gymnasieskolan - genomfört 
Introduktion av vikarier - genomfört 
Samverkan inom arbetsmarknadsprojektet Norrsken - genomfört 
Bättre kontinuitet inom mottagningen av ensamkommande barn-genomfört 
Information till verksamheter som rör barn och unga om arbetssättet i NORRBUS-genomfört 
 
Ökad samverkan , koncerntänk och effektivitet  
Fortsatt arbete för att införa evidensbaserad praktik- delvis genomfört 
Samverkan i Norrskensprojektet- genomfört 
Samverkan i NORRBUS- genomfört 
Uppdaterad hemsida- delvis genomfört 
Koppling till det lokala näringslivet- genomfört 
Kompetensutveckling- genomfört 
 
Miljöhänsyn  ■ 
God arbetsmiljö-nyckeltal från medarbetarenkät saknas. Personalomsättning, sjuktal och vissa 
svårigheter att rekrytera tyder på att vi inte nått målet. 
God livsmiljö-Nyckeltal saknas från brukarenkät. Ökande antal avvikelser kan tyda på att vi inte 
når målet. Vi har heller inte kunnat verkställa alla beslut om platser i vård och omsorgsboende. 
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Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir något fler personer i åldrarna över 80 år under de 
närmaste 5 åren. 
Under 2012 planerar vi övertagandet av hemsjukvården från landstinget .  
 
Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi måste vara på ungefär samma nivå som idag 
eller något högre.  
Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vi har uppdaterat kölistan till 
Ringelstas trygghetslägenheter och till de lägenheter som blir lediga på Solbacken. 
 
Socialnämnden medverkar i projektering av nytt vård och omsorgsboende som kan ersätta delar 
av Ringelsta och Solbacken 
 
Korttidsvården är basen för anhörigstödet, vi utökar med två platser på KREHAB under hösten.  
 
Dagverksamheten för äldre, Utsikten, flyttas till Åkerbäret under hösten. Åkerbärets personal 
och personal från anhörigstöds/demensteamet kommer att ansvar för verksamheten som är öppen 
två dagar per vecka från september till december. 
 
Relativt stora pensionsavgångar under kommande år kombinerat med små ungdomskullar gör att 
socialnämnden aktivt måste verka för att rekrytera och behålla personal.  Vi fortsätter att i 
samarbete med både grundskola och gymnasium visa på arbetsmöjligheter inom våra 
verksamheter. 
 
 Utbildningsinsatsen Koh-i-noor inom avdelningen för funktionshindrade pågår under hela året. 
 
Baspersonal inom äldreomsorgen erbjuds utbildning ”Berättande för och med äldre” inom ramen 
för kultur för äldre ( tatens kulturråd finansierar utbildare, verksamheten står för 
vikariekostnader). 
 
All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att 
alla får utbildningen på sin arbetsplats. 
 
5 samtalsledare utbildas inom evidensbaserad praktik . 
 
Avdelningen för funktionshindrade kommer att ha höga kostnader för boende i annan kommun 
under hela året och även kommande år. 
 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete . 
 
Projektet Norrsken fortsätter under hela året och även nästa år. 
 
Under året fortsätter arbetet med samarbete inom projektet kommun -polis där målet är att arbeta 
förebyggande mot droganvändning samt minskat våld i anslutning till serveringsställen. Inför 
2013 bör målet med samverkan ses över, kanske är det ett annat område som bör få särskild 
uppmärksamhet. 
 
Arbetet med att införa ett ledningssystem inom hela socialnämndens verksamhet måste bli 
färdigt. 
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Fram till 2014 minskar antalet ungdomar i åldrarna 15-19 . Det kan innebära att kostnaderna för 
bistånd inom ungdomsgruppen minskar lite under slutet av perioden 2010-2015.. 
 
Inom individ och familjeomsorgen räknar vi med fortsatt ökning av personer som bott i Sverige 
under två år och ännu inte kommit till egen försörjning. 
 
Satsningar på området våld mot närstående och barn som bevittnat våld måste komma till stånd. 
 
 
Prognos 
Socialnämnden räknar med ca 3,5 miljoner i underskott för hela året trots intensivt 
besparingsarbete. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
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14 Socialnämnden 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändring 
i % Prognos 

Personal  234 143 61 180 -20   

Verksamhet 116 9 8 27 -66   

Internhyror, kap kostn     0       

              

Summa kostnader 350 152 44 207 -26   

              

Intäkter 0 0 0       

              

Netto 350 152 44 207 -26   
       

Periodresultat  81  26   
 
Verksamheten 
Socialnämnden inklusive ordförande. 
 
Händelser av betydelse 
Överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunen samt planering för 
omstrukturering av äldreboende har ställt krav på ordförandes medverkan vid många möten. 
En halv temadag har hållits med hela nämnden, inklusive ersättare, förutom socialnämndens 
ordinarie sammanträden. 
Ordförande avgick med omedelbar verkan 27/4. Vice ordförande har tills vidare trätt in som 
ordförande. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna har hållits låga och budgeten pekar på ett överskott. 
 
Måluppfyllelse 
Bedöms vara god. Socialnämnden har utsett kontaktpolitiker för varje verksamhet. 
 
Framtiden 
Socialnämnden är engagerade i ett flertal utvecklingsprojekt som kräver politisk medverkan, bl a 
övertagandet av hemsjukvården. Omvärldsbevakning och engagemang utåt är viktiga delar i 
nämndens uppdrag. 
 
Prognos 
Socialnämnden kommer att klara sin budget för 2012 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
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40 Social ledning 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr i 
% Prognos 

              

Personal  9 445 6 697 71 5 599 20   

Verksamhet 7 749 5 543 72 4 793 16   

Internhyror, kap kostn 0 0   0     

              

Summa kostnader 17 194 12 240 71 10 392 18   

              

Intäkter -3 534 -4 062 115 -2 793 45   

              

Netto 13 660 8 178 60 7 599 8   
       
Periodresultat  321  2 762   
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, 
biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom äldreomsorgen samt 
generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. Här ingår också  
gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden. 
Även  vissa delar av statliga stimulansmedel och projektanställda ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Införande av nytt datastöd Treserva har pågått, mycket arbetstid har gått åt till att föra över 
ärenden samt utbildningar av personal. Projektet Omstrukturering av boende för äldre har 
slutförts. Statens kulturråd bidrar med 500 000 till kultur för äldre, en 50 % projektmedarebetare 
har anställts. Kulturen är projektägare tillsammans med socialnämnden. Planeringen för att ta 
över hemsjukvården har gått in i ett intensivare skede. Personalomsättningen inom 
socialnämndens ledning har varit mycket stor under årets första 8 månader. 
 
Ekonomi 
Ökande kostnader för ledningspersonal förklaras av att vi haft extrapersonal för att klara 
införandet av Treserva . Även verksamhetsbudgeten har påverkats , det nya systemet har kostat 
ca 300,0 att införa. Vi har haft kortare och längre sjukskrivningar samt tjänstledigheter och byte 
av personal på olika poster. Vi har introducerat 3 nya handläggare samt 3 nya chefer under årets 
första åtta månader. 
 
Personal 
Medarbetarsamtal har hållits, lönesamtal kommer först till hösten, beroende på den sena 
lönerörelsen samt hög arbetsbörda inom ledningsgruppen. 
 
Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för 
ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön. 
Det finns risk för ohälsa bland flera i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och tid för 
återhämtning saknas ofta. 
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Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
”Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa”. 
Målet (omsorg) är bara delvis uppfyllt. Samverkan  
– målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. 
”Värdigt bemötande” 
– målet kan anses uppfyllt, då vi har engagerade medarbetare och projekt Norrsken läggs stort 

fokus på bemötande. 
 
”..insyn och möjlighet till påverkan” 
– målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet. 
 
”Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik” 
– målet uppfylls genom att vi deltar i den nationella satsningen  
 
”…samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum” 
– målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på 

bedömning av den enskildes behov.  
 
”Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten” 
– målet uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan. 
Deltagande i öppna möten ställer vi alltid upp på och vi försöker täcka upp olika 
intresseområden. 
 
Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara 
så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Verksamhetssystemen   
 
Prognos 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för äldreomsorgens ledning 
 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Personalpoolen 
 
Oplacerade Tv anställda: 
From 1/9 så har vi  7 st. oplacerade tv anställda som går på olika vikariat. 
För framtiden är det nog för få för att klara av vår framtida vård i kommunen  
Det som vi inte vet är hur det kommer att påverka vår verksamhet är det nya avtalet from 121001 
som säger att man konverterar in på tillsvidare tjänster efter att man jobbat 721 inom det senaste 
5 åren.  
 
Personalpoolen: 
Vi använder TC pool och försöker vara effektiv med den disponibla tiden. 
 
Sjukskrivningar: 
Nästan inga dagar. 
 
Arbetsskador samt tillbud: 
Ingen skriven 
 
 
Eva Granlund 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 
Tkr  2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  5 142 4 013 78 3 675 9   

Verksamhet 2 702 4 369 162 5 228 -16   

Försörjningsstöd 5 600 3 365 60 3 962 -15   

              

Summa kostnader 13 444 11 747 87 12 865 12   

              

Intäkter -340 -1 058 311 -944 12   

              

Netto 13 104 10 689 82 11 921 -10   
       
Periodresultat  -1 953  -4 426   
 
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 har minskat med drygt en halv miljon, jämfört med samma 

period förra året. Några av de bidragande faktorerna är att fler erhållit arbete, många 
deltagare har skrivits in i projekt Norrsken och därigenom fått hjälp till 
praktik/utbildning/arbete, andra har flyttat för studier/arbete på annan ort. Därtill kommer att 
kommunen de senaste åren minskat sitt mottagande av nyanlända familjer/ensamstående, 
vilket medför att färre skrivs över från introduktions- eller etableringsersättning till 
socialtjänstens försörjningsstöd. Under 2011/2012 har vi också, för att nå en rättssäkrare 
handläggning och som ett stöd för socialsekreterarnas arbete, reviderat våra riktlinjer för 
handläggningen av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.  

 
 Projekt Norrsken, med stöd från Europeiska Socialfonden, börjar nu närma sig slutfasen. De 

deltagare som skrivits in i projektet har 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 och 
ett flertal har gått till egen försörjning. 

 
 Våra sedan hösten 2011 nya riktlinjer för insatser riktade mot personer med 

missbruksproblematik  betonar vikten av öppenvårdsinsatser, vilket medfört att bistånd i 
form av institutionsvård minskat markant samtidigt som fler erbjuds insatser inom vår egen 
öppenvård.  



Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 11 (31) 
Januari – Augusti Socialnämnden 

 
 Fortsatt behov av stödinsatser i hemmet finns hos flera barnfamiljer. Störst behov ser vi idag 

hos familjer med flyktingbakgrund. P g a det rådande budgetläget ser vi oss tvungna att 
vakanshålla tjänsten som hemterapeut, vilket dock medför att de barn och föräldrar som är i 
behov av mer stöd drabbas hårt.   

 
 Hela vårt verksamhetssystemet har bytts ut och personalen har gjort ett gigantiskt arbete med 

att lära sig och komma igång med vårt nya Treserva. 
  

Ekonomi 
 Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal följer budget.  
 
 Kostnaden för familjehemsvården (barn och unga) uppgår till 258 000  kronor, 52 % av 

årsbudget på 482 000 kronor. (156 000 kronor samma period 2011). Delar av kostnaden 
återsöks från Migrationsverket. 

 
 Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar uppgår hittills i år till 2 353 000  kronor, 

vilket motsvarar en förbrukning av årsbudget med 471 %. (2 044 000  kronor samma period 
2011). Drygt 1 500 000 kronor återsöks från Migrationsverket. 

 
 Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem uppgår till 1 275 000 

kronor,  
 (1 884 000 kronor under samma period 2011). Samtliga insatser har avslutats under första 
 halvåret. 
 
Personal 
Antal årsarbetare: 10,175 (12 personer, varav 4 på deltid och 3 med nedsatt sysselsättningsgrad) 
 
Socialsekreterare, hemterapeut, Personligt Ombud och enhetschef har haft fortsatt regelbunden 
extern handledning. 
 
Vi arbetar efter samverkansavtalet med arbetsplatsträffar med mera. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
 Under januari - augusti har Individ- och familjeomsorgen mottagit 55 anmälningar om barn 

och ungdomar som kan befaras fara illa. (37 under samma period 2011).  
 
Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras 
inom en begränsad tid. Det fortsatt höga och ökande 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. 
 
Vård i familjehem/institution 
 Fyra barn är placerat i familjehem (ett under 2011) och tre ungdomar vårdas på institution 

(två under 2010). Samtliga placeringar sker med stöd av SoL. Delar av vårdkostnaderna 
återsöks från Migrationsverket.  
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 Tre ungdomar vårdas på institution. Merparten av vårdkostnaderna återsöks från 

Migrationsverket.  
 

Vi har fram till och med juni delvis uppnått målet att erbjuda insatser i hemmet till barnfamiljer 
där behov finns och som ansökt om stöd. Sedan juli erbjuder vi endast insatser i mycket 
begränsad utsträckning. 
 
Med anledning av ovanstående anser vi effektmål och produktionsmål rörande barn och ungdom 
endast delvis uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
 Netto utbetalt: 3 286 000 kronor (3 962 000 samma period 2011).  
 200 hushåll har erhållit försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd (205 hushåll under 

samma  period 2011).  Dessa hushåll består av 325 personer varav 125 är under 18 år. 
 
Tillgängligheten är, trots hög belastning på socialsekreterarna, fortfarande relativt god och beslut 
delges nästan alltid inom två - tre veckor. Många beviljas bistånd i form av hjälp att hantera de 
egna medlen. Arbetet med att erbjuda och ge ekonomisk rådgivning kan alltid ske i större 
utsträckning. Målen kan dock anses uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
 17 nya ärenden har tillkommit under jan – aug 2011.  
 4 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård, samtliga enligt SoL med beslut från 

2011. (8 samma period 2010). F n pågår ingen behandlingsinsats på institution, alla insatser 
ges inom öppenvården. 

 
Effektmål och produktionsmål anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn  
Flera tillsynsbesök har skett under perioden januari – augusti 2012, både tillsammans med 
skatteverket, polismyndigheten och i Socialnämndens egen regi. 
 
Framtiden 
Trycket på Individ- och familjeomsorgen är fortsatt högt, främst vad gäller anmälningar om barn 
som kan befaras fara illa, föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen och personer som behöver 
hjälp p g a drogmissbruk.  
Fortsatta kraftansträngningar krävs för säkerställa kvalitén i våra barnskyddsutredningar. Målet 
är att allt utredningsarbete skall ske enligt BBIC (Barns behov i centrum). Insatserna behöver i 
större utsträckning följas upp och utvärderas. 
 
Projekt Norrsken går in i slutfasen och vi jobbar för att försöka implementera de goda 
möjligheter och resultat som projektet ger i befintliga verksamheter. 
 
Ännu återstår för oss mycket arbete med att lära oss hantera och nyttja vårt nya 
verksamhetssystem Treserva till fullo. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 
Tkr   2012 2011   

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändring 
i % Prognos 

Personal  4 941 3 334 67 3 220 4   
Verksamhet 1 446 971 67 950 2   
Internhyror 0 0 0 0 0   
              
Summa kostnader 6 387 4 305 67 4 170 3   
              
Intäkter -820 -560 68 -550 2   
              
Netto 5 567 3 745 67 3 620 3   
       
Periodresultat  -34  -307   
       
 
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. Det har under perioden 1201-1208  
inte varit några tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har 
inkommit.  
 
Händelser av betydelse 
Ingen ut- eller inflyttning har skett. Vårdtyngden har varit hög under hela perioden (9 
dubbelbemaningar av 13 personer), vilket innebär att vi har fortfarande har behov av extra 
personal. Vi fortsätter våra gemensamma aktiviteter med Kultur i vården, vilket har uppskattats 
av de boende på Borgargården.  
 
Ekonomi 
Vi har generellt varit återhållsamma vad gäller inköp och endast lagt kostnader på det allra 
nödvändigaste. Verksamhetsbudgeten har under våren och sommaren gått åt till att investera i 
nya mikrovågsugnar på grund av att två gick sönder vid två  olika brandtillbud.  Även vitvaror 
och larm har gått sönder och behövt lagas, åtgärder för arbetsmiljön på nedre plan har gjorts samt 
att vi har fått lägga mer kostnader på förbrukningsvaror under våren. Hyresvärden fick i maj 
uppdrag att iordningställa fungerande nödutgångar på nedre plan, detta arbete har de inte 
påbörjat i skrivande stund (läs 30 augusti). Arbete kommer att medföra kostnader för 
verksamheten. Vi har redan förbrukat en del av vår verksamhetsbudget och prognosen talar för 
att den kan komma ligga på minus vid årets slut. 
 
Personalbudgeten ligger på ett underskott då det inte tillförts några pengar för den extrapersonal 
som vi har p g a den stora vårdtyngden. Vi har haft korttidsfrånvaro som har varit högre än 
normalt hittills under året. 
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Personal 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal är genomförda 
under våren. All ordinarie personal har genomfört utbildning i det nya journalsystemet Treserva 
under april månad. Vårt brandombud har fått en brandombudsutbildning och den genomfördes 
tillsammans med Ringelstas brandombud. 
 
Nyckeltal 
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 
Brandskyddsarbetet har varit en fråga vi har fortsatt arbetat med på Borgargården. Tillsammans 
med hyresvärden, socialchef Ann-Sofi Levander och Lars Näsström från Brand och 
Fordonsskydd, Älvsbyn har vi kommit fram till att göra två nödutgångar på nedre plan då vi 
tidigare endast haft en evakueringsväg på nedre plan. I ordningsställande av nödutgångarna 
kommer att genomföras under våren/sommaren, detta har i skrivande stund inte åtgärdats av 
hyresvärden. 
 
 
Camilla Jansson  
Boendechef 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  44 628 28 565 64 28 499 0   

Verksamhet 11 345 8 887 78 7 257 23   

Internhyror, kap kostn 249 166 67 161 3   

              

Summa kostnader 56 222 37 618 67 35 917 5   

              

Intäkter -25 278 -16 416 65 -16 497 -1   

              

Netto 30 944 21 202 69 19 420 9   
       
  -574  1 461   
 
Personal 
Kostnader i verksamheten för fastigheter och inventarier ligger högt och beror på flera 
arbetsmiljöåtgärder för personal, bl.a. inköp av höj- och sänkbara skrivbord. 
Behov av personal för att tillgodose behovet hon ett par ”svårt sjuka” brukare har medfört högre 
kostnader för personal i några verksamheter. 
 
Ekonomi 
Verksamheten har förbrukat 68%, vilket är något i överkant. ”Boende i annan kommun”  (vht. 
762) överskrider budgeterade kostnader procentuellt mest. Ett av de ärenden vi har i annan 
kommun avslutas efter halvårsskiftet. Kostnaderna för hela året beräknas ändå uppgå till 3,6 
milj.  
 
Måluppfyllelse  
Vi har nu ett antal insatser som inte kunnat verkställas samt flera nya ansökningar som 
inkommit. 
 
Händelser av betydelse 
AFF:s personal på gruppbostäderna och Duvan deltar i projektet ”Koh I Noor” även 2012.  
Vi påbörjar under hösten deltagande i projektet ”Viva” om funktionsnedsatta kvinnor som blir 
våldsutsatta 
A-service har fått en del renovering av sina lokaler. Men har haft otur med den leasade transport 
bilen, som medfört stora reprationskostnader. 
 
Framtid 
De brukare som tillkommer pekar på behovet av nya boendelösningar för personer med 
funktionshinder. De gruppbostäder vi har, Lärkan och Borgen, har inga lediga platser. 
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Måluppfyllelse  
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 
0,5 tjänst från A-service har varit ”utlånad” till ÄO som handläggare från i februari. 
Duvan har en ökning av brukare och tillgodoser nu 15 personer med ”stöd i boendet” . 
Åkerbärets dagverksamhet har fått färre brukare på daglig verksamhet och några ungdomar som 
har mindre tid på korttidsvistelse. Resurserna omfördelas och stöder från september 
äldreomsorgens dagverksamhet ”Utsikten”. 
 
 
Margoth Löfgren Edström 
Enhetschef avd. för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  22 598 14 953 66 14 681 2   

Verksamhet 3 106 2 245 72 1 961 15   

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0     

              

Summa kostnader 25 704 17 198 67 16 642 3   

              

Intäkter -2 754 -1 939 70 -1 675 16   

              

Netto 22 950 15 259 66 14 967 2   
       
       
Periodresultat  41  179   
 
Hemtjänst 
Omsorgsbehovet fortsätter att ligga på en hög nivå. Under perioden har vi behövt extra resurser, 
vid enstaka tillfällen, för att klara att verkställa beslut om följeslagare, rehabaktivitet och 
städinsatser. Vi har vid några tillfällen ställt in planerade sociala aktiviteter pga hög vårdtyngd.  
Baspersonalen utför enklare sjukvård i form av bl. a. medicingivning, sårvård, sondmatning och 
insulingivning.  
Vi har några omsorgstagare där insatstiden (inkl dubbelbemanning) är mellan 150-170 tim per 
månad. Vi samordnar våra resurser så långt det går. Beslut om rehabaktivitet (bl. a. ute vistelse) 
fortsätter att öka, vilket är positivt, då det är i linje med våra mål att skapa förutsättningar för 
kvarboende.  
Vi har inte kunnat genomföra besparingarna, på totalt 1,0 årsarb, men vi fortsätter att spara 
timmar vid korttidsfrånvaro när det är möjligt.  
Vi har under perioden haft tre palliativ vård i hemmet. Två anhörig har anställts för att klara 
omvårdnaden i hemmet. 
 
Statistik 
Antal brukare med hemtjänstinsatser 2012-08-31 183 
Antal brukare med hemtjänstinsatser per utförarenhet  
Hemtjänst grupp 1 29 
Hemtjänst grupp 2 38 
Hemtjänst grupp 3 49 
Hemtjänst grupp 4 30 
Hemtjänst Moskosel 13 
Hemtjänst Glommersträsk 25 
Ringelsta grupp 3 1 
Anhörigvårdare 1 
Nattpatrullen 24 
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Antal personer med trygghetslarm 2012-08-31 154 
Antal trygghetslarm per utförarenhet 
Hemtjänst grupp 1 30 
Hemtjänst grupp 2 32 
Hemtjänst grupp 3 36 
Hemtjänst grupp 4 28 
Hemtjänst Moskosel 6 
Hemtjänst Glommersträsk 21 
Ringelsta grupp 3 1 
Nattpatrullen 118 
 
Närståendestöd 
Tre personer har anställts för att ge personlig omvårdnad till anhörig. Budgeten för 
närståendestöd överskrids. 
 
Händelser av betydelse 
Inget att rapportera. 
 
Personal 
Vi har haft svårigheter att rekrytera kompetent personal för semestervikariaten. Trots det har vi, i 
stort, haft mycket duktiga semestervikarier. Flera av dem är unga och oerfarna men de har ändå 
tagit stort ansvar och klarat jobbet bra. 
Vi har inte haft tillgång till extra timvikarier utan vid frånvaro och extra behov har personal 
anställts på övertid vid de tillfällen personalpoolens resurser varit otillräckliga. 
 
Arbetsmiljö 
Inga arbetsskador eller tillbud under perioden.  
Två långtidssjukskrivningar under perioden. Ingen arbetsmiljörelaterad. Båda behandlas enl 
gällande rehabiliteringsprocess. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Vi fortsätter att jobba som tidigare för att nå socialnämndens övergripande mål att ha nöjda 
brukare. 
Medarbetarsamtal har genomförts under våren. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att jobba i det nya verksamhetssystemet Treserva. Systemet underlättar 
dokumentationen för baspersonalen inom hemtjänsten bl a genom en enkel och lättfattlig 
genomförandeplan och all daglig dok sker i samma program. Personalen lär sig efterhand och 
behöver stöd för att kunna använda systemet fullt ut.  
Under hösten kommer en ny webb version och vi hoppas att den skall vara ännu bättre. 
Vi har i några grupperna påbörjat samtal om den nationella värdegrunden och vad vi som 
personal kan göra för att den enskilde skall få ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
 
Prognos 
Hemtjänsten ser ut att klara sin budget för 2012. 
 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab och Ekan 
 
Tkr 2012 2011    

  Budget Redovisat 
Förbr i 

% Redovisat 
Förändring 
i % Prognos 

Personal  6 362 4 535 71 4 055 12   

Verksamhet 352 221 63 242 -9   

Internhyror, kap kostn 0   0   0   

              

Summa kostnader 6 714 4 756 71 4 297 11   

              

Intäkter -37 -42 116 -33  29   

              

Netto 6 677 4 714 71 4 264 11   
       
Periodresultat  -262  167   
 
Verksamheten  
Krehab: 7 ordinarie korttidsplatser, 8 platser belagda sedan mitten av januari. 
Krehabs personal har ansvar för Dagverksamheten Utsikten som tar emot 6 gäster under 3 
dagar/vecka. Utsikten har varit stängd under sommaren.  
 
Ekan: totalt 8 platser, varav 5 boendeplatser/vård- och omsorgsboende, 3 korttidsplatser, 4 
platser belagda sedan årsskiftet. 
 
Händelser av betydelse 
De tillbudsrapporter som inkommit är en signal som måste tas på allvar. Patientsäkerhetslagen 
ställer stora krav på vårdgivaren vad gäller det förbyggande arbetet och därigenom minska 
riskerna. Vi måste arbeta förebyggande, bedöma riskerna i förväg, analysera, vara steget före och 
ha samsyn.  
Med stöd av patientsäkerhetslagen och de tillbudsrapporter som inkommit, fattades beslut i 
mitten av mars, att ta ut en extra personalresurs nattetid, 20.45-06.45, i huset Länsmansgården. 
Beslutet omprövas varje vecka i samråd mellan chef för Lmg, chef för nattpersonalen och 
undertecknad. Denna extra resurs har varit mellan perioden 1203-120813. 
 
Verksamhetssystemet Treserva har införts. 
 
På grund av ständiga överbeläggningar under senaste året har beslutats att Krehab ska utökas 
med två platser. Träningsrummet byggdes om under sommaren. För att klara personalbehovet för 
de nya platserna har dagverksamheten Utsikten flyttats till Åkerbäret och personalfrågan för 
verksamheten har lösts med Åkerbärets personal samt anhörig- och demensstödet. I samband 
med detta lösgörs ca 0,8 tjänst som kommer att användas som personalresurs på Krehab   
 
Krehab och Ekan har under sommaren haft extern städning av boenderum. 
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Ekonomi  
Både intäkter och utgifter ligger över riktpunkten. På personalbudgeten märks särskilt ökning av 
timavlönade vikarier. Även sjuklönekostnaderna har ökat i förhållande till 2011. 
Intäktsökningen beror på att vi haft fler personer på platserna, dubbelbelagt i flera rum, både på 
Krehab och Ekan. 
 
Personal  
Bemanning för KREHAB och Utsikten: 7,0 årsarbetare 
 
 I arbetet med Time Care planering finns det vissa störningar, framför allt är det bristen på tid 

som framkommer. Hel- deltid fungerar bra i båda grupperna. 
 Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT:ar. 
 Personalgruppen är stabil. En långtidsvikarie rekryterad. 

 
Bemanning för EKAN: 6,6 årsarbetare 
Behovet av extra personalresurs bedöms utifrån rådande situation och sker i samverkan mellan 
personalgrupperna och ansvarig chef, i vissa fall även i samråd med ansvarig sjuksköterska. 
Behovet varierar men har legat förhållandevis högt under hela året. 
 
Brist på platser i vård- och omsorgsboende vilket i sin tur medfört hög belastning på 
korttidsverksamheten. Vårdtyngden på enheterna är hög och har under senaste året ökat.  
Med ständigt hög beläggning, överbeläggning, i trånga ej anpassade lokaler/biutrymmen, uppstår 
lätt problem av olika slag. Den miljön kan leda till beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens och annan hjärnskadeproblematik. Även till ökad risk för hot och våld för både personal 
och medboenden. Dessa risker leder till ökad vårdtyngd för all personal. Liksom indirekt brister i 
patientsäkerheten. Därmed ökat behov av extra personalresurs. 
 
Kan se en liten ökning på sjukskrivningar från föregående år, både korttids- och 
långtidsfrånvaro. 
 
Tillbud under perioden 1201-1208 
KREHAB: 
4 tillbudsrapport; åtgärdad tillsammans med personalen. 
Tillbuden har ökat från första tertialrapport. 
EKAN: 
7 tillbudsrapporter;  
Varav 2 rapporter, åtgärdade tillsammans med personalen. 
Övriga 5 rapporter, åtgärdade tillsammans med personalen. 
Ingen förändring från första tertialrapport. 
 
Avvikelser under perioden 1201-1208 
KREHAB: 
31 avvikelser, varav 21 är avvikelser på fall, 2 förirrat sig, 1 läkemedel förväxling, 1 läkemedel 
risk för fel, 4 läkemedel utebliven dos, 1 risk för fel/skada, 1 våld och övergrepp. 
EKAN: 
22 avvikelser, varav 19 är avvikelser på fall, 1 läkemedel utebliven dos, 1 läkemedel fel dos, 1 
omvårdnad. 
 
Arbetsskador: 0 
 
Sommaren har inneburit vissa bekymmer med vikarieanskaffning och även sjukdomsfall bland 
vikarierna. Tendensen är att det blivit svårare att rekrytera. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Båda grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll och uppvisar 
goda resultat, måluppfyllelsen är god. 
 
Tillgänglighet; 
Samtliga som beviljats bistånd till dagverksamheten Utsikten och korttidsplats, har erhållit plats. 
Väntetiden för vistelse på korttidsplats/avlastning är lång och kan ej anses som tillfredsställande. 
Antalet platser begränsat till 2 under större delen av aktuell period. 
 
Kompetens och evidensbaserad praktik 
 
Utbildning: 
 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna 
 Utbildning i nya verksamhetssystemet Treserva till alla personal. Fr.om 120501 är systemet 

i skarp drift. Efter en vecka verkar det gå bra med dokumentationen inga större problem 
 Edu Key, en interaktiv utbildning riktad till baspersonalen, startades upp under sept/oktober 

2011 och ska pågå under 12 månader. Deltagandet varierar men är generellt sett lågt. En 
förklaring är att det inte finns den tid som anses behöva avsättas. Inför APT v.a månad 
redovisas och diskuteras ett antal episoder. Långt ifrån alla kommer förberedda. Med stöd 
från ut görs prioriteringar till förmån för det direkta vård- och omsorgsarbetet och 
dokumentation av det samma samt arbetstidsplanering/Time Care planering.  

 
Värdegrunden 
Gemensam APT med båda grupperna 1 gång/kvartal då spelas värdegrundsspelet. 
I det vardagliga arbetet är grupperna väl medvetna om värderingar och attityder kopplat till 
bemötande av både enskilda vårdtagare, deras närstående, inom arbetsgruppen liksom till övriga 
verksamheter och samhällsmedborgarna.  
 
 
Ledarskap:  
 Arbetsplatsträffar utifrån årsplanering är genomförda varje månad.  
 Medarbetarsamtal är genomförda. 
 Planeringsdagarna har ägnats åt arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling 
 Introduktion av nyanställda liksom handledning till elever/praktikanter har fungerat bra. 
 
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.  
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har varit ansträngande, inom arbetsgrupperna, 
liksom för ledningsfunktionen.  Dessutom stram ekonomi, i en för övrigt arbetsintensiv 
verksamhet.  

Digitala arbetsuppgifter tar allt större utrymme av den totala arbetstiden. I medarbetar samtal har 
framkommit att en del av personalen har sömnproblem. Beskriver det i termer som ständigt 
ökade krav att ”prestera och leverera” än tidigare. Den snabba tekniska utvecklingen har medfört 
möjligheter att utföra saker snabbt, vilket gör att vi får mycket att fundera på i slutet av dagen. 
Vissa uttalar att de inte riktigt hänger med. En känsla av att det direkta vård- och omsorgsarbetet 
i viss utsträckning får stå tillbaka för ”skrivarbete”,  
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Följderna blir stress och psykisk belastning som arbetsgivaren måste ta på allvar. Baspersonalen, 
som förfogar över en dator i vardera gruppen, utför skrivarbetet sittande mitt i verksamheten, 
och förväntas samtidigt övervaka de boende/gästerna.  
 
Sammanfattning: Det finns en uppenbar 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, stram ekonomi och låg bemanning, utifrån rådande förhållanden.  
 
Framtiden 
Vi kommer även i framtiden att arbeta vidare med frågor som rör 
Arbetsmiljön/God omsorg – Kompetens – Samsyn inom hela socialförvaltningen – Öppenhet 
mot allmänheten - Utveckling av Kontaktmannaskap och Genomförandeplaner med den enskilde 
i centrum–Patientsäkerhetslagen ska beaktas - allt med målet att:  
Den enskilde ska bemötas med respekt, och personens integritet och autonomi stärkas. 
Delaktighet ska eftersträvas i alla beslut som rör den enskilde och dennes omvårdnad. Vår 
önskan är att personer som tillfälligt vistas eller bor på Kommun Rehab och EKAN, ska känna 
trygghet och ha en meningsfull vardag. 
 
Prognos 
Läget är ytterst ansträngt och förväntas förbli så under lång tid framöver. Vi löser problemen 
från dag till dag. Prognosen visar på ett överskridande på ca 200,0 
 
 
Monica Nilsson 
Chef för rehab- och korttidsverksamheten 
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4523 Länsmansgården 
 
Tkr 2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  17 316 11 839 68 8 945 32   

Verksamhet 1 355 848 63 785 8   

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0   

              

Summa kostnader 18 671 12 687 68 9 730 30   

              

Intäkter -294 -338 115 -172 97   

              

Netto 18 377 12 348 67 9 558 29   
       
Periodresultat  -97  -222   
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt 
41 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. 
Under perioden maj-augusti har vi haft 3 stycken in och utflyttningar.  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. 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 inflyttning och sedan tar del av vid uppdateringar.  
 
Helinackordering dvs det ingår måltider, tvätt och lättare städning. Städning av allmänna 
utrymmen görs av extern utförare. 
 
Händelse av betydelse 
Verksamhetssystemet Treserva har införts, vilket har inneburit vikariekostnad för personal 
som gått på utbildning. Det har dessutom behövts inskolning av semestervikarier då många 
tidigare vikarier av olika skäl valt att inte återkomma denna sommar. Det har dessutom 
varit oro på vissa boenden nattetid vilket medfört att extrapersonal satts in under större 
delen av tiden.  Säkerheten för de boende har krävt dessa insatser. Ny boendechef har 
rekryterats, som tillträde sin tjänst 120730.  
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Ekonomi 
Personalkostnader för avsedd period för Länsmansgården ligger på 5.989 tkr vilket 
motsvarat 35% av årsbudget.  
Intäkterna för vårdavgifter har ökat markant i förhållande till förra året.  
Kostnad för personal och livsmedel har visat sig vara betydligt högre än budgeterat. 
Kostnad för underhåll och fastighets skötsel har visat sig lägre än budgeterat.  
De gamla diskmaskinerna behöver bytas ut efterhand. 
 
Personal 
Personalgruppen är tämligen stabil och de är en ansvarsfull grupp som tagit mycket eget 
ansvar inför bemanningen samt intag och behov av vikarier. Förändringar har skett i 
personalgrupperna, rekrytering har skett och kommer att ske under hösten. . 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. Oro finns vid rekrytering av vikarier, samt att vikarierna har varit 
sjukskrivna. 
Antalet fall avvikelser har ökat, även en viss ökning av avvikelser vid läkemedelshantering 
har uppmärksammats. Patientansvarig sjuksköterska deltar vid arbetsplatsträffar för att 
diskutera åtgärder för att tillsammans med personalen diskutera förändringar/förbättringar. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag:  25,78 åa i budget 
 

Antal personal: 28  26,8 åa 
 

Nyckeltal:  0,77 vbt/usk per boende inkl. Nattpersonal 
 0,63 vbt/usk endast dag. 
 

Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Samarbete mellan grupperna har prioriterats 
 All personal har gått utbildningen i hur brandsystemet fungerar på LMG 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet varje månad. 
 Aktuella utbildningar gås igenom på arbetsplatsträffar och personalen har varit på de 

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

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 ny personal och ytterligare rekrytering pågår.   
 I övrigt en mycket stabil personalgrupp med lång arbetslivserfarenhet. 
 
Verksamhetsmål 
 Varje omsorgstagare har en Genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid behov 

samt i maj och november.  
 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 . 
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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. 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.  
 
Framtiden 
Fortsatt arbete med TimeCare och Hel- och deltid.  
Till hösten kommer arbetet med det nya dokumentationssystemet Treserva att fortsatta. 
Vi kommer fortsätta gå på de utbildningar som erbjuds under året. 
Fokus under året kommer att ligga på vardags aktivering samt vardagsrehabilitering. 
Planering för nytt larmsystem har inleds.  
 
 
Christina Lundström 
Boendechef 
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4526 Ringelsta 
 
Tkr 2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 
% Prognos 

Personal  20 672 14 445 70 13 151 10   

Verksamhet 5 745 3 682 64 4 233 -13   

              

Summa kostnader 26 417 18 127 69 17 384 4   

              

Intäkter -3 857 -2 818 73 -2 672 6   

              

Netto 22 560 15 309 68 14 712 4   
       
Periodresultat  -269  249   
 
Verksamhet 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform. För 
tillfället finns 1 par samt att en boende i Seniorboendet har kvar sitt beslut om särskilt boende 
och dennes omvårdnad sköts av grupp 2, detta gör att det sammantaget finns 52 boende på 
Ringelsta som särskilt boende. Vi har dessutom inrättat två korttidsplatser den ena på Björken i 
det som förut var anhörigrum, samt en i den lägenhet i grupp 3 som är tänkt att blir samvarorum 
för de boende.  Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i 
gruppboende som äter i gemensam matsal. På Ringelsta finns en aktivitetsansvarig på 50% som 
också fungerar som stöd till de två boendecheferna. Vi har fortsatt att arbeta med sociala 
aktiviteter i huset. Stående aktiviteter varje vecka är: grillning ute vid eldplatsen, gymnastik och 
bingo. Förutom det har studieförbunden öppen verkstad en gång i veckan. Vi har också haft en 
del större sammankomster till exempel: påskfirande, modevisning och sommarfest på Sameland. 
 
Händelser av betydelse 
Vårdtyngden har ökat markant på Ringelsta, detta märks framförallt i grupp 2 och 3 som ligger 
kvar på samma bemanning som när Ringelsta var ett servicehus. Det här avspeglas i ekonomin 
då vi inte klarar verksamheten på den bemanningen utan måste ta in extrapersonal för att kapa 
topparna. Vi har också varit tvungna att sätta in fler takskenor då fler vårdtagare är i behov av 
lyft. 
 
Ekonomi 
Efter sju månader ligger vi cirka 300 000 över budget, i stort sett allt är personalkostnader. Det 
kan förklaras av flera saker: vi har sedan i höstas betalat lön för en heltidspersonal som gått över 
i annan verksamhet, det ger en extrakostnad på cirka 133 000 på fyra månader. Vi har också ökat 
bemanningen på natten då det inte längre går att vara bara tre på natten med tanke på 
patientsäkerheten, 60% av heltidstjänst vilket ger en kostnad på cirka 120 000 på sex månader. 
Bemanningsgraden i grupp 2 och 3 är jämfört med övriga grupper i äldreomsorgen väldigt låg. 
När vårdtyngden är hög och vi dessutom har par och korttidsplats i  lägenheterna så klarar vi inte 
det med ordinarie personalstyrka. Svalans dagbemanning är idag 0,43/boende och gr 3 
0,45/boende att jämföras med Blåklockan och Björken vars bemanning är cirka 0,60/boende som 
är en normal nivå. Vad gäller verksamheten så är vi på riktpunkten så tillvida att vi tar hänsyn till 
att vi ännu inte fått in all hyra. 
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Prognos 
Vi kommer inte att klara personalbudgeten detta år, dels beroende på hög vårdtyngd och att vi 
har många vårdtagare i huset men främst för att grundbemanningen är för låg så ser jag för 
närvarande ingen möjlighet att dra ner på den extrapersonal vi tar in såväl dag som natt. Med 
tanke på den platsbrist som råder inom äldreomsorgen så räknar vi inte heller med att detta år ta 
bort de korttidsplatser vi har inrättat här på Ringelsta. Med tanke på det så är risken att vi vid 
årets slut kommer att ligga på ett underskott med cirka 800 000 kronor. 
 
Måluppfyllelse/kvalitet 
Vi anser att vi har god kvalitet på omvårdnaden här på Ringelsta, vi har stabila och erfarna 
personalgrupper. Vad gäller övrig måluppfyllelse så har vi fungerande arbetsplatsträffar, 
planeringsdagar, medarbetarsamtal är genomförda. Vi har ett bra samarbete med 
sjuksköterskorna i huset. Vi har med hjälp av sjukgymnasten och arbetsterapeuten utbildat 
personal i förflyttningsteknik. Treserva införandet har så här långt gått bra.  
 
Lena Ruth-Jonsson 
Maria Östman 
Boendechef 
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4528 Solbacken 
 
Tkr  2012 2011    

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Föränd-
ring i % Prognos

Personal  5 302 3 422 65 3 341 2   

Verksamhet 1 520 1 077 71 1 104 -3   

  0 0 0 0 0   

              

Summa kostnader 6 822 4 499 66 4 445 1   

              

Intäkter -798 -609 76 -550 11   

              

Netto 6 024 3 890 65 3 895 0   
       
Periodresultat  126  87   
 
Verksamhetsinnehåll 
Solbackens äldreboende består av 13 lägenheter men 14 boende eftersom vi har ett parfolk som 
bor här. Personalbemanningen är på 10,55 årsarbetare och boendechef arbetar 50%. Vi arbetar 
utifrån en omvårdnadsfilosofi med individen i fokus. Kontaktperson tillämpas i boendet. Vår 
matsal serverar även lunch till 8-10 personer varje dag från närområdet kring Solbacken.  
 
Personal 
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 helg ca 1 gång/år. Alla har i och med ”Heltid /deltid åt alla” blivit 
erbjudna heltid, vi har nu 40% över som vi täcker upp planerad och ibland även oplanerad 
frånvaro samt lägger tid som disponibel till Poolen. 
Tre personal som fått andra tjänster har sagt upp sig och två av tjänsterna är tillsatta med 
oplacerade tillsvidare som arbetat på längre vikariat här på Solbacken, den tredje tjänsten 
kommer att tillsättas i mitten på september. 
Nya arbetstidslagen har följts from 1 december 2006.  
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna. Vi har 1 
person som är föräldraledig på halvtid och en på heltid, ingen långtidssjukskriven. Vi arbetar 
efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och medarbetarsamtal 
samt lönesamtal genomförs årligen. En planeringsdag har genomförts med all personal. Varje 
boende har en kontaktperson och en vice kontaktperson.  
 
Ekonomi 
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. Vilket vi täcker upp med disponibel tid som finns. 
Har under detta år inhandlat en ny kaffebryggare eftersom den gamla gått sönder det är det enda 
lite dyrare investering vi har gjort. 
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Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Riktpunkten perioden är 66%. Solbacken ligger på  65 %.  
 
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 men 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. 
 
Händelse av betydelse 
Vi har aktiviteter varje vecka genom ABF och Vuxenskolan. Planeringsdag har genomförts i 
januari.  
Under April månad har vi haft utbildning i nytt Journalsystem för all baspersonal men har 
försökt att inte ta in så många vikarier, däremot har vi betalat utbildningstiden för de vikarier vi 
har på huset. 
Sommaren har varit lite tung eftersom vi har haft brist på vikarier, de vikarier som jobbade under 
sommaren hade mycket arbetstid och två av dem var outbildade och nya inom vården vilket 
krävde lite mer av ordinarie personal. I och med sjukdomar under semesterperioden hade vi svårt 
att få tag i vikarier så personalen fick arbeta med mini bemanning ibland och jobba övertid 
ibland för att täcka upp frånvaron. 
Under andra delen av augusti har vi haft in extra personal eftersom en av våra boende brutit båda 
armarna och efter det varit orolig och då varit i mer behov av tillsyn och hjälp. 
 
Framtiden 
Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del både för personal och de boende. Omsorgsarbetet 
ställer höga krav på alla parter vad gäller vilja, intresse och engagemang. 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 kommer att jobba mer med att få arbetsrutinerna att fungera för det är en del i att den 
psykosociala arbetsmiljön är dålig. 
Fortsätta vårt samarbete med omvårdnadsprogrammet och att ge kommande personal en god 
praktikplats. 
Vi kommer att fortsätta prata om och diskutera planerna på Omstruktureringen av vård och 
omsorgsboendena, vilken kommer att innefatta att Solbacken ska bli Trygghetsboende. Detta för 
att personalen ska vara delaktiga i vad som kommer att ske inom de närmsta åren. 
 
Prognos 
Om inget oförutsett inträffar kommer Solbacken att hålla budget. 
 
 
Maria Östman  
Boendechef 
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453 Hälso- och sjukvårdsenheten 
 
Tkr   2012 2011    

  Budget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat Förändr i % Prognos 

Personal  5 512 4 222 77 6 062 -31   

Verksamhet 796 677 85 602 12   

Internhyror, kap kostn             

              

Summa kostnader 6 308 4 899 78 6 664 -26   

              

Intäkter 0 -258 0 -124     

              

Netto 6 308 4 641 74 6 540 -30   
       
Periodresultat  -436  399   
 
Verksamhet 
Noteras att inkontinensmaterial har minskat med 25 000 kronor hittills, hoppas på ytterligare 
kostnadsminskning när samtliga grupper fått utbildning i kvalitetssäkring på detta område. alla 
SÄBO är utbildade.  
Läkemedel har vi förbrukat 10 000 kronor mer än föregående år och en ökad kostnad förväntas 
på denna post, NLL signalerar om att ytterligare kostnadsansvar kommer över till kommunen ex. 
labmaterial och vissa läkemedel ex klorhexidin för spolning av urinvägar.  Ser även en högre 
förbrukning eftersom vi vårdar fler svårt sjuka äldre, en dubblering av kostnaden för syrgas ses 
dock är denna summa ringa (7000 kr mer än föregående år). 
Kostnaden för datatrafik ökar och även här förväntas en ytterligare ökad kostnad. Vi åläggs att 
registrera och dokumentera i fler datoriserade vårdprogram och en säkrare inloggning med 
SHITS kort krävs vilket kostar mycket pengar. Detta år kommer även ” Tillgänglig patient” 
vilket kostar 25 000kr detta år + 8 000 kronor/år. Vi kan ej välja bort något av de dataprogram vi 
idag använder. Det är viktigt att det budgeteras för fasta årliga kostnader som inte kan frånses. 
Detta år har även kostnad till NLL för 2011 års användning av VAS betalats.  
 
Personal 
Det har varit en omsättning i personalgruppen även under 2012, 3 personal är tjänstlediga för att 
prova annat jobb. Vi har kunnat behålla vikarier i och med den lilla överanställning som skedde 
under slutet av april och maj. Sommaren 2012 har vikariebehovet tillgodosetts och ca 3 vikarier 
har anställts, detta har medfört en bra bemanning och en god arbetsmiljö, personalen har varit 
nöjda och upplevt sommaren som bra bemannad (3-4 ssk dagtid vardagar), dock överskrids 
budget ordentligt eftersom det INTE finns budgeterat för någon vikarietäckning alls utan 
verksamheten anses ska klars med förhöjd grundbemanning (10,72 ssk tjänster). Vi klarar ej 
verksamheten utan sommarvikarier. Vikarier och ny personal kommer nu in i verksamheten med 
högre löneläge än tidigare.  
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Händelse av vikt 
Med hjälp av prestationsersättning 2011, har Kerstin Granberg och Eva Nyman jobbat med 
kvalitetsutveckling inom områdena, fall, trycksår, undernäring samt palliativ vård under perioden 
120402-120617 samt 120813-120916 Kerstin Granberg och Åsa Jakobsson. Denna ersättning 
finns under intäkter 157000:-. Detta har redan visat på förbättringsområden som vi nu utbildar 
sjuksköterskor, boendechefer och baspersonal i för att förbättra kvalitén på den vår vi bedriver. 
Vi vill få ett mer teambaserat arbete kring vårdtagaren genom att fler yrkeskategorier samverkar 
och jag hoppas att kunna få utbilda team på varje arbetsgrupp för att säkerställa kvalitén inom 
ovanstående områden. 
 
Händelse av vikt 
Införandet av nytt journalsystem Treserva har även ökat både datatrafikkostnad samt kostnad för 
utbildning av personalen. 
 
Material  
Den höga förbrukningen av sjukvårdmaterial beräknas öka, vi vårdar många multisjuka äldre 
samt kostnaden som överförts från Primärvården för sjukvårdsmaterial på KREHAB kvarstår 
och kan variera stort. Högre kostnad för material samt högre förbrukning. Bör tas med vid 
beräkning av kommande budgetår. Kan ej påverka denna kostnad samt beräkningen av denna är 
mycket svår. Vi har fler patienter med trycksår, vilket vi inte är vana vid samt att fler personer 
sondmatas vilket ökar denna kostnad rejält.  
 
Händelse av vikt 
Vi har detta år fått en gåva från Hjärt- & Lungföreningen om 48 000 kronor för inköp av sittvåg, 
lyftvåg, 2 inhalationsutrustningar samt pulsoximeter (apparat för att mäta hur personen syresätter 
sig). 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso- och sjukvårdsenheten 
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Socialnämnden 2012-09-25 70 
 
 

 
 
Åtgärdsplan för att uppnå 
budget i balans - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 50 Dnr 00223/2012 041
 
Kommunfullmäktige behandlade nämndernas delårsbokslut 2012-04-30 vid 
junisammanträdet 2012-06-25 § 122 och beslutade att anmoda 
socialnämnden att upprätta åtgärdsplan för att uppnå budget i balans. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har upprättat förslag till åtgärder. 
 
Utskottet beslutade 2012-09-11 § 1 att uppdra till socialchef Ann-Sofi 
Levander att komplettera åtgärdsplanen med uppskattade besparingar i 
siffror, samt att lägga till en punkt om återsök av pengar som gäller 
flyktingverksamheten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna åtgärdsplanen och överlämna den till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-09-25 § 50. 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2012-09-25 1 (2) 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Ann-Sofi Levander  
 
 
Direktval 
157 18 

 
 
 
 
 

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamheter i samband med 
prognosticerat underskott 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämndens delårsbokslut pekar på ett underskott på ca 3 miljoner. 
Underskottet beror till stor del på kostnader för institutionsvård vuxna 
missbrukare samt institutionsvård barn och unga. Akut platsbrist inom 
äldreboende har medfört betalningsansvar för utskrivningsklara som vi inte 
kunnat ordna plats för i vård och omsorgsboende. 
Inom hela socialnämndens verksamhet har den som ansöker om bistånd möjlighet 
att överklaga sina beslut och åtminstone i ett fall som prövats under våren har 
personen fått sin överklagan bifallen i förvaltningsrätten. 
 
Förslag till åtgärder 
● Hela verksamheten ska även i fortsättningen spara genom att vara 

återhållsamma med att ta in vikarier och extrapersonal. 
● Fortsatt arbete med åtgärder för att få ner försörjningsstödet, bl a genom 

Norrsken 
● I samband med pensionsavgång vakanshålls hemterapeuttjänsten under 

hösten 
● Intäktssidan ses över, framförallt inom IFO där vi föreslår riktlinjer för 

biståndet egna medel som ska innebära att lägga mindre tid på 
egnamedelsärenden till förmån för bättre uppföljning av intäkter från 
Migrationsverket 

● Ansökan till Länsstyrelsen om utökat bidrag till personligt ombud har 
bifallits, vi räknar med ca 300,0 i ökade intäkter 

● För att få möjlighet att ta hem utskrivningsklara skapar vi två nya platser på 
Krehab. För att få utrymme både personellt och rumsmässigt flyttar 
dagverksamheten Utsikten under hösten till Åkerbäret där avdelningen för 
funktionshindrade bedriver korttidsverksamhet. Åkerbäret har haft minskad 
efterfrågan under en tid och lokalerna passar även för äldre. 

● Anhörigstödet, som till största delen finansieras av stimulansmedel från 
socialstyrelsen, får ta viss del av ansvaret för dagverksamheten. 

 I samband med att befattningshavare övergår till annan tjänst kommer 0,20 
% tjänst inte att återbesättas. 

● Kontaktpersoner för funktionshindrade som även har bistånd i form av 
boende föreslås att biståndet ses över och att det blir mera restriktiva 
bedömningar . 



 2 (2) 
 
 
Beräknade besparingar i tkr 
 

Åtgärder för att få ner kostnaderna för försörjningsstödet 700,0 
 

Vakanshållning av hemterapeuttjänst 150,0 
 

0,20 tjänst demensvårdsutvecklare 26,4 
 
Intäkter: 
Bidrag till ytterligare en tjänst som Personligt ombud 300,0 
 
Övriga åtgärder är svåra att bedöma vad de kan ge i kronor och ören. 
 
Ytterligare ett förslag har tillkommit för att på längre sikt försäkra att kommunen 
inte förlorar intäkter; förslaget innebär att återsökning av kommunens alla intäkter 
från Migrationsverket görs av en och samma handläggare som samlar in uppgifter 
från alla berörda enheter, sammanställer, skickar in och följer upp att rätt intäkt 
hamnar på rätt enhet. 
 
 

 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Medfinansiering av arbete 
för ökat 
ungdomsinflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Camilla Freedman 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 51 Dnr 00221/2012 106
 
2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta 
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning 
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat 
Ledarskap. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och 
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har 
arbetet i princip legat nere. 
 

Kommunfullmäktige har i styrdokument från 2011, fastslagit att barns och 
ungdomars medverkande i den kommunala planeringen är en av 
framgångsfaktorerna för att få en positiv befolkningsutveckling och tillväxt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 45 att anta 
kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur 
Fullmäktige beslutade också att varje nämnd beslutar i frågan om 
medfinansiering med 20 000 kr årligen. 
 
Under överläggning vid utskottets sammanträde efterfrågades en 
redovisning av vad pengarna ska använda till. 
 
Camilla Freedman. barn- och ungdomskulturchef har informerat om hur 
arbetet för ökat ungdomsinflytande ska genomföras och hur pengarna från 
kommunens nämnder ska användas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med anledning av det svåra budgetläge som socialnämnden står inför, 

bevilja 5 000 kronor till medfinansiering av arbete för ökat 
ungdomsinflytande. 

att pengarna tas från socialnämndens konto. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2012-09-25 72 
 
 

 
 
Skrivelser angående 
anhörig- och 
närståendestödets 
upphörande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 

Sn § 52 Dnr 00207/2012 739
 
Tre skrivelser från privatpersoner och en skrivelse från PRO och SPF i 
Glommersträsk har inlämnats. Samtliga protesterar mot kommande 
besparingar i socialnämndens budget gällande anhörig- och 
närståendestödets upphörande. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har upprättat förslag på svar till skrivelserna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att meddela följande till dem som lämnat in skrivelser i ärendet; 
 

Socialnämnden har under flera år bedrivit verksamhet med anhörigstöd 
i form av ett specialiserat team vars arbete varit uppskattat både av 
brukare, anhöriga och vår egen personal. 
Det ekonomiska läget i kommunen gör att nämnderna måste spara inom 
sina ramar och från socialnämndens ledning bedömer man att det inte 
går att genomföra besparingar inom vård och omsorgsboende eller 
andra, mera tvingande, verksamheter. 
 
Anhörigstödet kommer även i fortsättningen att omfatta t ex avlastning 
i hemmet, vistelse på kommunrehab, dagverksamhet i någon form, 
ledsagning, stödsamtal. 
Den enskilde kan ansöka om vilket stöd man önskar hos kommunens 
biståndshandläggare. Detta gäller inom äldreomsorgen såväl som inom 
avdelningen för funktionshindrade och individ och familjeomsorgen. 
 
Om man får avslag på sin ansökan kan man överklaga. 
 
I och med att kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från 2013 
räknar socialnämnden med att den kompetens som kommer till vår 
kommun i form av tre sjuksköterskor och en arbetsterapeut ytterligare 
ska förstärka möjligheterna att ge ett gott stöd till anhöriga och brukare. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2012-09-25 73 
 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
Catrin Höglander 

Sn § 53 Dnr 00018/2012 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 14 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2012.  
 
* 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 första kvartalet 
 
Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol 
 
* Det finns 0 gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att beakta ovanstående rapport. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2012-09-25 74 
 
 

 
 
Remiss - Handlingsplan för 
2013-2018. Landstings, 
regioners och kommuners 
samarbete inom 
eHälsoområdet 
 

Sn § 54 Dnr 00218/2012 106
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande från socialnämnden angående 
Sveriges Kommuner och Landsting rekommendation att samtliga landsting, 
regioner och kommuner att antar föreslagen handlingsplan för 
eHälsoområdet för perioden 2013-2018. 
 
Landsting och regioner har samarbetet och finansierat gemensam 
eHälsoutveckling sedan 2007. För perioden 2013-2018 har förslag till 
fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn, 
utarbetats. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen; 

 

att  anta handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018. 
att anta och finansiera upprättad verksamhetsplan för 2013 inom 

eHälsoområdet och i den särskilt finansierade beslut. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Remiss –  
*Gör det enklare 
*Inspektion för vård och 
omsorg – en ny effektiv 
tillsynsmyndighet för 
hälso- och sjukvård och 
socialtjänst 
*Ny myndighet för 
infrastrukturfrågor för vård 
och apotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Socialdepartementet 

Sn § 55 Dnr 00198/2012 709
 Dnr 00199/2012 709
 Dnr 00200/2012 709
 
Socialdepartementet har översänt remiss avseende slutbetänkandet Gör det 
enklare! (SOU 2012:33), Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en 
ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 
Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek.  
 
Regeringen har beslutat om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet. 
Utredningen bedömer att utmaningarna inom vård- och omsorgssektorn 
medför ett stort behov av förändringar under de kommande åren. Allt fler 
frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå. 
Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på de fyra 
huvuduppgifterna: 
En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd 
till vården och omsorgen. Här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat 
samarbete med verksamheterna och huvudmännen.  
En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, 
godkännanden och tillsyn. Denna myndighet ges större resurser för tillsyn 
än vad som finns i dagens myndigheter.  
En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar 
sektorns IT- och kommunikationslösningar.  
En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, 
funktionshindersfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens 
förutsättningar för strategisk styrning.  
Utredningen föreslår också att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer 
avskaffas 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att meddela socialdepartementet att Arvidsjaurs kommun ser positivt på 

förslagen till förändringar i den statliga myndighetsstrukturen. 
Långsiktigheten och förutsebarheten i statens agerande kan förbättras. 
Förslaget innebär vad vi kan bedöma ingen negativ påverkan på den 
primärkommunala självstyrelsen. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för Lex Sarah – 
Anmälningsplikt gällande 
övergrepp och 
missförhållanden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 

Sn § 56 Dnr 00214/2013 730
 
Socialnämnden beslutade 2009-05-19 att anta Riktlinjer för Lex Sarah – 
Anmälningsplikt gällande övergrepp och missförhållanden. 
 
Riktlinjerna bygger på SoL (2001:453), LSS (1993:387), SOSFS 2011:5, 
och omfattar personer verksamma inom socialtjänsten, i verksamheter enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid 
Statens institutionsstyrelse. 
 
Med missförhållanden som ska rapporteras avses utförda handlingar samt 
handlingar som någon av försummelse eller andra skäl underlåtit att utföra 
och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört 
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 
Även uppenbara och konkreta risker för missförhållanden ska rapporteras.  
Syftet med anmälningsskyldigheten är att komma tillrätta med och skydda 
från missförhållanden samt bidra till att den enskilde får insatser av god 
kvalitet. Lagstiftningen ska också vara ett stöd för att personal och andra 
verksamma ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden utan rädsla för 
repressalier. Bestämmelserna benämns allmänt Lex Sarah. 
 
Riktlinjerna har reviderats utifrån förändrad lagstiftning.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Lokala rutiner för Lex Sarah enligt bilaga till protokollet. 
att socialnämndens beslut 2009-05-19 § 45 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2012-09-25 § 56. 1 (5) 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 970201, rev. 020214, 030130 
Árviesjávrien kommuvdna 050705, 080229, 080820, 120208  

Handläggare 

Pernilla Berggren & Ann-Sofi Levander 
    

Lex Sarah 
Anmälningsplikt gällande övergrepp och missförhållanden  

 
Nedanstående riktlinjer bygger på SoL (2001:453), LSS (1993:387), SOSFS 2011:5, och omfattar personer 
verksamma inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt vid Statens institutionsstyrelse. 
 
Syfte 
Med missförhållanden som ska rapporteras avses utförda handlingar samt handlingar som någon av 
försummelse eller andra skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har 
medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Även uppenbara och 
konkreta risker för missförhållanden ska rapporteras.  
Syftet med anmälningsskyldigheten är att komma tillrätta med och skydda från missförhållanden samt bidra 
till att den enskilde får insatser av god kvalitet. Lagstiftningen ska också vara ett stöd för att personal och 
andra verksamma ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden utan rädsla för repressalier. 
Bestämmelserna benämns allmänt Lex Sarah. 
 
Anmälan ska göras redan vid misstanke om missförhållanden. 
Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning eller deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Socialtjänsten är skyldig att anmäla missförhållanden samt risker för 
missförhållanden. 
Lagstiftningen innebär en skyldighet att medverka till att enskilda får god omvårdnad, gott stöd, god service 
och lever under trygga förhållanden, den enskilde och dennes levnadsförhållanden ska stå i centrum för de 
åligganden som följer av bestämmelsen. 
Alla missförhållanden skall noggrant dokumenteras så att riskfaktorer kan identifieras och upprepning 
förebyggas. 
 
Vad menas med övergrepp och/eller missförhållanden? 
Kort kan sägas att det som avviker från lag, praxis, ledningssystem (rutiner, riktlinjer) politiska beslut samt 
”god sedvana” utgör missförhållanden. Anmälningsskyldigheten omfattar alla förekommande delar i kedjan, 
från aktualisering till verkställighet. 
Exempel på missförhållanden som ska anmälas enligt Lex Sarah; 
 

 Fysiskt våld (t.ex. slag, nypningar, fasthållning). 
 Psykiska övergrepp (t.ex. kränkningar, hot, trakasserier, inlåsning, användning av tvång). 
 Försummelse (t.ex. otillräcklig föda, bristande hygien, brist i tillsyn, underlåtenhet). 
 Ekonomiska oegentligheter (t.ex. stöld, förskingring). 
 Sexuella övergrepp. 
 
För att missförhållandet i juridisk mening ska betraktas som ett allvarligt missförhållande och anmälas till 
Socialstyrelsen ska det ha inneburit allvarligt hot mot eller allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, 
hälsa eller säkerhet. Även uppenbara och konkreta risker ska anmälas till Socialstyrelsen.  Den enskildes 
beroendeställning skall alltid beaktas. I varje enskilt fall ska en bedömning göras huruvida händelsen 
inneburit hot mot, eller allvarliga konsekvenser för den enskilde. Denna bedömning görs av MAS och/eller 
socialchef. 
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Lokala rutiner rörande Lex Sarah 
Var och en som fullgör uppgifter inom Socialtjänsten ska inom ramen för sitt yrkesansvar vaka över att 
enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden, samt anmäla misstänkta och kända 
missförhållanden till verksamhetsansvarig. 
 
 Den som uppmärksammar eller får kännedom om misstänkta övergrepp och/eller missförhållanden, ska 

muntligt eller skriftligt genast rapportera detta till verksamhetsansvarig. Rapportering kan också göras 
direkt till Socialstyrelsen.  
Om den som ansvarar för att ta emot anmälningar själv berörs av innehållet, görs  
anmälan direkt till Socialchef, MAS, Socialnämnd och/eller Socialstyrelsen. 

 Den nämnd som har tagit emot en rapport om ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande 
bör ge information om den mottagna rapporten till den nämnd som har beslutat om insatsen för den 
enskilde, om det är en annan nämnd än den som bedriver verksamheten. (SOSFS 2011:5 allmänna råd i 
4 kap under rubriken Kommunal verksamhet). 

 Rapportering kan göras anonymt men anmälaren anses då inte ha fullgjort sina åligganden. 
 Mottagare av rapport och/eller verksamhetsansvarig har skyldighet att omedelbart vidta åtgärder för att 

förhindra upprepning/fortsatta missförhållanden. 
 Utredning påbörjas och dokumenteras (på blankett nedan) samma arbetsdag som rapport inkommit. 

Mottagare av rapport ansvarar för att så sker, vid jäv-situation ska utredningen överlämnas till 
tjänsteman som ej bedöms jävig. Utredningen betraktas som påbörjad i och med att rapport mottagits 
och dokumenterats. MAS kan vara behjälplig med råd om lämpliga utredningsåtgärder. 

 Den som mottar rapport skall, samma dag som denna mottagits, se till att rapporten diarieförs. 
 Den som mottar rapport skall, samma dag som rapport mottagits, i den enskildes akt dokumentera datum 

och rapportens diarienummer. 
 Mottagare av rapport/verksamhetsansvarig informerar samma dag som missförhållandet kommit till 

dennes kännedom socialchef och MAS om det inträffade, informationen kompletteras snarast med 
skriftlig rapport.  

 Socialchef ansvarar för att till socialnämnden rapportera att anmälan inkommit, samt sedan utredningen 
slutförts redovisa denna, vidtagna åtgärder och beslut till socialnämnden. 

 Eventuella massmediala kontakter hänvisas till socialchef. 
 Verksamhetsansvarig åläggs ombesörja nödvändigt stöd till berörd personal i enlighet med 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) samt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7, AFS 2001:1, AFS 
2003:4). 

 Om det finns anledning att misstänka att inträffad händelse innefattar brottslig handling ska 
polisanmälan genomföras i samråd med socialchef och/eller MAS. 

 Beslut som avslutar utredningen fattas av socialchef i samråd med MAS.  
 Den som avslutar utredningen, dvs socialchef, skall se till att den fullständiga utredningen med beslut 

diarieförs. 
 Den som avslutar utredningen, dvs socialchef, ska i den enskildes akt dokumentera datum diarienummer 

samt att utredning avslutats. 
 Allvarliga missförhållanden, såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller 

av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har 
medfört allvarliga konsekvenser för enskilds liv, säkerhet eller fysisk eller psykisk hälsa ska anmälas till 
Socialstyrelsen. Även påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska anmälas till Socialstyrelsen, risken 
ska vara uppenbar och konkret. 

 Respektive verksamhetsansvarig är skyldig att vid nyanställning och därefter årligen muntligt och 
skriftligt informera om rapporteringsskyldigheten. 

 Socialchef ansvarar för att årlig redovisning av upprättade rapporter sänds till Socialstyrelsen, samt vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av anmälningarna.  

 
Ort och datum 
 
________________________  __________________________ 
Underskrift anställd   Underskrift verksamhetsansvarig 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

 

Rapport 

missförhållanden/övergrepp "Lex Sarah" 
 
 
Rapport avser verksamhet:__________________             SoL    LSS   
 
 
Rapport mottagen av  Datum   Rapportörens namn  
 

                                                                                                                        
 
Rapporten avser: Man    Kvinna   Födelseår:_________ 
 
Vad består missförhållandena/risken av? Vad har hänt? Vad hade kunnat hända? 
      
 
 
 
 
 
När och hur upptäcktes det inträffade? 
      
 
 
 
 
Vilka åtgärder har vidtagits akut?  
Ange datum och ev klockslag för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och uppföljning. 
      
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsansvarig informerad  Datum __________ 
Socialchef informerad   Datum __________ 
MAS informerad   Datum __________ 
Socialnämnden informerad   Datum __________ 
Anmälan till Socialstyrelsen  Datum __________ 
    
 
 
 
Datum:…………………..  Utredare…………………………………………………… 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

 

Utredning av missförhållanden/övergrepp "Lex Sarah" 
Utredningen inleds samma arbetsdag som anmälan tas emot. 
 
Mottagen rapport diarieförd:  Datum __________  Diarienummer __________ 

Ange tydligt 
 När handlingen upprättats. 
 Varifrån respektive uppgift kommer. 
 Vad som utgör faktiska omständigheter respektive bedömningar. 
 
Utredning avser verksamhet:__________________             SoL    LSS   
 
Skriftlig rapport bifogad            
 
Rapport mottagen av  Datum   Rapportörens namn  
 

                                                                                                                        
 
Bedömning om jäv enligt Kommunallag 1991:900 samt lokala föreskrifter 
Mottagare av rapport bedöms jävig 
                      Ja  Nej  
Om ja, ange namn på person som utredningsansvaret överlämnats till 
 

                                                                                                                        
 
Anmälan avser: Man    Kvinna   Födelseår:__________ 
 
Vad består missförhållandena av? Vad har hänt? När och hur upptäcktes det inträffade? 
      
 
Vad har framkommit vid utredning? Varför inträffade händelsen? 
      
 
Vilka åtgärder har vidtagits akut?  
Ange datum och tid för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och uppföljning. 
      
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att förebygga upprepning på kort och lång sikt? 
Ange datum och tid för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och uppföljning. 
      
 
Verksamhetsansvarig informerad  Datum __________ 
Socialchef informerad   Datum __________ 
MAS informerad   Datum __________ 
Socialnämnden informerad   Datum __________ 
Anmälan till Socialstyrelsen  Datum __________ 
 
 
Datum:…………………..  Utredare…………………………………………………… 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

 
 
 

Beslut avslutande av utredning 

missförhållanden/övergrepp "Lex Sarah" 
 
Om missförhållandet/risken bedöms som allvarlig ska anmälan göras till Socialstyrelsen, så även om 
vidtagna åtgärder ej bedöms som tillräckliga. 
 
Mottagen anmälan diarieförd:  Datum __________  Diarienummer __________ 

 
Anmälan avser:  Man    Kvinna  Födelseår:_____________ 
 
Nedan ska följande beaktas och skriftligen motiveras. 
 
Är missförhållandet att betrakta som  Fel/brist      

Allvarligt missförhållande  
Motivering 
      
 
Bedöms vidtagna åtgärder som tillräckliga för att avhjälpa missförhållandet och förhindra 
upprepning? 

Ja   
Nej   

Motivering 
      
 
Om missförhållandet/risken bedöms som allvarlig ska Socialnämnden anmäla det inträffade till 
Socialstyrelsen, anmälan ska göras på särskild blankett som finns på Socialstyrelsens hemsida.  
 
Beskriv vidtagna åtgärder 
      
 
Information till berörda 
I vilken omfattning och när den enskilde och/eller dennes närstående ska informeras/har informerats om 
anmälan, utredning, beslut och åtgärder samt vilket stöd som planeras/tillhandahållits. 
      
 
Beslutet diariefört   Datum __________ 
Socialnämnden informerad   Datum __________ 
Anmälan till Socialstyrelsen  Datum __________ 
 
 
Datum:………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Socialchef   MAS 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 77 
 
 

 
 
Entledigande som ersättare 
i socialnämndens utskott – 
Malin Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Malin Karlsson 
Socialnämnden 
Löner 
Nämndskansli 
Receptionen  
 

Sn § 57 Dnr 00208/2012 739
 
Malin Karlsson (v) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
 
Valärendet tas upp till behandling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att entlediga Malin Karlsson (v) från sitt uppdrag som ersättare i 

socialnämndens utskott. 
att utse Maj-Lis Vidman (v) som ersättare i socialnämndens utskott. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 78 
 
 

 
 
Val av ledamot och 
ordförande i 
socialnämndens utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Socialnämnden 
Löner 
Nämndskansli 
Receptionen  
 

Sn § 58 Dnr 00175/2012 102
 
Socialnämnden beslutade 2012-05-28 § 40 att bevilja Henning Åhman 
entledigande som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott och att 
under tiden fram tills ny ordförande i socialnämnden har valts, utse Ylva 
Stråhle Andersson (s) som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § att utse Ylva Stråhle 
Andersson till ordförande i socialnämnden. 
 
Val av ordförande i socialnämndens utskott tas upp till behandling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse Ylva Stråhle Andersson (s) som ledamot och ordförande i 

socialnämndens utskott. 
att utse Hanna Lundgren (s) som ersättare i socialnämndens utskott 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 79 
 
 

 
 
Val av ordinarie ledamot i 
kommunala 
pensionärsrådet och 
kommunala rådet för 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ylva Stråhle Andersson 
Björn Lundberg 
Kommunala pensionärsrådet 
Rådet för funktionshindrade 
Löner 
Nämndskansli 
Receptionen  
 

Sn § 59 Dnr 00213/2012 102
 
Kommunfullmäktige har 2012-06-25 § 113 beviljat Henning Åhman 
entledigande som ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
Val av ny ledamot i ovanstående råd tas upp till behandling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse Ylva Stråhle Andersson som ordinarie ledamot i kommunala 

pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshindrade 
att utse Björn Lundberg som ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 80 
 
 

 
 
Information - 
Nybyggnation av vård- och 
omsorgsboende i 
anslutning till Ringelsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
Ylva Stråhle Andersson 
 

Sn § 60 Dnr 00451/2010 734 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 § 96 att anta inriktningsbeslut 
om nybyggnation av vård och omsorgsboende innebärande 36 lägenheter i 
anslutning till Ringelsta och omdisponera delar av Ringelsta samt Solbacken 
till trygghetsboende. 
 
Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson (s) och socialchef Ann-
Sofi Levander har 2012-07-17 gett uppdrag till Arvidsjaurhem AB att inleda 
upphandlingsförfarande avseende nybyggnation enligt beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Vid utskottssammanträdet 2012-09-11 informerar ordföranden om att 
styrelsen för Arvidsjaurhem AB vill ha svar på ett antal frågor av Arvidsjaur 
Kommunföretag AB innan upphandlingsförfarandet påbörjas. 
Ordföranden informerarade också att hon och socialchefen träffat A-hems 
ordförande och VD i ärendet  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander informerar vid dagens sammanträde att A-
hem har fått uppdraget att vända sig till en arkitektfirma som får uppdraget 
att komma med ett förslag till nybyggnation av vård och omsorgsboende. 
Ann-Sofi informerade också att det går att söka bidrag hos Boverket för en 
sådan byggnation. Nu inväntas ett förslag från arkitekterna på vad en 
nybyggnation kostar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att beakta informationen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 81 
 
 

 
 
 

Årsredovisning år 2011 – 
Personligt ombud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Länsstyrelsen 
Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 61 Dnr 00232/2012 042 
 
Arvidsjaurs kommun har ett personligt ombud sedan 2002. Ombudet arbetar 
ca 60 % i Arvidsjaur och 40 % i Arjeplog.  
 
Redovisning av verksamheten som personligt ombud i Arvidsjaur och 
Arjeplog under 2011 har upprättats av enhetschef vid individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för 2011 gällande personligt ombud i 

Arvidsjaur och Arjeplog och överlämna den till länsstyrelsen i 
Norrbottens län, enligt bilaga. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-09-25 § 61. 1 (3) 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2012-09-25 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

Handläggare 
Anna Lindbäck 
 Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 att: Karin Lind 
 971 86 Luleå 
  
Direktval 
0960 - 157 20 
 
 
 

Redovisning av verksamheten med personligt ombud i Arvidsjaur och Arjeplog 
under år 2011. 
 
Organisation och ledning 
Ledningsgrupp: 
Ann-Sofi Levander socialchef, Arvidsjaur 
Bengt Isaksson socialchef, Arjeplog  
Anna Lindbäck enhetschef, Arvidsjaur  
Mats Abrahamsson 1:e socialsekreterare, Arjeplog 
Anita Renberg IFS 
 
Ledningsgruppen arbetar flexibelt, där kontakterna sker utifrån behov och möjlighet till 
möten. Många frågor avhandlas under gemensamma resor till konferenser/utbildningar 
eller vid egna kommungemensamma sammanträden/ utbildningar. Det kan vara frågor 
som rör metoder för att sprida information om verksamheten, hur efterfrågan ser ut och 
förändras över tid, det personliga ombudets arbetsmiljö, behov och metoder för 
samverkan med andra myndigheter m fl. Kontakt sker även via telefon och e-post. 
 
Personligt ombud tillhör Individ- och familjeomsorgen med en sysselsättningsgrad på 
100 %. Tjänsten fördelas ungefär 60 % i Arvidsjaur och 40 % i Arjeplog. I Arvidsjaur 
finns en fast lokal där ombudet kan ta emot besök och telefonsamtal samt utföra 
kontorsarbete mm. Lokalen/kontoret finns i kommunhuset, men inte i anslutning till 
socialtjänsten.  
 
Någon verksamhetsförändring har inte skett under 2011, men en utökning genomförs 
under 2012. 
 
Lokala, dokumenterade bedömningsgrunder/riktlinjer för om en person ska få personligt 
ombud saknas. Vi följer Socialstyrelsens definition, som säger att målgruppen för 
personligt ombud är vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, som 
 
 har betydande och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 
under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 
störning/sjukdom och 
 

 har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering 
och sysselsättning och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, 
primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. 
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Kontakt med personligt ombud är vara en möjlighet för personer med samtidigt 
missbruk. 
 
Vid behov kan vår lokala ledningsgrupp prioritera inom målgruppen och utifrån de lokala 
förhållanden som råder. 
 
Verksamhet 
De som sökt kontakt med personligt ombud i våra kommuner har vanligtvis önskemål om 
stöd för att klara sin ekonomi, att få vardagen att fungera med rutiner och struktur, hjälp 
till fritidssysselsättning och i kontakterna med myndigheter. 
 
Gruppen unga vuxna med neuropsykatrisk problematik/svårigheter har under senare år 
tenderat att öka. För att bättre kunna förstå och stödja denna grupp har personligt ombud 
bl a deltagit vid konferenser och föreläsningar om Adhd, Asperger/Autism. Tillgång finns 
även till regelbunden extern handledning. 
 
Verksamheten fungerar och är väl inarbetad. Arbetet består dock i stor utsträckning av 
ensamarbete, vilket inte är hållbart för den enskilde arbetstagaren på sikt. För att 
motverka detta och för att hitta fler och bättre samverkanslösningar har vi under 2011 
gjort en översyn och planering främst med socialnämndens avdelning för 
funktionshindrade. Detta arbete har lett till att en ansökan om medel till ytterligare ett 
personligt ombud har ingetts till Länsstyrelsen. 
 
Systemfel 
Bland klientgruppen finns behov av regelbunden kontakt med vuxenpsykiatrin. 
Tillgången till Vuxenpsykiatrins öppenvård för personer boende i inlandskommunerna 
längs Piteå Älvdal upplevs av många som väldigt begränsad. Istället för regelbundet 
samtalsstöd eller andra insatser på den lokala vårdcentralen erbjuds ofta klienterna stöd 
och samtalskontakt vid mottagningen på Piteå älvdals sjukhus. Detta medför för den 
enskilde resor på minst 13 – 22 mil enkel väg för varje besökstillfälle. Det är inte vård på 
lika villkor. Tillgängligheten är ett problem som lyfts i kontakter med vårdcentralerna, 
vuxenpsykiatrin, den lokala psykfältgruppen och även till ledningsnivån inom landstinget 
utan märkbart resultat. 
 
Situation årsskiftet 2010/2011   Män                       Kvinnor 
Antal klienter 31 dec 2010 4 12 
Antal klienter 31 dec 2011 9 12 
Nya klienter 2011 7 2 
Avslutade klienter 2011 4 6 

 
Åldersgrupper              Män                       Kvinnor 
18 - 29 år (1993- 1982) 3 2 
30 - 39 år (1981-1972)  2 
40 - 49 år (1971-1962)  2 
50 - 59 år (1961-1952) 4 5 
60 - 64 år (1951-1947) 1  
65 – år     (1946-) 1 1 
Antal klienter med 
minderåriga barn som PO har 
vetskap om. 

4  

 



 3 (3) 
 
 
Ekonomisk redovisning för år 2011 

 

Kostnader: 

Lön (1.0), leasingbil, drivmedel, telefon  mm 445 500 kr  
Handledning, kurser och konferenser     14 400 kr 
 

Intäkter: 

Statsbidrag  -302 400 kr 

Bidrag från Arjeplogs kommun -63 000 kr 

Total kostnad för Arvidsjaurs kommun 151 200 kr 

 

Pg 60068-4, ansvar 411, verksamhet 751, projekt 7343. Org. Nr 212000-2650. 
 
I tjänsten 

 

 

Anna Lindbäck 

Enhetschef, IFO 
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Riktlinjer avseende 
förmedlingsmedel 
(förmedlingsmedel av 
egna medel/hjälp med att 
sköta sin ekonomi)  
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Individ- och familjeomsorgen 
Överförmyndaren 
 
 

Sn § 62 Dnr 00233/2012 730 
 
Förslag till riktlinjer avseende förmedlingsmedel (förmedlingsmedel av egna 
medel/hjälp med att sköta sin ekonomi) har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta riktlinjer avseende förmedlingsmedel enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-09-25 § 62. 1 (2) 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2012-09-25 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
 
 
 
Riktlinjer avseende förmedlingsmedel 
 
Bakgrund 
Ansökan om förmedlingsmedel (förmedling av egna medel/hjälp med att sköta sin 
egen ekonomi) ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1§ 
socialtjänstlagen (SoL). Om nämnden kommer fram till att rätt till 
förmedlingsmedel föreligger ska beslut fattas enligt 4 kap. 1 § SoL. Om denna rätt 
inte föreligger ska nämnden, liksom i andra biståndsärenden, fatta ett 
avslagsbeslut samt lämna besvärshänvisning. 
 
Den dokumentationsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstens verksamhet 
och som återfinns i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller även för förmedlingsmedel. Detta 
innebär att löpande journalanteckningar ska föras, reglerna om insyn i akten samt 
rätten att få anteckningar förda till akten, ska tillämpas. Vidare ska arbetet präglas 
av kvalitet och säkerhet enligt 3 kap 3 § SoL. 
  
Syfte 
Hjälp till den enskilde att på sikt själv kunna ta hand om sin ekonomi 
 
Mål 
Varje bistånd avseende förmedling av medel ska verkställas under en period av 
max 6 månader. Därefter ska biståndet omprövas. 
 
Omfattning 
Stor restriktivitet ska alltid iakttas när det gäller att bevilja förmedlingsmedel. 
 
Observera att i första hand ska klientens möjlighet att använda 
betalningsförmedling via bank eller få hjälp via anhörig utredas. 
 
Förmedlingsmedel är ett bistånd för att den enskilde ska klara sin försörjning och 
ska beviljas enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Det är ett bistånd till att få sina 
egna medel förmedlade av en handläggare/assistent. Detta biståndsbeslut ska vara 
tidsbegränsat och tiden ska aktivt användas för att stödja den enskilde i att 
utveckla förmågan att klara sin egen livsföring och att hantera sina egna medel. 
 
Om behovet av förmedlingsmedel kvarstår vid tidens slut kan beslutet, efter ny 
utredning, förlängas ytterligare.  
 
I de fall en person har mycket svårt att löpande sköta sin ekonomi under längre tid 
skall i förekommande fall anmälan om behov av god man eller förvaltare lämnas 
till överförmyndaren. 



 2 (2) 
 
 
God man  
Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen (SoF) 
att anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov av god man 
eller förvaltare. Regler om god man finns i 11 kap Föräldrabalken (FB). I 11 kap 
4 § FB sägs att ” Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta 
att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett godmanskap är frivilligt och 
så länge den enskilde förstår vad saken gäller skall han/hon lämna sitt samtycke 
till att ett godmanskap förordnas. 
 
Förvaltare 
I FB 11 kap 7 § finns grundförutsättningarna för ett förvaltarskap angivna, dels 
krävs att förutsättningarna enligt FB 11 kap 4 § är uppfyllda (sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd), dels att den enskilde är "ur stånd att vårda sig 
själv eller sin egendom" och att det inte räcker med ett godmanskap eller att 
huvudmannen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt. 
  
Den stora skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att det är 
förvaltaren som bestämmer inom uppdragets gränser, FB 11 kap 9 §: "Förvaltaren 
har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes 
egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget." 
Man kan säga att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga i de 
angelägenheter där det finns en förvaltare förordnad. 
 
Anmälan om behov av god man/förvaltare 
Vid anmälan ska särskild blankett användas för ändamålet. Det är viktigt att 
anmälan motsvarar de behov som den enskilde behöver hjälp med. För att 
överförmyndaren ska kunna utreda om behov av god man/förvaltare finns ska 
erforderliga handlingar bifogas anmälan; 
 

• Anmälan om behov av god man/förvaltare 
• Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett) 
• Personbevis för den enskilde 
 
Om överförmyndaren anser att behov av god man/förvaltare finns ansöker 
överförmyndaren om god man/förvaltare hos tingsrätten, som fattar det slutliga 
beslutet. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Redovisning - Statsbidrag 
till Omvårdnadslyftet 2011 
inom äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 63 Dnr 00212/2011 709 
 
Socialnämnden beslutade 2011-05-23 § 56 att hos Socialstyrelsen ansöka 
om statsbidrag med 141 000 kronor till Omvårdnadslyftet inom 
äldreomsorgen. 140 000 kronor beviljades av Socialstyrelsen. 
 
Efter inlämnad redovisning av omvårdnadslyftet 2011 till Socialstyrelsen 
har det visat sig att socialnämnden måste betala tillbaka 140 000 kronor. 
Statsbidraget kan endast ”växlas in” mot godkända poäng på hela kurser 
under förbrukningstiden, vilket inte har uppnåtts. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 84 
 
 

 
 
Kontaktpolitiker för 
socialnämndens 
verksamheter 
mandatperioden 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
Enhetsledare inom soc 
 

Sn § 64 Dnr 00036/2011 105
 
Socialnämnden beslutade 2011-03-01 § 32 att välja kontaktpolitiker för 
socialnämndens verksamheter mandatperioden 2011-2014.  
 
Med anledning av socialnämnden har en del nya ledamöter och ersättare tas 
ärendet upp för revidering.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse kontaktpolitiker enligt följande; 

 

Socialkontoret Ylva Stråhle Andersson, Ingrid Tagesdotter,  
  

Pärlan Håkan Sandgren, Agneta Lundström,  
  

Hälso- och sjukvårdsenhet Ylva Stråhle Andersson 
 

Åkerbäret Ruschadaporn Lindmark 
 

Boendestöd Annika Öberg, Sten Scherman 
 

Borgen Annika Öberg 
 

Lärkan Hanna Lundgren 
 

A-Service Ylva Stråhle Andersson 
 

Duvan Ruschdaporn Lindmark 
 

Hemtjänsten Arvidsjaur Hanna Lundgren 
 

Hemtjänsten Glommersträsk Agneta Lundström 
 

Hemtjänsten Moskosel Marja Lundmark 
 

Krehab/Ekan Maj-Lis Vidman 
 

Ringelsta Pia Klockljung, Annika Öberg 
 

Länsmansgården Ingrid Tagesdotter 
 

Borgargården Ylva Stråhle Andersson, Annika Öberg 
 

Solbacken Marja Lundmark 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 85 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 65 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2012-01-01—2012-04-30 
Maria Rådman 
Kontaktperson/familj 6 
Korttidsvistelse 1 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Eva Karlsson 
Ledsagarservice 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Margot Edström 
Kontaktperson/familj 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 9 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – SoL 
 2012-01-01—2012-04-30 
Gabriella Stockman 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 6 
Trygghetstelefon 2 
Korttidsplats Krehab/Ekan 1 
Äldreboende 2 
Mellanboende 1 
Summa delegeringsbeslut 13 
 
Linda Renberg 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 17 
Trygghetstelefon 4 
Korttidsplats Krehab/Ekan 4 
Dagverksamhet Utsikten 1 
Äldreboende 2 
Mellanboende 4 
Summa delegeringsbeslut 30 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 86 
 
 

 forts. Sn § 65. 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2012-01-01—2012-04-30 
 
Marie Westermark 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 70 
Trygghetstelefon 9 
Korttidsplats Krehab/Ekan 10 
Rehabvistelse 1 
Avlastning Krehab 1 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet Utsikten 1 
Äldreboende 6 
Äldreboende / delvis avslag 1 
Mellanboende 3 
Summa delegeringsbeslut 102 
 
Marie Lidström 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 26 
Trygghetstelefon 5 
Avlastning Krehab 4 
Rehabvistelse 1 
Avlastning/Krehab 2 
Äldreboende 6 
Mellanboende 5 
Kommunal färdtjänst 4 
Avgiftsbeslut 30 
Summa delegeringsbeslut 83 
 
Margot Lövgren Edström 
Stöd i boende 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Maria Rådman 
Stöd i boende 1 
Kommunal färdtjänst 2 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Eva Karlsson 
Hemtjänst bistånd SoL 4:1 2 
Kommunal färdtjänst 2 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
forts. 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 87 
 
 

 forts. Sn § 65. 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2012-01-01—2012-04-30 
 
Catrin Höglander 
Kommunal färdtjänst 2 
Riksfärdtjänst 2 
Avgiftsbeslut 86 
Summa delegeringsbeslut 90 
 
Sissel Lundman 
Kommunal färdtjänst 2 
Avgiftsbeslut 13 
Summa delegeringsbeslut 15 
 
Göran Rankvist 
Kommunal färdtjänst 9 
Riksfärdtjänst 5 
Avgiftsbeslut 123 
Summa delegeringsbeslut 137 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - SoL 478 beslut 
 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-09-25 88 
 
 

 
 
 

Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Sn § 66 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk 

hälsa     sänt – e-post 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* En långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2012-2016 
- Sveriges Kommuner och Landstings, styrelsens beslut nr 6. 
 
* Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen 
- Kommunal sänt – e-post 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-09-25 
 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Hanna Lundgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark 1          

 5 Margoth Holmqvist -          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Marja Lundmark -          

 8 Pia Klockljung -          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Lena Karlsson           

 2 Rose-Marie Grundström           

 3 Björn Lundberg           

 4 Jan Åge Mikalsen           

 5 Håkan Sandgren 1          

 6 Maj-Lis Vidman 1          

 7 Agneta Lundström           

 8 Sten Scherman 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 
 


