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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 30 
 
 

Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 25 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 – Individ och familjeomsorgen 
 
Sn § 26 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 – Patientsäkerhetsberättelse, hemsjukvård 
och förändringar i äldreomsorgen 
 
Sn § 27 Dnr 00093/2013 700
Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 
 
Sn § 28 Dnr 00072/2013 041
Åtgärdsplan för budget i balans år 2013 och kommande år - Socialnämnden 
 
Sn § 29 Dnr 00133/2013 700
Åtgärdsplan med anledning av resultat KKiK/medborgarundersökning - 
Socialnämnden 
 
Sn § 30 Dnr 00073/2013 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 31 Dnr 00112/2013 042
Delårsrapport 2013-04-30 - Socialnämnden 
 
Sn § 32 Dnr 00028/2013 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 33 Dnr 00113/2013 042
Ombudgetering inom befintlig budget 2013 - Leasingbilar till 
hemtjänstgrupp 2 och 4 
 
Sn § 34 Dnr 00179/2010 735
Trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel 
 
Sn § 35 Dnr 00136/2013 739
Trygghetslarm i Arvidsjaurs kommun 
 
Sn § 36 Dnr 00104/2013 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2013 
 
Sn § 37 Dnr 00106/2013 700
Volontärer (Medborgarförslag) 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 
Sn § 38 Dnr 00134/2013 700
Samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 
 
Sn § 39 Dnr 00027/2013 739 
Tillsyn av vården och omsorgen om äldre vid Länsmansgården  
- Socialstyrelsen (Dnr 9.1-59165/2012) 
 
Sn § 40 Dnr 00108/2013 102
Entledigande som ersättare i socialnämndens utskott – Hanna Lundgren 
 
Sn § 41 Dnr 00138/2013 739
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2012 
 
Sn § 42 Dnr 00142/2013 737
Matdistribution till äldre i Glommersträsk och Moskosel 
 
Sn § 43 Dnr 000144/2013 055
Avskrivning av fordran 
 
Sn § 44 Dnr 00135/2013 052
Ansökan om bidrag till stödtelefon 116 111 - BRIS 
 
Sn § 45 Dnr 00139/2013 702
Återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – Stalo Krog 
 
Sn § 46 Dnr 00140/2013 702
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Café Grace  
 
Sn § 47 Dnr 00141/2013 702
Ansökan om serveringstillstånd året runt till slutet sällskap - Lapland Lodge 
 
Sn § 48 Dnr 00143/2013 709
Utdelning av stipendium år 2013 för studerande på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
Sn § 49 Dnr 00147/2013 052
Bidrag till kvinnojourens verksamhet åren 2013 och 2014 
 
Sn § 50 Dnr 00019/2013 753 
Tillsyn av Arvidsjaurs kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld  – Socialstyrelsen (Dnr 9.1-28010/2012) 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
 
Sn § 51 Dnr 00157/2013 700
Ordföranderapport 
 
Sn § 52 Dnr 00157/2013 700
Socialchefens rapport 
 
Sn § 53 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 54 
Redovisning av meddelandeärenden  
 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 33 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – Individ och 
familjeomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Anna Lindbäck 

Sn § 25 Dnr 00153/2013 700
 
Enhetschef Anna Lindbäck informerar om individ- och familjeomsorgens 
verksamhet. Avdelningen består av 1,0 enhetschef, 5,5 socialsekreterare 
(7 pers), 0.875 Assistent och 1.0 Personligt ombud (fristående). 
 
Av en budget på 12 833 tkr går r ca 4 900 tkr till försörjningsstöd. 
 
Kommunen är med i projektet Norrsken tillsammans med Piteå kommun 
sedan oktober 2010. Projekt Norrsken finansieras av ESF (Europeiska 
socialfonden) och arbetsförmedlingen. 
 
Projektets mål är att skapa förutsättningar för få ut människor till 
individanpassade praktikplatser - med EU- och lokala ekonomiska medel 
som drivkraft. I slutänden ska det leda till bestående arbeten eller utbildning.
 
51 deltagare sedan okt 2010. 22 män och 13 kvinnor deltar 2013.  
Behovet för dem som är behov av försörjningsstöden har minskat under 
projektet. Väl satsade pengar. Vinsten är hög!. 
 
Individ- och familjeomsorgen arbetar också bl a med insatser för 
barnfamiljer, ex föräldrastöd, myndighetskontakter, kontaktperson/-
kontaktfamiljer. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 34 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – 
Patientsäkerhetsberättelse, 
hemsjukvård och 
förändringar i 
äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Pernilla Berggren 
Ann-Sofi Levander 

Sn § 26 Dnr 00153/2013 700
 
Pernilla Berggren, MAS tillika biträdande socialchef, informerar om 
följande; 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2012 
Patientsäkerhetsberättelse ska finnas upprättad till 1 mars varje år. Den är en 
sammanställning av hur man bedrivit verksamheten men även hur man ska 
jobba framåt. 
 
2012 har varit ett jobbigt år. Under första halvåret jobbade alla med att byta 
verksamhetssystem. Andra halvan av året förbereddes för övertagandet av 
hemsjukvården. 
 
Det är en oroväckande är en stor ökning av avvikelser som t. ex. 
läkemedelshändelser, fall och omvårdnadshändelser. 
 
Hemsjukvård – sammanställning av avvikelser 
Övertogs från landstinget 1 februari 2013. 
Efter övertagande har det uppmärksammats brister i information/-
kommunikation mellan huvudmännen, som bristande följsamhet till gällande 
länsövergripande rutiner för informationsöverföring vid in- och utskrivning 
från slutenvården. 
Budgeten för tekniska hjälpmedel kommer mest troligt att överstiga budget, 
beroende på att kommunen inte, i det avtal som slöts med landstinget, fått 
rätt summa pengar för detta. 
 
Sammanfattningsvis är övertagandet av hemsjukvården en stor 
organisationsförändring och det finns stor utvecklingspotential.  
 
Översyn av korttidsplatser - Krehab 
En översyn av korttidsplatserna vid Krehab har påbörjats. 
Bakgrunden är att mer rehabilitering ska ske i det egna hemmet och 
korttidsplatsernas innehåll ska förändras från rehabilitering till avlastning 
och korttidsvård. Enligt uppdrag av socialchefen ska utsedd grupp se över 
innehåll och bemanning på Krehab utifrån uppdragets eventuella förändring.
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 35 
 
 

 
 
Revisionsrapport – 
Granskning av 
socialnämndens 
ansvarsutövande 2012 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 27 Dnr 00093/2013 700
 
Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 2012. Av 
kommunallagen framgår att socialnämnden ska inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också 
se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I 
nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 
 
Av kommunfullmäktiges regelverk framgår bl a att socialnämnden är 
skyldig att omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom 
tilldelad budgetram. 
 
* Granskningen visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett under 

skott på 11,5 miljoner kronor i förehållande till driftbudgetram. 
* Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

bedriva verksamheten inom tilldelad budget. 
* Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder 

för att driva verksamheten inom budget. 
* Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig. 
* Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser 

(beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. 
 
Sammantaget gör revisorerna en samlad bedömning att det finns tillräckliga 
underlag för att rikta anmärkning mot socialnämnden för 2012. 
 
Socialnämndens utskott har 2013-05-07 upprättat förslag till beslut. 
 
Förslag 
 
Agneta Lundström (c) 
1.  Socialnämnden instämmer i revisorernas anmärkningar: 

Budgetansvarig chef och budgetansvariga verksamheter har inte följt 
kommunfullmäktiges beslut 2008-04-07 § 42  Regler för verksamhets- 
och ekonomistyrning. 
 

 Varken socialchef eller socialnämnden har följt upp att reglerna följts 
eller vidtagit erforderliga åtgärder i de fall anställda inte efterlevt 
regelverket, och där chefer med budgetansvar inte hållit budget. 
 

2. Socialnämnden beslutar att reglerna ska följas i fortsättningen inklusive 
där föreskriven månatlig rapportering. 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
KF presidie 
Kommunstyrelsen 
 

forts. Sn § 27 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att socialnämnden beslutat enligt utskottet förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden tar till sig revisorernas kritik. 
2. Det fortsatta uppföljningsarbetet intensifieras samt utvecklas. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
 

Reservation 
 
 
Ärende: Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012, Dnr 93/2013 
 
 
Reservation av beslutet till förmån för eget förslag.  
 
 

 
 
Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 37 
 
 

 
 
Åtgärdsplan för budget i 
balans år 2013 och 
kommande år - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 28 Dnr 00072/2013 041
 
Med anledning av att bokslutet för socialnämnden år 2012 redovisar ett 
underskott med 11 461 tkr har en första analys till hur detta har kunnat 
uppstå tagits fram. 
 
Socialnämnden har 2013-03-19 § 1 beslutat att begära en revision över 
socialnämndens alla verksamhetsområden med fokus på boendena. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har föreslagit en rad åtgärder för att hålla en 
budget i balans för 2013 och kommande år. 
 
Nämnden har konstaterat, att det är viktigt att medvetandegöra personalen, 
med brukaren i fokus, att budget ska hållas och strikt uppföljning ska ske 
varje månad. 
 
Det är också nämndens synpunkt att skyndsamt börja arbetet med att se över 
inre processer, som hantering av fakturor, inköp m.m. 
 
Socialnämnden beslutade 2013-03-19 § 2 att uppdra till socialchefen att 
arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder. Den framtagna planen är ett första 
steg för att arbeta mot en budget i balans. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Föreslagna åtgärder godkänns. 
2. Arbetet med att hålla en budget i balans fortsätter i oförminskad takt. 
3. Eventuell dubbelbeläggning av boendeplatser vid Länsmansgården kan 

bli aktuellt. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-05-27 § 28. 1 (5) 
 

 
 

Åtgärder för att hålla en budget i balans  
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden har under ca 10 år arbetat med att minska kostnaderna för vård och omsorg av 
äldre. Strategin har gått ut på att minska antalet platser i vård och omsorgsboende . 
Idag finns 123 lägenheter, många är stora och vi kan erbjuda par att bo tillsammans. 
Under 2012 har trycket på boendeplatser varit stort, vi har inte kunnat erbjuda plats till alla 
som haft gynnande beslut inom rimlig tid. För att möta trycket har vi erbjudit mellan boende , 
växelvård och korttidsvård. Situationen under 2012 kan delvis förklaras av att vi haft få 
avlidna och därmed sämre tillgång till platser. 
Trots att vi haft fler platser igång har vi inte klarat att hjälpa alla som hälso och sjukvården 
bedömt vara utskrivningsklara utan vi har fått betala till landstinget. 
 
Äldreomsorgen har totalt ett budgetöverskridande på 5 miljoner för 2012, här ingår 
personalkostnader, kostnader för utskrivningsklara m m. Största kostnaden är personal, vi har 
förbrukat mycket mer än vad som fanns budgeterat. Äldreomsorgens totala överskridande 
motsvarar ca 13 årsarbeten. 
 
Kommunen har stor andel äldre befolkning, ca 26,2 % är över 65 år , vi har 4:e äldsta 
befolkningen i Norrbotten. 
Biståndsfrekvensen är 12 , 6 % för hemtjänst 
Liknande kommuners äldreomsorg  ligger på 11,3. Arvidsjaur har högre andel som ansöker 
och beviljas bistånd till hemtjänst än liknande kommuner. 
Biståndsfrekvensen för vård och omsorgsboende är 7,0 % 
Liknande kommuner äldreomsorg 6,5 % 
 
För att komma i ekonomisk balans och ligga på samma biståndsgrad bör vi komma ner till 115 
platser i vård och omsorgboende 2014 och framåt. 
 
Nettokostnaden för lokaler inom vård och omsorgsboende ligger på 4325:-/ inv 65 +, i 
liknande kommuner 3472:-, ca 1,5 miljoner dyrare än liknande kommuners 
äldreomsorgslokaler. 
 
Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (Värde) 
respektive brukare inom vård och omsorgsboende 
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Åtgärder och tidsplan 
 
Socialnämnden och fullmäktige 
De övergripande målen och verksamhetsmålen ses över, socialnämnden tar beslut om nya 
verksamhetsmål i maj. Målen ska innefatta en skrivning om att omfattningen av 
äldreomsorgens insatser ska ligga på samma nivå som i kommuner med liknande äldreomsorg. 
 
Biståndsbedömning 
Striktare bedömning, med stöd av Socialstyrelsens bedömningsinstrument och med stöd av 
både tjänstemannaledning och politisk ledning. 
Målet är att vi ska ligga på samma frekvens av beviljade bistånd som liknande kommuner. Vi 
bör ha 23 färre brukare med hemtjänst och 8 färre med vård och omsorgsboende vid utgången 
av 2014. 
Både innehållet i biståndet, främst serviceinsatser, samt frekvens av olika insatser måste 
bedömas striktare. 
De brukare som får avslag på sin ansökan kommer antagligen att vara de som idag endast har 
serviceinsatser, ledsagning , inte så mycket omvårdnadsinsatser utan endast hjälp upp till 5 
tim/v. Beräknat på max 5 tim /v för 23 brukare innebär det 115 tim vecka hos brukare , till 
detta kommer dokumentation och färdtid . En försiktig beräkning innebär att vi kan spara in 
150 t/v om vi har 23 personer färre, lite drygt 3  tjänster. 
Successivt kan resurser föras över till hemtjänstbrukare med större omvårdnadsbehov som inte 
längre kommer att kunna erbjudas plats i vård och omsorgsboende. 
 
Med stigande antal äldre bör vi enligt prognos  under 2020 ha 116 boende i vård och 
omsorgsboende samt 202 brukare med hemtjänst. 
År 2030 kan siffran stiga till 117 i vård och omsorgsboende respektive 203 brukare i 
hemtjänst. 
Arbetssättet kommer innebära mer belastning för biståndshandläggarna, fler som får avslag 
och ska ha hjälp att överklaga. 
Under samma period , från 2014 kommer också biståndshandläggning i vård och 
omsorgsboende att införas. Det betyder att alla boende ska ha individuellt behovsprövat 
bistånd som ska omprövas vid förändringar. 
Personalbehovet bedöms öka med 0,5 tjänst  från 2014 för att klara arbetsuppgifterna. 
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Tidsplan  
Biståndshandläggarna får under våren prova på det nya bedömningsinstrumentet samt 
eventuellt se över vad som finns i vårt serviceutbud. Kan vi ta bort något ? 
 
Administrativ handläggare får i uppdrag att se över om våra avgifter är riktiga. 
 
Fler platser i seniorboende 
Förslag att Arvidsjaurhem gör om hyreshusen på Nygatan 26, Östra Skolgatan 8 och 10 till 
seniorboende.  
Hyresgästerna ska vara 70 +, får betala en liten del i hyran till en gemensamhetslokal, t ex en 
tvårummare i något av husen. 
Socialnämnden tar kostnaden för en aktivitetssamordnare/värdinna/värd på 50 %, kan 
omfördelas från hemtjänstgruppen som arbetar i området. 
För att öka trygghet och säkerhet får hyresgästerna tillgång till elektronisk nattövervakning 
samt andra moderna tekniska hjälpmedel.  
Tekniken utprovas i Remodem projektet under 2013 för att kunna sättas i bruk under 2014. 
Tidsplan 
Socialchef inleder diskussioner med Arvidsjaurhem under våren 2013. 
 
Fler platser i Trygghetsboende. 
Solbacken fortsätter omstruktureringen till trygghetsboende. De lägenheter som blir lediga 
under 2013 blir inte tillgängliga för vård och omsorgboende utan de får bli vanliga 
hyreslägenheter med hemtjänst. Vård- och omsorgsboendet Solbackens ombildning till 
trygghetsboende beräknas spara ca 1,4 milj. årligen, när omvandlingen är helt genomförd. 
Processen fortgår efterhand som lägenheter blir lediga, inga boende tvingas flytta utan 
processen sker successivt. 
När alla lägenheter gjorts om har vi minskat vård och omsorgboende med 14 platser. 
Personal som blir övertaliga i samband med övergången till trygghetsboende kommer att 
erbjudas arbete på annat håll inom socialnämndens verksamhet. Ingen sägs upp, vi räknar med 
naturliga avgångar.  
 

 
 
Hemtjänsten 
För att lösa problem med utskrivningsklara personer som inte bedöms kunna komma tillbaka 
till sitt ordinarie boende föreslås införande av Trygg hemgång, efter Ronnebys modell: 

Vid vårdplanering på sjukhuset kan biståndshandläggaren i kommunen besluta om Trygg 
hemgång. Vid hemkomsten från sjukhuset möts Du upp av Trygg hemgångsteamet, som består 
av undersköterskor som har samarbete med hemtjänsten, hemsjukvården, biståndshandläggare 
och enhetschef. Personal från hemsjukvården möter upp om behov finns. Personal från teamet 
stannar hos Dig upp till 2 timmar efter hemkomsten, om Du önskar det. 
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Första dagen hemma får Du hjälp med inköp av mat, mediciner och skaffar de hjälpmedel som 
du behöver. Upp till 14 dagar kan teamet tillsammans med hemtjänsten ge extra hjälp och stöd 
i hemmet, såsom omvårdnad och rehabilitering. Teamet arbetar dagtid måndag-fredag. 
Kvällar och helger får Du stöd och hjälp från hemtjänsten. 

Efter några dagar hemma, med stöd av teamet och hemtjänsten, kommer en ny vårdplanering 
att ske. Det sker hemma hos Dig tillsammans med biståndshandläggaren. Behöver Du mer 
hjälpinsatser, lämnas det över till hemtjänsten. 

Förslaget är inte kostnadsberäknat men om vi räknar med vad utskrivningsklara kostat under 
2012 blir utökning i hemtjänsten med 1,0 tjänst samt tidigare nämnd utökning av 
biståndshandläggare 0,5 % tjänst billigare och bättre alternativ för den enskilde.  
 
Tidsplan 
Områdeschefer i hemtjänst samt chef för hälso sjukvård och rehab får i uppdrag att utreda hur 
ett hemgångsteam kan organiseras, utgångspunkten ska vara att i samma takt vi minskar vård 
och omsorgsboendeplatser på Solbacken ska resurser överföras till hemtjänsten, upp till en 
100% tjänst. 
 
Korttidsvården 
Krehab har idag 9 platser för korttidsvistelse . 
Eftersom mer rehab sker i det egna hemmet i samband med hemsjukvårdsövertagandet 
kommer korttidsplatsernas innehåll att förändras, från rehab till avlastning och korttidsvård. 
Tidsplan 
MAS , HSL chef samt boendechef Krehab får i uppdrag att se över innehållet och 
bemanningen utifrån uppdragets eventuella förändring. 
 
Vård och omsorgboende 
Ekan –idag 10 platser varav en del mellanboende, lite korttidsvård, ska under 
planeringsperioden helt övergå till permanenta platser. 
 
Länsmansgården - samma platsantal som idag, 41 
 
Ringelsta - samma platsantal som idag, 51 
 
Borgargården - samma platsantal som idag, 13 
 
Totalt 115 boendeplatser om Solbacken är helt förändrad till Trygghetsboende. 
 
Vi har långa hyreskontrakt på alla våra boendeenheter , t ex Borgargården fram till 2030. 
Nettokostnaden för lokaler inom vård och omsorgsboende ligger på 4325:-/ inv 65 +, i 
liknande kommuner 3472:-, ca 1,5 miljoner dyrare än liknande kommuners 
äldreomsorgslokaler. 
 
Den besparing vi kan göra ligger i att vi minskar personalen på Solbacken som blir 
trygghetsboende med hemtjänst. 
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Bemanningen ska ses över, behovet från de boende ska styra i högre grad. 
Biståndsbedömningen för varje enskild person kommer från 2014 att bli styrande för hur 
mycket personal som ska finnas på varje enhet. 
Ringelsta Svalan och grupp 3 som har lägst bemanning kan komma att behöva få resurser från 
t ex Länsmansgården. 
Alla chefer erbjuds mera utbildning i ekonomisk uppföljning för att kunna följa verksamheten. 
 
Tidsplan 
Boendecheferna på Ringelsta och Länsmansgården får tillsammans med chef för personalpool 
i uppdrag att se över hur vi skapar en mer flexibel organisation med utgångspunkt i brukarnas 
behov, mera av hemtjänsttänk. 
 
Under hela 2013 gäller: 
 
Medvetandegöra personalen om uppdraget, brukaren i fokus men budget ska hållas, 
strikt uppföljning varje månad. 
Alla inre processer ses över, hur vi hanterar fakturor, inköp mm. 
 
 

 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Åtgärdsplan med 
anledning av resultat 
KKiK/medborgarundersök
ning - Socialnämnden 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sn § 29 Dnr 00133/2013 700
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens löpande förvaltning 
handhas rationellt och enligt god ekonomisk hushållning. Därför ska 
uppföljning ske av samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Kommunstyrelsen har presenterats den årliga kvalitetsmätningen (KKiK) 
som genomförts tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. 
Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2012 
presenterades också.  
 
Mätningen visar på ett generellt sett sämre resultat inom flera områden än 
föregående år, bl a vad gäller de mått som handlar om kostnadseffektivitet. 
Därför föreslås att en djupare analys utförs samt att åtgärdsplaner upprättas 
för att säkerställa kvalite. 
 
Resultatet av kvalitetsmätningen finns på kommunens hemsida; 
 
Kommunstyrelsen har 2013-04-29 beslutat att uppdra till socialnämnden att 
analysera och upprätta åtgärdsplan för måtten 8, 24, 25 26 och 30. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Överlämna svaret till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Åtgärder med anledning av resultat i KiK Socialnämnden 2012 
 
2. Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden ska lämna åtgärdsförslag för att uppnå bättre resultat inom KiK. 

 
Hur länge måste man vänta? 2010 2011 2012
Mått 8. Hur lång är väntetiden för att få plats på ett 

äldreboende från ansökan till erbjudande om 
plats? 

108 dagar 45 dagar 
169 

dagar  
 

Verksamheten tillgodoser behoven under väntetiden , kan vara i form av växelvis boende på 
korttidsplats kombinerat med hemtjänst. Under 2012 var väntetiderna extremt långa på grund 
av platsbrist. 
Biståndsbedömningen av vård och omsorgsboende ska ses över så det blir en likvärdig 
bedömning som övriga delar av landet. Om färre får gynnande beslut blir väntetiderna kortare, 
en del medborgare kommer att uppleva att hjälpen blir sämre då det inte blir lika ”lätt ” att få 
ett gynnande beslut om boende men vi ser ingen annan möjlighet att sänka kostnaderna och 
förkorta väntetiderna. 
 
 
Särskilt boende: 2010 2011 2012
Mått 24. Vilket serviceutbud finns inom särskilt 

boende finansierat av kommunen?  
83 % 

 
 

Socialnämnden har inte möjlighet att höja den allmänna servicenivån. Från 2014-01-01 införs 
individuell behovsbedömning för alla inom vård och omsorgsboende. Det innebär att alla 
boende ska få biståndet inom boendet i enlighet med sitt individuella behov. En del som drar 
ner betyget kan vara att det inte finns eget kök i en stor del av våra lägenheter. Någon ändring 
av detta kommer inte att göras.  
 
 
Särskilt boende: 2010 2011 2012
Mått 25. Vad kostar en plats på kommunens 

särskilda boende? 
562 180 SEK 605 779 SEK 619 000 SEK

 

Socialnämnden kan komma att föreslå besparingar inom vård och omsorgsboende som innebär 
färre platser. Solbackens vård och omsorgsboende omvandlas till trygghetsboende.  Även 
andra boendeenheter ses över och kan komma att omvandlas till trygghetslägenheter. Personal 
som blir övertaliga erbjuds  arbete inom andra delar och vid pensionsavgångar ser man över 
bemanningen. Nya regler för bemanning inom vård och omsorgsboende kan göra att kostnaden 
blir ännu högre. Enda sättet att få ned kostnad per person är att dubbelbelägga boenderummen 
men det skulle innebära en stor kvalitetssänkning för medborgarna. Kostnaden  för lokaler kan 
inte sänkas på kort sikt då socialnämnden har långa och relativt dyra kontrakt med alla 
inblandade hyresvärdar. 
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Särskilt boende: 2010 2011 2012
Mått 26. Andel brukare som är nöjda med sitt 

särskilda boende? 
78 % 66 % 57 % 

 

Socialnämnden kommer att erbjuda anhörigträffar inom varje boendeenhet mera regelbundet 
än tidigare. Arbetet med att rekrytera och behålla chefer och medarbetare  är också centralt för 
att kunna få bättre kvalitet. Mera information om aktiviteter till boendes anhöriga för att de ska 
känna till vad som görs inom boendet. 
 
 
Hemtjänst och grupp- och serviceboende enligt 
LSS: 

2010 2011 2012  

Mått 30. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp 
och serviceboende?  

87 % 84 % 
 

Med minskade ekonomiska ramar kommer socialnämnden inte att kunna prioritera ökat 
serviceutbud, vi kommer att behöva se över ännu mer av det utbud vi har, kanske måste vi 
minska ytterligare. 

 
3. Ekonomisk analys 
Socialnämnden ska spara stora summor under kommande år, och får därför koncentrera sig på 
åtgärder som inte höjer kostnadsnivån.  
 
_____ 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2013 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Soc Personalledare 
Revisorer 
 

Sn § 30 Dnr 00073/2013 042
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. mars/april 2013 tas upp vid sammanträdet. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander redogör för det ekonomiska läget och 
konstaterar att budgeten överskrids. Det stora underskottet på Ringelsta ser 
ut att fortsätta. En del av förklaringen kan vara stor korttidsfrånvaro och låg 
bemanning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. All personal uppmanas att aktivt och målmedvetet medverka för att 

uppnå en budget i balans. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2013-04-30 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
 
 

Sn § 31 Dnr 00112/2013 042
 
Delårsrapport 2013-04-30 för socialnämndens verksamheter har upprättats. 
 
Prognosen visar på ett underskott med 2 313 tkr främst då i form av ökade 
personalkostnader inom äldreomsorgen.  
Hemsjukvården kommer inte att klara sin budget – skatteväxlingen täcker 
inte helt kostnaderna för hjälpmedel. 
Ledningsfunktionen har ett stort överskridande, bl a övergripande kostnader 
för telefoner, datorer m m, sjukskrivningar och rekryteringar. 
Arbetet med att införa e-hälsa innebär att kostnader för certifikat, SITHS-
kort m m ökar. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Särskilt bevaka utvecklingen inom de områden som uppvisar negativa 

tendenser. 
2. I övrigt med beaktande godkänna rapporten och överlämna den till 

kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2013 
Januari – April Socialnämnden 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 
 
 

Tkr   2013 
 

2012   

  Budget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr i 
% Prognos 

Personal  147 175 50 341 34 47 386 6 150 270

Försörjningsstöd 4 900 1 633 33 1583 3 5 600

Verksamhet 39 642 14 560 37 14 491 0 44 383

Internhyror 249 83 33 83 0 249

              

Summa kostnader 191  966 66 617 35 63 543 5 200 502

              

Intäkter -38  027 -16 010 42 -14 543 9 -44 250

              

Netto 153 939 50 607 33 49 000 3 156 252

Periodresultat 706 -80 -2 313
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder 
samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden har övertagit ansvaret för hemsjukvården från 1 februari. Rehabpersonal och sjuksköterskor 
finns nu under samma enhet. Tre distriktssköterskor och en arbetsterapeut har kommit över från landstinget. 
Anhörigstödet är integrerat i hälso och sjukvårdsenheten. 
 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året, Norrskensprojektet ser ut att få en 
fortsättning och det har positiv inverkan på försörjningsstödet. 
 
Institutionsvård av barn och unga samt institutionsvård för vuxna missbrukare uppvisar stor förbrukning. 
Behovet är mycket svårt att förutse i förväg. En del av kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Unga 
prioriteras när det gäller vård för missbruk. 
 
Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, fast med låg intensitet på grund av att 
arbetsbördan för alla är så hög. 
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten pågår, MAS/biträdande socialchef är vår kontaktperson. Vi får viss 
ersättning från kommunförbundet för del av hennes lön. Vi får samtidigt kostnader som är förknippade med 
e-hälsa, t ex SITH-kort till all personal för säker inloggning, certifikatskostnader, del av övergripande 
kostnader i länet så sammantaget blir ökande kostnader för oss. 
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Utvecklingen inom avdelningen för funktionshindrade går på halvfart på grund av sjukskrivningar inom 
ledningen.  
 
Samarbetet med Kulturen inom ”Kultur i vården” fortsätter , vi använder de pengar vi fick 2012 från Statens 
kulturråd  
 
Väntetiderna för att få gynnande beslut verkställda har minskat, vi har 6 personer som väntar på plats i vård 
och omsorgsboende. Boendeenheten Ekan som tidigare hade både permanenta och korttidsplatser är i stort 
sett omvandlad till permanenta boendeplatser. 
Kostnader för betalningsansvar under januari –februari ligger på 35 000 ( 4 dagar är från dec 2012). 20 
platser har kunnat fördelas i boendena att jämföra med 33 platser under helåret 2012. 
 
Omvandlingen av Solbacken till trygghetsboende pågår. De lägenheter som nu blir lediga används 
tilltrygghetsboende och bemanningen på Solbacken anpassas successivt till minskad vårdtyngd.  
 
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. Långtidssjukskrivningarna ökar 
något. 
Många personalgrupper och enskilda medarbetare får stöd via personalkonsulent och A-hälsan. 
Två personal, en undersköterska och en biståndshandläggare har utbildats till instruktörer inom hot och 
våld. De kommer att utgöra resurs för utbildning av personal inom hela kommunen , där behov finns.  
 
Ekonomi 
Intäkterna ligger på 42 % och utgifterna är 35 % vilket är högre än riktmärket . 
Individ och familjeomsorgen har  förbättrat sitt resultat betydligt sedan förra året. Bättre koll på intäkterna 
från Migrationsverket är en starkt bidragande orsak samt fortsatt satsning på förebyggande inom 
missbruksvården. 
 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskott som beror på att avsatta medel för vård i annan 
kommun inte använts. 
 
Äldreomsorgen överskrider sin budget ,det är personalkostnader som i huvudsak är orsak till detta. 
Ringelsta har mycket låg grundbemanning och vid sjukskrivningar går det inte att minska ned på tiden för 
vikarier som man ibland kan göra på andra ställen som har något högre bemanning. 
 
Hemsjukvården kommer inte att klara sin budget, skatteväxlingen täcker inte helt kostnaderna för 
hjälpmedel. 
 
Ledningsfunktionen har ett stort överskridande , här finns bl a övergripande kostnader för telefoner, datorer 
mm. Sjukskrivningar och rekryteringar kostar också pengar .Arbetet med att införa e-hälsa innebär att 
kostnaderna för certifikat, SITHS-kort mm ökar. 
 

Investeringar 
Planerade investeringar i den nya verksamheten hemsjukvård har genomförts enligt plan. Medel för nytt 
larm/låssystem på Länsmansgården finns avsatta, en projektgrupp är utsedd. 
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Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga 
assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 12 sjuksköterskor, 1 vaktmästare,  2 
personliga ombud.  
Personal totalt 329,5 (2012 var vi 334,33) 
301 kvinnor och 39 män är anställda. 
Sjukskrivningstalet har ökat , från 6,47 till 7,9. Många långtidssjukskrivningar som inleddes 2012 är 
fortfarande aktuella. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Under första tertialen redovisas inga nyckeltal.. Från verksamheterna uppger man genomgående att 
måluppfyllelsen ligger på  bra nivå. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir något fler personer i åldrarna över 80 år under de närmaste 5 åren. 
 
För att klara budgeten för 2013 och med tänkta besparingar inom äldreomsorgen måste antalet 
boendeplatser i vård och omsorgsboende  minska, kanske måste vi också dubbelbelägga inom befintliga 
boenden. Alla andra möjligheter att spara pengar inom äldreomsorg bedömer vi vara uttömda , vi kan inte 
minska bemanningen , ej lagstadgade delar är redan borttagna.  
Solbacken med 15 platser och eventuellt ytterligare en boendeenhet med upp till 15 platser kan bli 
nödvändigt att göra om till trygghetsboende för att spara pengar. Ökat kvarboende och därmed ökad 
belastning på närstående kan bli följden.  
Hemtjänsten måste få viss förstärkning för att klara omställningen till mera kvarboende i hemmet. 
 Personalen minskas genom naturlig avgång , i vissa fall uppsägningar på grund av att vi inte har medel.  
För att klara en kostnadsminskning med 12 miljoner under en 3 –årsperiod måste ca 24 tjänster tas bort, 
intäkterna måste öka och hyreskostnader måste minska. 
 
Hemsjukvården och hemtjänsten arbetar tillsammans med svårt sjuka äldre i hemmet och vi planerar för ny 
teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 2013 och 2014 är vi med i 
Remodemprojektet tillsammans med landstinget. 
 
Korttidsvården är basen för anhörigstödet , vi har idag 9 korttidsplatser KREHAB, här måste vi se över 
verksamhetens innehåll , vi kommer inte kunna erbjuda alla delar som KREHAB står för idag. 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade ser vi tillsammans med tekniska kontoret över lokalutnyttjandet för 
två verksamheter, A-service och Åkerbäret. Under 2014 kan verksamheterna komma att slås ihop för att 
spara både lokaler och personal. 
 
All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att alla får 
utbildningen på sin arbetsplats. 
 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete . 
 
Socialtjänstens alla delar utbildas inom våld i nära relationer och hösten 2013 anställer vi en samordnare 
som bekostas av pengar från Socialstyrelsen under 1 år. 
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Prognos 
Socialnämnden räknar med ca 2,3  miljoner i underskott, till stor del beror det på att vi inte på kort tid klarar 
av att minska kostnaderna inom äldreomsorgen. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Ordförande i socialnämnden 
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Målrapport Delårsbokslut 1 2013: Socialnämnden 
 

Övergripande mål SN verksamhetsmål Nyckeltal Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
En positiv 

befolknings-utveckling 
och tillväxt? Vad har 

varit bra? Vad har 
fungerat mindre bra?  

Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits till ca 90 % 
Sjuktalen ser ut att öka, mera långtidssjukskrivningar 
Resultaten från brukarenkäten från vård och omsorgsboende har diskuterats i 
arbetsgrupperna, både inom ledning samt ute i boendena. Ett par konkreta 
åtgärder har blivit följden, mera information till anhöriga, bort med 
”personalbord” från de gemensamma köken. 
Anhörigcafe´samt ett möte med anhöriga inom Ringelsta vård och 
omsorgsboende har hållits. 
Rekrytering av ny chef på Länsmansgården 
Samtalsnycklar har hållits med personal på de ställen där det finns mest 
avvikelserapporteringar. 
Framtiden: 
Under maj och juni har vi inplanerat anhörigträffar på de flera boenden. 
Fortsatt arbete med att införa evidensbaserade metoder 
Fortsatt arbete med att analysera varför sjuktalen ökar så vi kan hitta metoder 
för att få tillbaka personal i arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

Alla i verksamheten har 
rätt till 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av glädje, 
respekt, professionalitet 
och trygghet som bidrar 
till god hälsa 

Medarbetar-enkät 
ska visa på 
medelvärde minst 
7,8 i helhetsbe-
dömning, 
sjuktal 

Sjuktalen har ökat, 
mest 
långtidssjukskrivningar

Värdigt bemötande Engagerade 
medarbetare, 
nöjda brukare. 
Kunskap och 
engagemang 

Uppföljning hämtad 
från brukarundersök-
ning 2012. 
Inom vård och 
omsorgsboende är 
man inte nöjd. 

Alla som behöver 
socialtjänstens stöd, 
såväl gammal som ung, 
ska ha insyn och ska 
kunna påverka sitt 
ärende 

Nöjda brukare
 

Uppgifter från 
brukarunder-
sökningar inom 
äldreomsorgen visar 
varierande resultat. 
Unga: samarbetet 
inom Norrbus 
fungerar 
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Övergripande mål 

 
SN verksamhetsmål Nyckeltal Målupp-

fyllelse 

 
Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet? Vad har 
varit bra? Vad har 

fungerat mindre bra?  
Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
Övertagande av hemsjukvården har inneburit andra former för samverkan med 
landstinget. Under sommaren kommer vi bl.a att dela på personal inom 
rehabområdet. 
Gemensam familjerådgivare från 1 april med Sorsele, Storuman, Dorotea och 
Arjeplog. 
Medverkan i planering för bättre lokalutnyttjande; förslag går till Ks AU 20/5 
Aktivt deltagande i arbetsmarknadsprojektet Norrsken, 
Aktivt deltagit i förbättringsprojektet Remodem tillsammans med landstinget och 
Pajala kommun. 
Aktivt deltagande i arbetet att genomföra evidensbaserade metoder samt Bättre liv 
för mest sjuka äldre. 
Deltar med kontaktperson i genomförandet av e-hälsa i Norrbotten. 
Samverkan inom Norrbus fungerar och följs upp 
Förbättrade rutiner mellan socialtjänsten och flyktingmottagningen 
Samverkan mellan kulturen och soc fortsätter inom kultur i vården 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet 

Allt arbete ska präglas 
av professionalism, 
glädje och respekt 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetarenkät 

Mäts och utvärderas 
årsvis. Arbetet 
förväntas ske 
kontinuerligt under 
året på enhetsnivå. 
APT , skyddsronder 
och samverkan 
fungerar enligt plan. 

Insatserna ska vara 
evidensbaserade och 
bygga på god praktik 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetar-enkät 
Minst 80 % av 
medarbetarna ska ha 
undersköterske-
utbildning. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

Hemtjänsten uppfyller 
målet, 
standardkostnaden  
för vård och 
omsorgboende 
påverkas negativt av 
höga lokalkostnader. 
Antal utbildade är 
högre än 80% 
Handledning finns 
tillgänglig vid behov 
för olika grupper. 

Alla i verksamheten ska 
samverka för 
medborgarnas bästa, 
den enskildes behov ska 
stå i centrum 

Alla brukare ska ha 
möjlighet att 
medverka i 
utformningen av 
genomförande-planen. 
Samarbetet inom 
Norrbus och andra 
samverkans-organ 
fungerar 

 

Uppdaterad hemsida 
samt politiker och 
tjänstemäns medverkan 
i öppna möten 

”Grönt ljus” på de 
variabler som mäts på 
hemsidan. 
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Övergripande mål 

 
SN verksamhetsmål Nyckeltal Målupp-

fyllelse 

 
Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
miljöhänsyn? Vad har 

varit bra? Vad har 
fungerat mindre bra?  
Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster:
Resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes 2012 har diskuterats ute i 
grupperna. 
Vi har mer än 80 % av våra tillsvidareanställda som har rätt till heltid. 
Vi ska sträva efter öppen dialog med våra medarbetare inför kommande 
förändringar , öppenhet är viktig för att motverka skvaller och ryktesspridning. 
Bra information ut till medborgarna för att även där motverka felaktiga 
uppfattningar om vad man kan förvänta sig för typ av service. 
Bättre information till anhöriga om innehållet i boendet, vilka aktiviteter som finns 
under varje dag. 
Bättre introduktion av chefer, fortlöpande utbildning och stöd då cheferna är en av 
de viktigaste bitarna för att få en fungerande verksamhet. 

 
 
 
 
 

Miljöhänsyn 

Alla i verksamheten har 
rätt till arbetsmiljö som 
präglas av glädje, 
respekt professionalitet 
och trygghet 

Medelvärdet för 
delaktighet ska ligga 
på minst 7,65 i 
medarbetar-enkäten. 
Minst 80 % av 
tillsvidare-anställda 
har rätt till heltid. 

Medelvärdet för 
delaktighet ligger på 
6,04 under 2012. 

Alla har rätt till omsorg 
och stöd som präglas av 
glädje, respekt, 
professionalitet och 
trygghet 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare 
Minst 75 för vård och 
omsorgboende 

Vi har fortsatt nöjda 
brukare inom 
hemtjänsten, inom 
boendena är 
kundnöjdheten 
mycket sämre än vid 
tidigare mätningar 

 

 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
Se kommentarsfältet 
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40 Ledningsfunktionen  
 

Lednings- Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

funktionen  
Jan-April 

13
Jan-April 

12
brukat i 

% prognos budgetavvikelse
              
Personal 8 018,8 2 818,4 3 018,0 35 8 308,7 -289,9
Verksamhet 1 701,1 319,1 497,5 19 2 533,1 -832,0

Kostnader 9 719,9 3 137,5 3 515,5 32
10 

841,8 -1 121,9
              
Intäkter -250,0 -71,0 -1 110,3 28 -411,3 161,3
Intäkter -250,0 -71,0 -1 110,3 28 -411,3 161,3
              

Netto 9 469,9 3 066,5 2 405,2 32
10 

430,5 -960,6
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  biträdande socialchef, administrativ handläggare, 
biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom äldreomsorgen  och HSL enheten 
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 
Hemsjukvården överfördes från 1 februari. Chef HSL enheten och MAS/ biträdande socialchef har tagit 
stort ansvar och mycket tid har gått åt till planering för den nya verksamheten. 
 
Ekonomi 
Överskridandet på socialadministration beror på sjukskrivningar inom ledningsfunktionen inklusive 
avdelningen för funktionshindrade. Under årets första månader har biståndshandläggarna fått mera arbete 
genom att de tagit en del utredningsarbete från AFF samt bokningsansvar på KREHAB. Från maj har vi 
tillfälligt 0,50 % utökning av biståndshandläggare för att klara alla arbetsuppgifter. Gemensam verksamhet 
visar också för hög förbrukning, här finns bl a kostnader för utskrivningsklara under januari och februari,  
35 000 kronor. Ökade kostnader för e-hälsa ligger också här, för att få tillgång till gemensamt system för 
patientinformation mellan kommunen och landstinget. NPÖ, nationell patientöversikt. Orsak till 
budgetavvikelsen är att här finns oförutsedda utgifter för förvaltningsgemensamma utbildningar, 
övergripande kostnader IT och telefoni mm.  
 
Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. 
Biståndshandläggarna har haft tillgång till extern handledning tillsammans med handläggare från Arjeplog. 
Det finns risk för ohälsa bland flera i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och tid för återhämtning 
saknas ofta. 
Rehabiliteringssamtal och förebyggande arbete har gjorts tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. 
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Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
Nyckeltal redovisas inte under årets första 4 månader. 
 
”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 fortsätter att vara relativt hög och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska 
vara så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Stora ekonomiska nedskärningar inom 
äldreomsorgen sätter biståndshandläggning och den ekonomiska uppföljningen i fokus. Min bedömning är 
att vi behöver 0,5 tjänst biståndshandläggare samt 0,25 tjänst som läggs till nuvarande tjänst som 
administrativ handläggare.  
  
Prognos 
Prognosen pekar mot ett överskridande på 960,6 tkr inom ledningsfunktionen. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 
Individ- och  Årsbudget Redovisning Förbr. Redovisning Helårs- Beräknad

familjeomsorgen 2013 
Jan-April 

13  i % 
Jan-April 

12 prognos budgetavvikelse
              
Personal 6 223 2 126 34 2 315 6 493 -270
Verksamhet 2 630 2 866 109 2 790 7 510 -4 880
Försörjningsstöd 4 900 1 633 33 1 638 4 900 0
              
Summa 
kostnader 13 753 6 625 48 6 743 18 903 -5 150
              
Intäkter -920 -2 134 232 1 135 -6 070 5 150
              
Summa intäkter -920 -2 134 232 1 135 -6 070 5 150
              
Netto 12 833 4 491 35 7 878 12 833 0
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till barn och ungdom, föräldrar samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Handläggningen 
omfattar även utredning och placering av ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. 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 
 Under årets första fyra månader har Individ- och familjeomsorgen mottagit 17 anmälningar om barn och 

ungdomar som riskerar att fara illa. 
 
 En ansökan om förlängning av Projekt Norrsken har lämnats in till Europeiska Socialfonden. 

Förhoppningen är att projektet, där för närvarande 15 deltagare finns inskrivna, ska pågå fram till 31 
augusti 2014. Detta skulle innebära att fler deltagare ges möjlighet till individanpassad vägledning och 
att tid finns att implementera arbetsmetoderna i det ordinarie arbetet.  

 
 Efter Socialstyrelsen tillsyn av vårt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, där 

vissa förbättringsområden påtalades, har vi redovisat vilka åtgärder vi planerar att vidta. Vi har bl a sökt 
och beviljats utvecklingsmedel till en tidsbegränsad samordningsfunktion, för att göra en kartläggning av 
behovet av insatser för målgruppen samt för att öka och förbättra samverkan. Socialstyrelsen har nu 
meddelat att redovisningen visat att tillräckliga åtgärder genomförts och planeras och att tillsynsärendet 
avslutats. 

 
 Vi fortsätter vår satsning på insatser i öppenvård för personer med missbruk. Hittills under året har därför 

ingen person bedömts vara i behov av institutionsvård. 
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Sveriges kommuner och landsting satsar under 2013-2014 särskilt på att bl a stärka stödet för barn i 
familjer med missbruk. Detta ska ske genom att missbruks- och beroendevården ges förutsättningar 
för att stärka föräldraförmågan hos föräldrarna och att upptäcka barnen tidigare. Genom 
kommunförbundet har vi under hösten medverkat i en kartläggning i syftet att öka kunskapen om hur 
många barn som har föräldrar i kontakt med missbruks- och beroendevården, vilket stöd barnen och 
föräldrarna får, och vilket stöd föräldrarna själva säger sig vilja ha. Resultatet av kartläggningen ska 
hjälpa oss att lokalt utveckla insatserna. Vi tittar nu också på möjligheterna för personalen att gå en 
fördjupningskurs, som syftar till att; 

- ge en grundläggande kunskap om föräldrars betydelse för barns och ungas hälsa och utveckling. 
- ge en grundläggande kunskap om missbrukets eller beroendets betydelse och konsekvenser för 

föräldraskap. 
- ge insikt om betydelsen av att tidigt uppmärksamma barn som far illa eller riskerar fara illa. 

 
Personalen ska efter kursen även; 
- kunna tillämpa metoder för att ta upp frågan om barn i familjen, samtala med föräldrar om deras barn 

och beskriva barns behov för föräldrar. 
- känna till metoder för att stödja föräldrarollen. 
- ha kännedom och kunna tillämpa en checklista för kartläggning av barns situation. 
- ha kunskap om vilka insatser som lokalt och regionalt kan erbjudas föräldrar och barn i familjer med 

missbruk eller beroende. 
 

Ekonomi 
 Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal följer budget.  
 
 Uppkomna kostnader för arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen återsökas från 

Migrationsverket. 
 
 Kostnaden för institutionsvård för ungdomar uppgår till 1 078 tkr mot 2 502 tkr 2012. 

Merparten återsöks från Migrationsverket. Antal placerade ungdomar; 7. 
 
 Familjehemskostnad 193 tkr. Antal placerade barn och ungdomar; 6. Även här återsöks del av kostnaden. 
 
 Vårdkostnaderna för vuxna med missbruksproblem har i jämförelse med 2012 minskat väsentligt. Antal 

personer som vårdats under perioden; 2, båda avslutade. 
 

 Sammantaget ser Individ- och familjeomsorgen ut att kunna hålla sig inom anvisad budget.  
 
Personal 
Antal årsarbetare: 8,375 
Enhetschef, socialsekreterare och personligt ombud har fått extern handledning en gång per månad. 
 
Vi arbetar utifrån samverkansavtalet (FAS 05) med arbetsplatsträffar med mera. 
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Måluppfyllelse 
”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. Vi har inte resurser att erbjuda barnfamiljer stödinsatser av 
tillräckligt hög kontinuitet/kvalité. 

- målet (arbetsmiljö) kan enligt genomförd medarbetarenkät anses uppfyllt. 
 
”Värdigt bemötande” 

- målet kan anses uppfyllt, då vi har engagerade medarbetare och upplever god dialog med våra 
brukare/klienter.  
 

”...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 i högre grand när vi deltar i den nationella satsningen EBP. Vi har mycket låg 

personalomsättning och mångårig erfarenheter av socialt arbete. 
 
”…samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum” 

- målet uppfylls delvis genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på 
bedömning av den enskildes behov. Vi behöver dock bli bättre på att ta till var enskildas synpunkter 
och önskemål och använda oss av det i vårt utvecklingsarbete.  

 
”Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten” 

- målet delvis uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan, men arbetet kan 
förbättras. Deltagande i öppna möten sker i mån av tid, verksamheter som  rör barn och unga 
prioriteras. 

 
Framtiden 
Kostnaderna för Individ- och familjeomsorgens verksamhet är i jämförelse med andra kommuner av 
liknande storlek förhållandevis låg. Trots detta måste vi göra allt vad vi kan för att se över våra kostnader 
och resultat. Den ständiga jakten på en budget i balans ökar påfrestningarna, inte bara på chefer utan i stor 
utsträckning även på medarbetare. Att samtidigt upprätthålla en god arbetsmiljö med medarbetare som 
känner glädje i sitt arbete är en utmaning. Budskapet från ledningen är att ambitionsnivån måste anpassas 
till minskande resurser och att endast insatser med tydligt lagstöd får beviljas.  Det medför ändrat tankesätt 
och hårt arbete. För det krävs en lojal och slitstark personalstyrka, därför vet jag att vi kommer att klara det. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 
Borgargården Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

    
Jan-April 

13
Jan-April 

12 brukat i % prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 5 026 1 780 1 611 35 5 182 -156
Verksamhet 1 446 479 646 33 1 446 0
              
Kostnader 6 471 2 260 2 257 35 6 628 -156
              
Intäkter -820 -279 -215 34 -837 17
              
Intäkter -820 -279 -215 34 -837 17
              
Netto 5 651 1 980 2 042 35 5 791 -139
 
 
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 1301-1304  inte varit 
några tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har inkommit.  
 
Händelser av betydelse 
Det har varit 4 inflyttningar under perioden 1301-1304. Vårdtyngden har varit hög under de två första 
månaderna. Vårdtyngden under mars och april har blivit lite lättare (6 dubbelbemanningar av 13 personer). 
Vi fortsätter våra gemensamma aktiviteter med Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på 
Borgargården.  
 
Två nödutgångar på nedre plan (tidigare endast haft en evakueringsväg på nedre plan) har under våren 
ordningsställts. Arbetet kommer att medföra kostnader för verksamheten. 
 
Ekonomi 
Vi har varit mycket återhållsamma vad gäller inköp. När det gäller personalbudget har vi inte använt 
timmarna som finns i budget, och trots mycket nedlagd tid för att analysera vad som inte stämmer i 
förbrukning har vi ändå inte kunnat se vad som är fel. Vi fortsätter jobba med det. 
 
Larmsystemet på Borgargården har trasslat under april månad (avtal med Tunstall saknas, uppsagt för flera 
år sedan), och kommer att påverka verksamhetsbudgeten. Socialchef Ann-Sofi Levander har tillsammans 
med upphandlaren Mikael Renberg en träff, 5/6, med Laila från Tunstall för att bl a se över larmen på 
Borgargården.  
 
1 långtidssjukskrivning + ett antal korttidsfrånvaron. 
 
Personal 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal genomförs under hösten 
2013.  
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Avvikelser 
4 fall, 2 Läkemedel utebliven dos, 1 Risk för fel/skada 
 
Nyckeltal 
Borgargården 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Borgargården  10,28 13 13 0,79 0,79 
Dag  
 
Borgargården 12,2 13 13 0,93 0,93 
Natt och Dag 
 
 
Framtid 
Nytt larmsystem måste till. 
 
 
Monika Nilsson 
Vik. Boendechef  
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
Avdelning för Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

funktionshindrade   
Jan-April 

13
Jan-April 

12
brukat i 

% prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 44 138 14 847 13 874 34 44 138 0
Verksamhet 12 006 4 013 4 371 33 11 075 931
Interhyra 250 83 83 33 250 -1
              
Summa kostnader 56 393 18 943 18 327 34 55 463 930
              
Intäkter -25 333 -8 346 -7 839 33 -25 068 -265
Internhyror       0     
              
Summa intäkter -25 333 -8 346 -7 839 33 -25 068 -265
              
Netto 31 060 10 597 10 489 34 30 395 666
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av funktionshinder. Stödet 
ges i enlighet med Socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt lag om 
färdtjänst. Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden , dagverksamheter, 
korttidsverksamheter, kontaktpersoner m m. 
 
Händelser av betydelse 
Sjukskrivningar inom ledningen har medfört ökad arbetsbörda för övriga delar av socialtjänstens ledning. 
Övrig ledningsfunktion har fått förstärkas för att täcka upp en del av vad som saknats inom AFF . 
Kvarvarande chefer har fått lägga fokus på att klara verksamhetens vardag , planering för framtida 
effektiviseringar har fått vänta. Åkerbärets kortids/fritids har fortsatt att med egen personal ansvara även för 
dagverksamheten för demenssjuka äldre. 
 
Ekonomi 
Budgeten för boende i annan kommun har inte använts, hela överskottet kommer från den posten. 
Behovet kan uppstå från en dag till en annan , med andra ord en mycket osäker prognos att AFF ska klara 
sin budget. 
 
Personal 
Inom AFF finns 85,68 tjänster ( 85,85 under 2012)fördelat på 89 anställda. Andelen män har ökat från 15 
till 17. 
Sjukskrivningarna ligger på samma nivå som 2012, 5,12 vid delårsbokslutet. 
Personalen har i stor utsträckning vårdutbildning, med undantag av ett par PAN anställda personliga 
assisstenter. 
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Måluppfyllelse/Nyckeltal 
”Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och 
trygghet som bidrar till god hälsa”  

– målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. 
”Värdigt bemötande” 

– målet är  uppfyllt, vi har engagerade medarbetare som får mycket beröm av våra brukare och 
samarbetspartners. 

”..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 utbildningar och tillämpar vad vi lärt oss. Vi arbetar 
kontinuerligt för att få brukarnas medverkan så tydlig som möjligt.  

–  
”…samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum” 

- Hemsjukvårdsövertagandet  påverkar även våra brukare. Vi bygger på den enskildes behov, 
helhetssyn och teamarbete 

– målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på bedömning av 
den enskildes behov.  

– Vi samverkar med andra förvaltningar, bla när vi ser över lokalbehoven för våra verksamheter.  
- 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 
 

– ”Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten” 
– målet uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan. 

 
Antal brukare 
De siffror som redovisas kommer från bokslutet 2012 

. 
             För 2012 finns 80 (84 under 2011) personer registrerade i LSS verksamhet i oktober. 
            Av dessa har 19 personer personlig assistans enligt SFB,  6 av dessa har privat utförare. 

 
  

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. 
Många efterfrågar och ges ”stöd i boendet” som SoL insats, som tillgodoses av hemtjänstgruppen Duvan 
och, till viss del, av Boendestödets personal. Duvan och Boendestödet har fått märkbart högre 
arbetsbelastning. Inom några år kommer ungdomar som vi har kännedom om i dag att förväntas ansöka om 
gruppbostad. 
Personal från Åkerbäret fortsätter under 2013 att  helt ta hand om Utsikten 2 dagar/vecka = 12 
personaltimmar/vecka. 
De fortgående frågorna om lokaler är ett orosmoment både för personal och arbetsledare eftersom brukare 
med funktionshinder ofta kräver ”större yta” både pga. fysiska funktionshinder och hjälpmedel men även 
behöver ett större personligt utrymme utifrån kognitiva funktionshinder (t.ex. autistiska drag). 
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Vi vet i dagsläget att vi kommer att få ungdomar som kommer att söka dagligverksamhet enl. LSS om något 
år. De lokaler vi har i dag fungerar utifrån våra verksamheter på A-service och Åkerbäret. Flytt av 
verksamheter kommer att kräva anpassning av lokaler och  vi måste ha bra samarbete inom 
kommunkoncernen för att hitta de mest effektiva lösningarna. Vi får inte hellre glömma omställningar för 
brukare i verksamheterna och deras behov av stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet. 
 
Prognos 
Delårsbokslutet pekar på ett visst överskott, 666,0. Det är helt beroende av om boende i annan kommun 
kommer att nyttjas eller ej.  
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Hemtjänst,  Årsbudget Redovisning
Förbrukat 

i % Redovisning Helårs- Beräknad

färdtjänst o   
Jan-April 

13  
Jan-April 

12 prognos 
budget-

avvikelse
riksfärdtjänst             
              
Personal 23 091,6 7 867,5 34 7 200,4 23 602,5 -510,9
Verksamhet 3 211,1 1 029,1 32 1 138,2 3 211,1 0,0
Kostnader 26 302,7 8 896,6 34 8 338,6 26 813,6 -510,9
              
Intäkter -2 700,0 -902,2 33 -898,4 -2 706,6 6,6
Intäkter -2 700,0 -902,2 33 -898,4 -2 706,6 6,6
              
Netto 23 602,7 7 994,4 34 7 440,2 24 107,0 -504,3
 
Verksamhet hemtjänst 
Omsorgsbehovet har stigit markant under perioden. Vi har haft behov av extra personal för att klara att 
verkställa en del beviljade bistånd som ex följeslagare, rehabaktivitet i hemmet och pedagogiska måltider. 
Brukare som behöver stöd och sällskap för att få i sig mat har ökat. Vid några tillfällen har vi inte kunnat 
verkställa beslut pga brist på timvikarie, vi har vid dessa tillfällen prioriterat om och utfört de insatser som 
är nödvändiga som ex personlig omvårdnad, mat och sjukvårdsinsatser. 
Verkställighetssidan har ett gott samarbete med biståndshandläggarna. Baspersonalen deltar nu ofta på 
vårdplaneringar. Biståndshandläggarna har gått igenom alla ärenden med respektive grupp för att bistånden 
skall vara optimala. Vi ser detta samarbete som mycket positivt både för brukaren och för baspersonalen. 
Personalens kunskap om brukarens vardag är värdefull vid behovsbedömningar. 
Vi har under perioden haft en palliativ brukare som vårdats i hemmet men till största delen fått hjälp av 
anhöriga. 
Baspersonalen utför som tidigare enklare sjukvård i form av bl a medicingivning, sårvård och 
insulingivning.  
Vi samordnar våra resurser i grupperna så långt det går. Trots hög vårdtyngd så fortsätter vi att spara timmar 
vid korttidsfrånvaro när det är möjligt.  
 
Antal brukare 2013 2012 
Jan 227 213
Febr 191 218
Mars 238 227
April 247 230

 
Ant 
omsorgstimmar 

2013 2012 

Jan 6619 5820
Febr 5923 6069
Mars 6967 6237
April 6643 6226
Totalt 26152 (+1800) 24352
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Ekonomi 
Personalkostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på att vi anställt timvikarier för att kunna verkställa 
en del beslut och i samband med att nya genomförandeplaner upprättats. Vi fortsätter att försöka hålla nere 
kostnaderna genom att spara timmar vid korttidsfrånvaro. Vi har också tillfälligt lite lägre 
sysselsättningsgrad än budgeterat då några har ansökt om nedsättning från heltid till deltid. Vi anställer 
också våra semester- vikarier på en något lägre ssgr än ordinarie, då vi kan spara några timmar i varje grupp 
pga kortare arbetsplatsträffar och inga planerade aktiviteter. Prognosen är trots dessa besparingar ett fortsatt 
överskridande, då vi räknar med ett stigande omsorgsbehov då Solbacken skall omstruktureras till 
Trygghetsboende. 
Verksamhetskostnaderna och intäkterna är i enlighet med budget och prognosen är inget avvikande från 
budget. 
 
Trygghetslarm 
Antalet beviljade larm 

2013-04-30 155 
 

Redovisade kostnader för trygghetslarm 180.1 kr (60 %). 
 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
Redovisade kostnader 178.1 kr (21 %). 
 
Närståendestöd 
Under perioden har två personer varit anställda som närståendestödjare. Redovisade kostnader 22.4 kr (28 
%). 
 
Händelser av betydelse 
För hemtjänsten har övertagandet av hemsjukvården inneburit en stor kvalitetshöjning. Baspersonalen har 
nu alltid möjlighet att få råd och stöd via telefon eller direktkontakt med sjuksköterska och rehabpersonal. 
Den fysiska närheten till distriktssköterskorna har stor betydelse för personalens arbetsmiljö. De brukare 
som har bedömts som hemsjukvårdspatienter får också en bra kontinuitet då hemtjänst personalen och HSL-
pnl har en bra kontakt.  
Nya genomförande planer har upprättats för alla brukare (ca 220 st). Detta pga av ny mall i Treserva. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Vi har fortfarande en stabil personal styrka, även om några valt att prova på andra jobb. Våra timvikarier får 
nu ganska fort längre vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Fem arbetsskador under perioden, som beror på skada i samband med förflyttning av brukare, halka 
utomhus, stickskada och bilolycka på väg till arbetet. Nödvändiga åtgärder har vidtagits. Inga tillbud. 
Sjukfrånvaron har ökat med 0,05 % jmf med föregående år. Ökningen beror främst på längre 
sjukskrivningsperioder. Sjuk lönekostnaderna har ökat med 51.3 kr jmf med 2012. Samtliga har behandlats 
enligt gällande rehabiliteringsprocess. 
Arbetsmiljöåtgärder: Riskbedömningar som resulterat i kontakt med A-hälsan och rehabpersonal för 
utredning av behov av tekniska hjälpmedel. Inköp av broddar och mobiltelefoner. 
Vi väntar på nämndsbeslut om ytterligare en leasingbil till de två grupper som ingen bil har. Vi anser att det 
är nödvändigt ur arbetsmiljö synpunkt samtidigt som det är ”slöseri” med undersköterske tid att gå och dra 
shoppingvagnar till och från affären.  
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Måluppfyllelse och kvalitet 
 

Vi fortsätter att arbeta målinriktat för att möjliggöra kvarboende och för att våra brukare skall vara nöjda 
och känna sig trygga. 
Under perioden har alla brukare fått en ny genomförandeplan och där erbjudits att påverka hur insatserna 
skall planeras och utföras i syfte att våra brukare skall känna sig delaktiga. 
Vi jobbar vidare med personalmålen enligt värdegrunden. Medarbetarenkäten visade att man känner sig 
trygg, respekterad och trivs med varandra på arbetsplatsen och vet vad som förväntas av dem. Det som är 
mindre bra är lönen, som i stort sett alla är missnöjda med.  Många anser också att man har små möjligheter 
att påverka sitt arbete. Vad gäller ledarskapet är det delade meningar ungefär hälften tycker det mesta är bra 
men några har svarat att chefen inte är lyhörd och inte heller fördelar och delegerar arbetet på ett bra sätt. 
 
Framtiden 
För närvarande är det sommar och semesterplanering som står i fokus. Vi har även detta år ett antal personer 
som återkommer som semestervikarier, vilket känns bra. 
Vi kommer att ingå i den arbetsgrupp som skall planera för införandet av ”Trygg hemgång”. Arbetsgruppen 
för detta beräknas komma igång under slutet av maj. 
Vi kommer också att fortsätta med att utveckla dokumentationsarbetet. Målet är att all personal skall känna 
sig säker i dokumentations arbete. 
Hemtjänsten kommer troligen att öka markant inom den närmaste framtiden, då boendeplatserna kommer 
att bli färre. För att klara att ha en fungerande hemtjänst som kan verkställa beviljade bistånd, på ett för 
brukaren tryggt och säker sätt, kommer sannolikt behovet av ökad bemanning bli nödvändig. 
 
Utvärdering beredskap 
Utredningen för Glommersträsk innefattade införandet av trygghetsboende och beredskap på ÄB. Det var 
beräknat till totalt 257 500 kr/år. 
I Moskosel innefattade utredningen beredskap i hela området och var beräknat till 194 200 kr/år. Den totala 
kostnaden skulle då ha blivit 451 600 kr/år (903 200 kr för två år). 
 

 2011 2012 
Glommersträsk 97 300 87 100 
Moskosel 130 900  91 100 
   
Totalt 228 200  178 200 
   

 

Beredskapen har kostat totalt 406 400 kr för två år. Kostnaden blev betydligt lägre då utredningen baserades 
på en utryckning per natt och det har visat sig att det varit 54 larmåtgärder under två år. 
Konsekvensanalysen som gjordes ur arbetsmiljösynpunkt visade att det fanns en viss oro för stress och 
sömnsvårigheter i samband med beredskap och ev larmåtgärder. Övrigt som kom upp under 
riskbedömningen har skett enligt åtgärdsplanen. 
Utvärderingen visar att pga få larm så har det inte varit några problem. I båda grupperna finns det personal 
som helst inte vill ha beredskap och det har grupperna löst själva i samband med individuell 
schemaläggning. Ordinarie personal tar oftast själva de beredskaps pass som blir i samband med kortare 
semestrar och sjukfrånvaro. 
 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab och Ekan 
 
Krehab/Ekan Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

    
Jan-April 

13
Jan-April 

12
brukat i 

% prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 6756 2554 2183 38 7064 -308
Verksamhet 362 123 86 34 362 0
              
Kostnader 7118 2677 2269 38 7426 -308
              
Intäkter -60 -46 -18 77 -138 78
              
Intäkter -60 -46 -18 77 -138 78
              
Netto 7058 2631 2251 37 7287 -230
 
 
Verksamheten  
Ekan har tidigare varit ett blandat boende med vård- och omsorgsboende, mellanboende samt 
korttidsplatser, men från och med v. 19 2013 är Ekan endast ett vård-och omsorgsboende med åtta 
boendeplatser. 
 
Krehab: 9 ordinarie korttidsplatser, varav 3 i skrivande stund är mellanboenden. I början av året var det 5 
mellanboenden. 
 
Händelser av betydelse 
Tillbudsrapport har kommit in, detta gäller nattetid på Ekan. 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. Detta görs i det dagliga 
arbetet, vid teamträffar och vid arbetsplatsträffar. 
Med stöd av patientsäkerhetslagen, fattades beslut i januari, att ta ut en extra personalresurs nattetid, samt en 
tolk dagtid, placerad på Ekan. Vid behov blev även tolk utkallad nattetid. Beslutet omprövades varje vecka 
och varade i ca 5 veckor.  
 
Har under april månad gjort om stora tvättstugan på Krehab ur arbetsmiljösynpunkt, vilket har lett till bättre 
arbetsmiljö för personal. Arbetet kommer att medföra kostnader för verksamhetsbudget. 
 
Ekonomi  
Vi har på personalbudgeten, Ekan, överskridit under första kvartalet av 2013 på grund av extrapersonal dag 
som natt på Ekan. En uppdelning av budgeten mellan Ekan och Krehab är gjord under 2013 på grund av nya 
chefer på Ekan och Krehab. Vi jobbar i skrivande stund med att se över budgeten och gör vissa justeringar. 
 
När det gäller timmar som finns i budget har vi inte använt alla timmar på Krehab. Vi har varit mycket 
sparsamma. Ingen extra personal har tagits ut under året. 
 
Både Ekan och Krehabs prognos är bättre än utfallet 2012. 
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Personal  
Bemanning för EKAN: 6,6 årsarbetare 
Behovet av extra personalresurs har i början av året utvärderats varje vecka eftersom en av våra boende inte 
kunde tala svenska samt hade stora vårdbehov dag som natt. Behovet av extrapersonal och tolk var stor 
under jan-februari 2013. 

 
Brist på platser i vård- och omsorgsboende vilket i sin tur medfört hög belastning på korttidsverksamheten 
(Ekan) under början av året. Vårdtyngden på enheten var hög under jan-april.  
 
Bemanning för KREHAB: 7,0 årsarbetare 
 
Brist på platser i vård- och omsorgsboende medför mycket hög belastning för personal på Krehab. 
Överbeläggningar har förekommit. 
 
 
Tillbud, arbetsskador och avvikelser Ekan under perioden 1301-1304; 
 
1 tillbudsrapport, nattetid;  
 
Arbetsskador: 0 
 
Avvikelser: 29 avvikelser, varav 16 är avvikelser på fall, 2 läkemedel utebliven dos, 3 utebliven insats 
(tillsyn nattetid), 3 risk för fel/skada, 1 informationsöverföring, 2 på förirrat sig och 2 på osämja mellan vt. 
 
På Ekan har vi haft 3 långtidssjukskrivningar sedan november 2012. Vi har även haft några 
korttidssjukskrivningar under denna period. Två långtidsvikarier är rekryterade och samarbetet inom 
gruppen är mycket god. 
 
Tillbud, arbetsskador och avvikelser Krehab under perioden 1301-1304; 
 
Tillbud: 0 
 
Arbetsskador: 2 
 
29 avvikelser, varav 15 är avvikelser på fall, 2 förirrat sig,  1 läkemedel fel dos, 1 omvårdnad, 2 läkemedel 
utebliven dos, 4 risk för fel/skada, 1 våld och övergrepp, 2 vård och behandling, 1 
information/kommunikation. 
 
På Krehab har vi haft några korttidssjukskrivningar. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
Grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll och uppvisar goda resultat, 
måluppfyllelsen är god. 
 
Utbildning: 

 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna. 
 Under mars månad har Ekan haft en halv planeringsdag. Krehab har planeringsdag under maj 

månad. 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombuden. 

 
Ledarskap:  

 Arbetsplatsträffar utifrån årsplanering är genomförda varje månad.  
 Lönesamtal är genomförda. 
 Planeringsdagen för Ekan har ägnats åt arbetsmiljöfrågor och genomgång av vårt journalsystem, 

Treserva. 
 Introduktion av nyanställda har fungerat bra. 
 Ekans personalgrupp har sedan november 2012 ny chef. 

 
Faktorer som påverkar arbetsmiljön 
 
Beslutet om att göra om Ekan till permanent vård- och omsorgsboende har en haft en god inverkan på 
personalens arbetsmiljö efter att ha haft en mycket ansträngd arbetsmiljö under första kvartalet på 2013. 

Digitala arbetsuppgifter tar allt större utrymme av den totala arbetstiden och har haft en negativ påverkan på 
arbetsmiljön då personalen på Ekan under lång tid haft problem med avdelningens dator.  Efter många 
påtryckningar på vår IT-avdelning har det i skrivande stund detta åtgärdats och arbetsmiljön förbättrats 
inom detta område. 

Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har fortsatt varit ansträngande inom arbetsgruppen på 
Krehab. En del av personalen känner sig stressade på arbetet. Beskriver det i termer som ständigt ökade krav 
att ”prestera och leverera” än tidigare. En känsla av att det direkta vård- och omsorgsarbetet i viss 
utsträckning får stå tillbaka för ”skrivarbete”.  
 
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. 
 
 
 
Camilla Jansson Monica Nilsson 
Chef Ekan Chef Krehab 
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4523 Länsmansgården 
 
Länsmans- Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

gården   
Jan-April 

13 Jan-April 12
brukat i 

% prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 18 018,9 6 107,8 5 551,2 34 18 304,9 -286,0
Verksamhet 7 713,7 2 377,6 2 376,6 31 7 713,7 0,0
Kostnader 25 732,6 8 485,4 7 927,8 33 26 018,6 -286,0
              
Intäkter -3 414,8 -1 183,7 -906,8 35 -3 595,1 180,3
Intäkter -3 414,8 -1 183,7 -906,8 35 -3 595,1 180,3
              
Netto 22 317,8 7 301,7 7 021,0 33 22 423,5 -105,7
 
 
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 första 
kvartalet har det skett fyra in- och utflyttningar. Rummen har stått tomma ca 15 dagar totalt, 
tillsammans. 
 
Händelse av betydelse 
 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. Detta görs i det dagliga arbetet och vid arbetsplatsträffar tillsammans med rehabpersonal samt HSL 
personal. 
Med stöd av patientsäkerhetslagen, fattades beslut i januari, att ta ut en extra personalresurs nattetid, 
placerad på Ekan. Vid behov tillkallades även tolk ut nattetid. Beslutet omprövades varje vecka och varade i 
ca 5 veckor. Detta medför en kostnad som läggs på den totala kostnaden för Länsmansgårdens budget. 
Länsmansgården har mycket låg sjukfrånvaro under första kvartalet. 
 
 
Utbildningar har skett inom dessa områden, inom vissa grupper; 

 BSPD-Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
 Inkontinens 
 Kost 
 Diabetes 

 
Ekonomi 
Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under perioden. Personalen har fått 
information om avtal och upphandling med syfte att på så sätt hålla kostnaderna för inköp av mat så 
låg som möjligt. 
De gamla diskmaskinerna behöver bytas ut efterhand. 
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Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt intag och 
behov av vikarier. Poolens arbete med rekrytering av vikarier samt nyttjandet av deras personal har 
fungerat bra. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag:  25,78 årsabetare i budget 
 

Antal personal: 28  26,8 årsarbetare 
 

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

Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Länsmansgården har haft en tillfällig chef sedan den 1 februari 2013 i avvaktan på tillsättning av 

ny chef.  
 Samarbete mellan grupperna har prioriterats. 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Lönesamtal är genomförda under april månad. 
 Aktuella utbildningar gås igenom på arbetsplatsträffar och personalen har varit på de 

utbildningar/föreläsningar som erbjudits. 
 
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 Bemanningsplanering samt hel och deltid.   
 På Länsmansgården har vi mycket stabila personalgrupper med lång arbetslivserfarenhet. 

 
Verksamhetsmål 

 Varje omsorgstagare ska ha en genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid behov samt 
i maj och november. Vi jobbar för att dessa rutiner ska fungera i verksamheten. 

 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 

 
Måluppfyllelse 
Länsmansgården har till största del nått måluppfyllelserna, 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.  
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Framtiden 
Fortsatt arbete med bemanningsplanering samt hel- och deltid.  
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 fortskrider.  
 
Ny chef kommer att tillträda den 20 maj 2013. 
 
 
Eva Granlund   Camilla Jansson  
Vik boendechef   Boendechef natt  
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4526 Ringelsta 
 
Ringelsta Årsbudget Redovisning För- Redovisning Helårs- Beräknad
Nattpatrull-
hemtj   

Jan-April 
13

brukat 
i %

Jan-April 
12 prognos 

budget-
avvikelse

Natt - 
Borgargården             
              
Personal 20 700,3 7 466,0 36 6 977,2 21 973,4 -1 273,1
Verksamhet 6 187,3 2 968,8 48 1 876,2 6 207,3 -20,0
Interhyra     0       
              
Summa 
kostnader 26 887,6 10 434,8 39 8 853,4 28 180,7 -1 293,1
              
Intäkter -3 661,2 -1 472,0 40 -1 069,8 -4 449,9 788,7
Internhyror     0       
              
Summa intäkter -3 661,2 -1 472,0 40 -1 069,8 -4 449,9 788,7
              
Netto 23 226,4 8 962,8 39 7 783,6 23 730,8 -504,4
 
Verksamhet 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform. För tillfället 
finns 2 par samt att en boende i Seniorboendet har kvar sitt beslut om särskilt boende och dennes 
omvårdnad utförs av grupp 2, detta gör att det sammantaget finns 53 boende på Ringelsta som särskilt 
boende. Vi har dessutom en korttidsplats på Björken i det som förut var anhörigrum. 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.  
Vårdtyngden är hög 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 har hög 
korttidsfrånvaro i flera av grupperna vad vi tror beror på hög arbetsbelastning under en längre tid. 
 
Händelser av betydelse: 
Vi har fortsatt att arbeta med sociala aktiviteter i huset. Stående aktiviteter varje vecka är: grillning ute vid 
eldplatsen vid bra väder, 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. 
 
Ekonomi 
Riktpunkten perioden är 33%. Ringelsta ligger vi på 39%, i stort sett allt underskott är personalkostnader. Vi 
har dragit ner bemanningen på natten med att ta bort den AVA-tjänst som ej fanns med i budget samt en 
tjänst på 77%. I budgeten är det draget 100% tjänst, så under dessa fyra månader har vi inte haft budget för 
23% tjänst som varit bemannad. Nu i maj kommer vi att tillfälligt i fyra månader avvara en 50% nattjänst 
som ska gå på ett vikariat på Länsmansgården vilket kan innebär att vi tar igen de utgifter vi har haft för 
mycket dessa fyra månader. Till hösten kommer det att tas ställning till om dessa 50% helt ska försvinna 
eller inte. 
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Vi har inte tagit in lika mycket extra som vi gjorde förra året utan endast vid magsjuke epidemin och Vård 
vid livets slut. OB-kostnaden för december 2012 har utbetalats och redovisats i januari 2013 istället för att 
ha blivit återförda till december månad som gjorts året före. Vi behöver därför inte ta hänsyn till dubbla 
kostnader i december men januarikostnaden har blivit högre än förra året. Vi har även betalat för mycket 
hyra under de första månaderna 2013, ca 1 miljon, viket kommer att rättas till under kommande månader.  
 
Måluppfyllelse/kvalitet inklusive nyckeltal: 
Personaltäthet:  Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende 
Björken  6,75 11 11 0,61 
Svalan  7 16 15 0,43 
Blåklockan  6,55 11 11 0,59 
Gr 3  7,3 13 13 0,56 
 
Personalbemanningen är väldigt låg på Svalan och Gr 3 men även Blåklockan och Björken ligger i 
underkant i jämförelse med andra boenden. 
Vi anser ändå att vi har god kvalitet på omvårdnaden här på Ringelsta, vi har erfarna personalgrupper.  
Vad gäller övrig måluppfyllelse så har vi fungerande arbetsplatsträffar, planeringsdagar, medarbetarsamtal 
är genomförda. Vi har ett bra samarbete med sjuksköterskorna i huset.  
 
Prognos 
Som det ser ut nu så kommer vi även i år att gå minus i budgeten, ca 504 tusen, inte lika mycket som förra 
året.  
Vi jobbar allt vad vi kan med att se över alla gruppernas schemabemanning så vi inte överskrider budgeten 
när vi lägger schemat. Det vi inte kan påverka är personalens korttidsfrånvaro och vi behöver då ta in 
vikarie eftersom grupperna redan ligger på låg bemanning och inte klarar av de uppdrag vi har om inte 
vikarie tas in. Vi kommer också att bli tvungna att sätta in en takskena då en vårdtagare är i behov av lyft 
vilket ger en hög engångskostnad detta år. 
 
Framtid 
Vi fortsätter att jobba med bemanningen och kommer även att tillsammans med övriga boendechefer och 
Socialchef att titta över bemanningen i alla boenden. Och hoppas då att vi kan få en omfördelning av 
personalen i boendena så att personaltätheten blir lite rättvisare. 
Vi har bokat in en anhörigträff gemensamt för alla grupper i huset nu i slutet av maj månad. Vi har valt att 
ha den gemensamt eftersom vi av erfarenhet vet att deltagarantalet inte blir så stort för varje grupp. 
 
 
Ewa Wiklund 
Maria Östman 
Boendechefer 
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4528 Solbacken 
 
Solbacken Årsbudget Redovisning För- Redovisning Helårs- Beräknad

    
Jan-April 

13
brukat i 

%
Jan-April 

12 prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 5 496,4 1 812,7 33 -3 683,7 5496,4 0,0
Verksamhet 1 519,5 516,8 34 -1 002,7 1576,9 -57,4
Interhyra     0       
              
Summa 
kostnader 7 015,9 2 329,5 33 -4 686,4 7073,3 -57,4
              
Intäkter -798,3 -306,3 38 492,0 -855,7 57,4
Internhyror     0       
              
Summa 
intäkter -798,3 -306,3 38 492,0 -855,7 57,4
              
Netto 6 217,6 2 023,2 33 -4 194,4 6217,6 0,0
 
Verksamhetsinnehåll 
Solbackens äldreboende består av 13 lägenheter men 14 boende eftersom vi har ett parfolk som bor här. 
Under de två första månaderna hade vi 14 lägenheter och 15 boende men i samband med att en lägenhet 
blev ledig 1/3 blev den en trygghetslägenhet. 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 lunch även 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 helgdag ca var 20 vecka. Alla har i och med ”Heltid /deltid åt alla” blivit erbjudna heltid, men vi håller 
oss ändå till rätt antal årsarbetare.  
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna. Vi har 1 person som är 
föräldraledig på halvtid och två på heltid, ingen långtidssjukskriven. Vi arbetar efter det lokala 
Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs 
årligen.  
 
Ekonomi 
Riktpunkten perioden är 33%. Solbacken ligger på 33%.  
Personalkostnaden är högre i år än tidigare år och detta beror på att OB ersättningen för december -12 ligger 
på januari-13 istället för dec-12 som det var förra året. Men vi har kunnat minska ner vikariebehovet gm att 
vi under några veckor hade två tomma lägenheter och behövde då inte ta in vikarier vid sjukdom. 
Vi har även haft en lägenhet som stått tom i två månader eftersom erbjudandet till trygghetsboende tagit 
längre tid än väntat, de som stått i kö har tackat nej, detta innebär en förlust i hyra på två månader. 
Prognosen för resten av året är att vi kommer att ligga + i intäkter, - i övriga kostnader och +/-0 i 
personalkostnader så totalt ser det ut som vi kommer att hålla budget. Detta beror nog på att avgiftstaxan har 
höjts men inte blivit medräknad i budget. 
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Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Personaltäthet:  Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende 
Dag + 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, samt personalen har aktiviteter en gång i 
veckan.  
 
Framtiden 
Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del både för personalen 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.  
Fortsätta vårt samarbete med omvårdnadsprogrammet och att ge kommande personal en god praktikplats. 
Vi kommer att 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. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Hälso- och 
sjukvård 

Budget Redovisat För- Helårs- Beräknad 

inkl hemsjukvård Jan - April 
13 

Jan - April 
13 

brukat i 
% 

förbrukning budget-
avvikelse 

   
Personal 9 706,9 3 127,2 32 9 706,9 0,0
Verksamhet 2 866,3 1 020,0 36 3 448,3 -582,0
Interhyra   
Summa kostnader 12 573,2 4 147,2 33 13 155,2 -582,0

   
Intäkter -70,0 -56,3 80 -118,7 48,7
Internhyror   
Summa intäkter -70,0 -56,3 80 -118,7 48,7

   
Netto 12 503,2 4 090,9 33 13 036,5 -533,3
 
Händelse av vikt 
Vi har 1 februari 2013 tagit över hemsjukvården vilket inneburit en stor förändring i hela verksamheten. 
Även om inte alla rutiner har varit klara vid övertagandet och än idag inte är klara kan jag konstatera att 
arbetet trots det har flutit på och alla inblandade har utfört ett mycket bra arbete! Ännu i skrivande stund 
fungerar inte informationsöverföringen mellan landsting och kommun, vi håller på att införa 
Nationellpatientöversikt (NPÖ), vilket är det system som ska användas för patientinformationsöverföring, 
men tekniska problem föreligger så detta har inte kommit igång vilket medför risker för patientsäkerheten. 
Rehabpersonalen har fått arbetet att fungera mycket bra i redan tidigt skede.  
 
Personal 
Det har varit en omsättning i sjuksköterskornas personalgrupp även under 2013, ny personal har kunnat 
rekryteras men lönekostnaden är högre än beräknat, beräknad budget verkar dock att hållas. Sommaren 
2013 har ingen vikarie kunnat rekryteras, bemanningen beräknas till 4-5 ssk dagtid totalt och det är lägst 
bemanning veckorna 30-32. Vi har två semesterperioder. Bemanningen är skör men acceptabel som läget är 
idag, vi klarar inte en längre sjukfrånvaro med denna bemanning varvid utfallet för sommaren är svår att 
prognostisera. Semesterplaneringen för rehabpersonalen har lösts utan vikarie och med ett samarbete med 
landstinget.  
 
Verksamhet 
För hemsjukvården så är den stora kostnaden tekniska hjälpmedel, denna budget kommer vi inte att kunna 
hålla och den är mycket svår att styra, det beror på hur många som blir sjuka och vilka hjälpmedel de 
behöver hur utfallet blir. Den överförda summan är inte tillräcklig. Även sjukvårdsmaterialet är dyrt och 
svårt att beräkna eftersom även detta styrs av behovet, till exempel en person som behöver sondmatas kostar 
ca 130 000 kronor/år bara i material. Materialkostnaden är högre både i SÄBO och hemsjukvården vilket 
även togs upp vid årsberättelsen och detta beräknas kvarstå. Även inkontinenshjälpmedel förväntas kosta 
mer än budgeterat.  
 
Hur prognosen för hemsjukvården kommer att falla är mycket svårt att beräkna eftersom underlaget är 
knappt. Kan befara att de tekniska hjälpmedlen samt sjukvårdsmaterialet  ökar i kostnad. Utfallet för 
personalen i hela verksamheten är även den svår att prognostisera eftersom rekryteringen för 
sommarbemanningen är svår.  
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Händelse av vikt 
Informationsöverföringen mellan kommun och landsting fungerar inte bra, mycket personalresurser har gått 
åt till att få information och det blir svårt att jobba effektivt och patientsäkert när detta inte fungerar.  
 
Idag beräknas ca 80 personer vara inskrivna i hemsjukvården, vilket motsvarar ungefär beräknat antal (80-
100personer). Vi ser en tendens till ökat antal hembesök för patienter inte inskrivna i hemsjukvården vilket 
oroar, krävs mer bemanning av sjuksköterskor under OB tid så håller inte den planerade verksamheten och 
bemanningen.  
 
För rehabpersonalen ökar belastningen i och med att demensutredningar i hemsjukvården kommer att 
utföras av dem. Detta var inte med i beräkningen.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 

Sn § 32 Dnr 00028/2013 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Socialnämnden fastställde 2013-03-19 § 4 interkontrollplan för 2013. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Beakta rapporten. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-05-27 § 32. 
 
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan  2013-04-30 

Internkontrollplan  2013 utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

God ekonomisk hushållning – uppföljning och prognos visar att verksamheten 
förbättrat sitt resultat i förhållande till årsbokslutet. 
Alla chefer och medarbetare arbetar hårt för att få ned underskottet. 
Prognosen pekar trots detta mot ett överskridande på 2 miljoner för helåret.  
Vikarierande administrativ handläggare har tillsammans med cheferna lagt ned 
mycket arbete på den ekonomiska uppföljningen. 
Bedömningen är att internkontrollen har förbättrats i förhållande till senaste 
rapport. 
 
Verkställighet av fattade beslut 
Vi har haft 6 beslut som inte kunnat verkställas inom äldreomsorgen. 
 
Betalningsansvar 
Landstinget har debiterat 8 dagar för två personer under januari och februari. 
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Ombudgetering inom 
befintlig budget 2013 - 
Leasingbilar till 
hemtjänstgrupp 2 och 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ellinor Lindahl 
Ann-Sofi Levander 
Ekonomi 
 

Sn § 33 Dnr 00113/2013 042
 
Hemtjänstgrupp 2 och 4 har tillsammans 20 beviljade timmar/v att utföra 
inköp åt brukarna. Detta tar ibland mer tid särskilt vintertid då det är tungt 
att utan bil göra inköpen. Det är även svårt att inom personalens arbetstid 
hinna alla insatser. 
Hemtjänstens områdeschefer har arbetsplatsträffar i Glommersträsk och 
Moskosels personalgrupper och kör med egen bil.  
 
Många av brukarna har mycket som ska inhandlas detta ska personalen i 
grupp 2 och 4 frakta hem till brukaren utan bil. Detta sliter mycket på axlar 
och ryggar året runt men särskilt vintertid. Tendensen är även att framledes 
blir arbetstyngden större för personalen då brukaren bor kvar längre hemma 
eftersom  tillgång till vård och omsorgsboende inte finns i den utsträckning 
behovet visar. 
 
Områdeschef Elinor Lindahl bedömer att en leasingbil skulle vara ett sätt att 
förbättra personalens arbetsmiljö och föreslår att socialnämnden beslutar 
om att flytta 66 000 kr (55.000+11.000) från personalbudgeten till 
driftbudgeten. Summan som flyttas ska motsvara 5 timmar per vecka från 
personalbudgeten till driftsbudgeten. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Omfördela 66 000 kr från hemtjänst 2 och 4 personalbudget till 

driftbudgeten. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Trygghetsboende i 
Glommersträsk och 
Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare hemtjänst 
 

Sn § 34 Dnr 00179/2010 735
 
Tanken med trygghetsboende är att överbrygga glappet mellan vanligt 
boende och särskilt boende med heldygnsomsorg. För att få status som 
trygghetsboende krävs tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och 
samvaro samt personal som på vissa tider arbetar för att skapa kontakt 
mellan de boende, erbjuda gemensamma måltider och kulturella aktiviteter. 
Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om 
man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning 
(Pressmeddelande 26 november 2009 Socialdepartementet). 
 
Socialnämnden beslutade 2010-09-22 § 58 att införa beredskap nattetid 
inom hemtjänsten i Glommersträsk och Moskosel under en försöksperiod på 
två år med start 2011-01-01. Detta innebar att Ängsbacka i Glommersträsk 
öppnades för en form av trygghetsboende. 
 
Försöksperioden har löpt ut varför ärendet tas upp till behandling.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Permanenta verksamheten med beredskap nattetid inom hemtjänsten i 

Glommersträsk och Moskosel. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Trygghetslarm i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
 

Sn § 35 Dnr 00136/2013 739
 
Telia byter successivt ut analog telefoni till mobil telefoni i många av 
kommunens byar. Att tillhandahålla trygghetslarm med ny teknik till 
brukare medför konsekvenser för kommunen, både tekniskt och ekonomiskt.
 
Socialchef Ann-Sofi Levander redogör för ärendet på sammanträdet. 
Idag kostar ett abonnemang 30-50 kr i månaden. 
 
Utredningen pågår om vad andra kommuner med samma problematik har 
för avgifter för trygghetslarm. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Larmkostnaden ska vara densamma oavsett om brukaren bor i 

centralorten eller i en by. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 45 
 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Catrin Höglander 

Sn § 36 Dnr 00104/2013 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 (SoL) samt 9 
§ Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 11 ej verkställda beslut att rapportera första 

kvartalet 2013.  
 
* 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.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 46 
 
 

 
 
Volontärer 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 37 Dnr 00106/2013 700
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Volontärer 
 

 Finns någon volontärverksamhet i Arvidsjaur? Om inte skulle det 
behövas, t.ex. på äldreboenden. Hjälp med att bryta isolering, skapa 
trivsel, trygghet och gemenskap. Komplettera insatser som inte görs 
av personal. Promenader, ledsagning, högläsning – listan kan bli 
lång. 
 

Andra kommuner har denna verksamhet. Då får volontärerna 
möjlighet till utbildning, handledning och att träffa andra volontärer. 
De erbjuds gratis föreläsningar och att delta på utflykter och 
kulturella arrangemang. ” 

 

Kommunfullmäktige har 2013-04-15 § 35 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. 
 

Socialchefen har 2013-05-17 inlämnat yttrande. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Meddela kommunfullmäktige följande; 
 

Socialnämndens ledamöter och tjänstemän möter allmänheten i många 
olika sammanhang och tar nästan alltid upp frågan om det frivilliga 
inslaget som så väl skulle behövas inom äldreområdet. 
 

Kostnaderna för att stötta volontärverksamhet bedöms vara låga. 
Frivilligarbetare kan få tillgång till lämpliga utbildningsinsatser i 
samband med att socialtjänsten erbjuder personal utbildning, t ex inom 
bemötande av demenssjuka. 
 

Lokaler finns som kan nyttjas utan kostnad, t ex kåtan utanför 
Ringelsta, Solrummet på Ringelsta, samvarorummet på Ringelsta. I 
Glommersträsk kan man nyttja Ängsbackas matsal och i Moskosel kan 
man antagligen få låna PRO lokalen. Aktiviteterna bekostas av 
deltagarna. 
 

Socialnämnden och socialtjänsten är positiva till volontärverksamhet 
och fortsätter att bjuda in enskilda och föreningar att finnas med och 
stödja mötesplatser för äldre. 

 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 47 
 
 

 
 
Samverkan utifrån det 
ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 
 

Sn § 38 Dnr 00134/2013 700
 
Kommunfullmäktige har antagit ett ungdomspolitiskt handlingsprogram där 
alla förvaltningar ska ingå och arbetet ska vara tvärsektoriellt.  
 
Lotta Åman (s) som är ledamot i bl a kommunstyrelsen har i skrivelse till 
socialnämndens ordförande ställt frågan om hur socialnämndens 
verksamheter ser på samverkan/samarbete utifrån det ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden är positiv till förslagets grundtankar om bl a bättre 

lokalutnyttjande och överlämnar nedanstående synpunkter till 
kommunstyrelsen; 
 

 Kopplingar till kommunfullmäktiges beslut om ungdomspolitiskt 
handlingsprogram behöver en genomlysning. 

 Alla förvaltningar lämnar sina förslag om hur och på vilket sätt man 
kan delta i det tvärsektoriella samarbetet. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 48 
 
 

 
 
Tillsyn av vården och 
omsorgen om äldre vid 
Länsmansgården  
- Socialstyrelsen  
(Dnr 9.1-59165/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Pernilla Berggren 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 39 Dnr 00027/2013 739 
 
Regeringen beslutade år 2009 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att under tre 
år göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. 
Målet med tillsynen är att brister och missförhållanden ska rättas till samt att 
kommuner, landsting och enskild verksamhet ska förmås att utveckla en 
vård och omsorg av god kvalitet. 
 
Socialstyrelsen har utfört tillsyn vid Länsmansgården i Arvidsjaur. Begärda 
kompletteringar i ärendet har sänds till socialstyrelsen under mars månad. 
 
Socialstyrelsen har 2013-03-26 beslutat att avsluta ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Fortsatt uppföljning och genomförande av pågående åtgärder ska ske för 

att avhjälpa de av Socialstyrelsen uppmärksammade bristerna. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 49 
 
 

 
 
 

Entledigande som ersättare 
i socialnämndens utskott – 
Hanna Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Hanna Lundgren 
Socialnämnden 
Löner 
 

Sn § 40 Dnr 00108/2013 102
 
Hanna Lundgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden utskott. 
 
Ordföranden tar upp frågan om val av ny ersättare i utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ta upp ärendet på nytt när kommunfullmäktige har beslutat om ny 

ledamot och vice ordförande i socialnämnden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 50 
 

 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Pernilla Berggren 
 

Sn § 41 Dnr 00138/2013 739
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse  
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2012 har upprättats. 
 
Sammanfattning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under 2012 för att 
öka patientsäkerheten; 
 

 Införande av nytt dokumentationssystem samt införande av hälso- och 
sjukvårdsdokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) 

 Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har separerats från den sociala 
dokumentationen 

 Patienter i vård och omsorgsboende erbjuds riskbedömning fall, trycksår 
och undernäring. I de fall som upptäcks vidtas adekvata åtgärder. 

 Kvalitetssäkring av arbetet i Nationella kvalitetssregister, rutiner inom 
områdena har uppdaterats och sjuksköterskor och baspersonal har 
utbildats. 

 Registrering i Palliativa registret 

 Utbildning för att påbörja registrering i BPSD-registret 
(Beteendemässigga och psykiska symtom vid demenssjukdom) 

 Mätning följsamhet till basala hygienrutiner 

 Utbildning kvalitetssäkring vid förskrivning av inkontinensprodukter. 
 
Den 1 februari 2013 övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården upp 
till och med sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. 
Förberedelsearbetet med övertagandet har inneburit mycket arbete och 
har fortgått under hela 2012 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2012 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 51 
 
 

 
 
Matdistribution till äldre i 
Glommersträsk och 
Moskosel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Mikael Renberg 
Sara Norström 
 

Sn § 42 Dnr 00142/2013 737
 
Socialnämnden har avtal med Glommersträsk Värdshus om leverans av mat 
till äldre i Glommersträsk. Lösningen har fungerat i många år, oftast med 
god kvalitet. 
Företaget har bytt ägare några gånger under årens lopp och det finns viss 
oro inför varje ägarbyte men hittills har det fungerat bra. Lösningen är 
relativt kostsam, varje portion kostar 70 kr och eftersom antalet som nyttjar 
servicen har ökat räcker budgeten inte till. 
 
Kostenheten står inför att dra ned tjänsten i skolans kök i Glommersträsk 
med 25 % , på grund av arbetsbrist, minskande elevantal är orsak. 
Chefen för kostenheten, Camilla Grahn, har lagt fram ett förslag till 
hemtjänsten om matleverans till Ängsbacka för vidare distribution ut till 
hemtjänstens brukare. 
 
I Moskosel finns ett avtal mellan kostenheten och socialtjänsten där maten 
lagas i skolans kök.  
Från 18 augusti, 2013 upphör matlagningen i köket i Moskosel och mat ska 
transporteras med Posten från Ringelsta till Moskosel.  
 
För socialnämndens del kan lösningen bli upp till 10 000 kr billigare per 
månad. En mindre investering i form av proffskyl är nödvändig i 
Glommersträsk. 
 
För kostenheten och kommunkoncernens del behåller socialnämnden 
intäkten inom egen verksamhet och kan använda personal så rationellt som 
möjligt. 
 
Förslag föreligger att avtalet med Glommersträsk Värdshus sägs upp från 
och med 2013-09-01 och att avtal skrivs med kostenheten om matleverans. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Nuvarande avtal med Glommersträsk Värdshus om matdistribution till 

äldre i Glommersträsk sägs upp. 
2. Ny upphandling utförs av matdistribution till äldre i Glommersträsk. 
3. Innan avtal tecknas ska kostnad och kvalitet för matleverans i egenregi, 

från skolköket i Glommersträsk tas med i beräkningen. 
 Om kommunens eget alternativ anses lika bra och billigare ska det 

alternativet väljas. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 52 
 
 

 
 
Avskrivning av fordran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 43 Dnr 000144/2013 055
 
Inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet finns möjlighet till bistånd 
i form av förmedling av den enskildes egna medel. Syftet är att ge hjälp till 
den enskilde att på sikt själv kunna sköta sin ekonomi. Ett förmedlingskonto 
avslutas när den enskilde så begär, när den enskilde bedöms klara ekonomin 
utan hjälp eller om den enskilde avlider. 
 
Bland de förmedlingskonton som avslutats finns elva konton med 
uppkommen skuld. Att skulden inte reglerats beror på att den enskilde 
saknar betalningsförmåga eller avlidit. Förutsättning att skulden ska regleras 
saknas alltså. 
 
Förslag föreligger att avskriva de uppkomna skulderna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. De uppkomna skulderna avskrivs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 53 
 

 

 
 
Ansökan om bidrag till 
stödtelefon 116 111 - BRIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
BRIS region Nord 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 44 Dnr 00135/2013 052
 
BRIS region Nord, Barnens rätt i samhället, ansöker om bidrag till 
stödtelefon 16 111 med 10 kr/invånare/år (för alla barn och ungdomar under 
18 år). 
 
För Arvidsjaurs kommun innebär det 12 130 kr för år 2013. 
 
Enhetschef Anna Lindbäck, individ- och familjeomsorgen, har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. BRIS Nords ansökan om bidrag till BRIS-stödtelefon för barn och unga 

avslås med hänvisning till att socialnämnden måste prioritera egna 
verksamheter i första hand.  

 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 54 
 
 

 
 
Återkallelse av tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten – Stalo Krog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Britt Larsson 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 45 Dnr 00139/2013 702
 
Britt Larsson med firmanamn RestSki i Piteå AB, har sedan 2012-01-17 
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för Stalo krog, Stationsgatan 8 
A, 933 32 Arvidsjaur. Det tillfälliga tillståndet gäller i avvaktan slutlig 
prövning i Socialnämnden. 
 
Stalo krog har nu stängt för säsongen. Britt Larsson har via mail 2013-05-17 
meddelat att de inte har för avsikt att bedriva mer verksamhet och därför inte 
har behov av något serveringstillstånd. Då verksamheten upphört bör 
tillståndet omgående återkallas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 9 kap 18 § punkt 1 Alkohollagen, omedelbart återkalla det 

tillfälliga serveringstillståndet för Britt Larsson, Stalo krog, då 
verksamheten upphört och de förutsättningar som fanns vid 
meddelande av det tillfälliga serveringstillståndet inte längre gäller. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 55 
 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd till 
allmänheten 
- Café Grace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Monika Olsson 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 46 Dnr 00140/2013 702
 
Monika Olsson med firmanamn Monikas lilla AB, har ansökt om 
serveringstillstånd för Café Grace, Stationsgatan 20 B, 933 32 Arvidsjaur. 
Ansökan avser servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till 
allmänheten. Tillfälligt tillstånd i avvaktan slutlig prövning har beviljats av 
socialnämndens ordförande fr o m 2012-12-20. 
 
Monika Olsson har med handlingar, genom kunskapsprov och i personliga 
möten styrkt att hon är lämplig att utöva verksamhet innefattande servering 
av alkoholhaltiga drycker. Ingen remissinstans har anfört något som skulle 
medföra hinder för tillståndsgivning. 
 
Lokalerna uppfyller de i lagen ställda kraven på ett serveringsställe för 
tillstånd för servering till allmänheten året runt.  
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Monika Olsson, Café Grace, Stationsgatan 20 B, 933 32 Arvidsjaur, 
beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker året runt till 
allmänheten (8 kap 1 § Alkohollagen). 

2. Serveringen av starköl, vin och spritdrycker får påbörjas tidigast 
klockan 11.00 och avslutas senast klockan 02.00 (8 kap 19 § 
Alkohollagen). 

3. Tillståndet ska omfatta serveringslokalerna inomhus året runt och 
uteserveringen enligt ritningar (8 kap 14 § Alkohollagen) under den  
tidsperiod på sommarhalvåret då det av polismyndigheten finns ett 
utfärdat  tillstånd för uteservering. 

4. Som villkor för att servering av alkoholhaltiga drycker får ske i 
uteservering krävs att all servering av dessa drycker sker via 
bordsservering. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 56 
 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd året runt 
till slutet sällskap 
- Lapland Lodge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Anita Gebhard 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 47 Dnr 00141/2013 702
 
Anita Gebhard har ansökt om serveringstillstånd för Lapland Lodge AB, 
Östra Kyrkogatan 18, 933 31 Arvidsjaur. Företaget bedriver uthyrning av 
hotellrum med frukost och enklare menyer samt vinteraktiviteter som 
bilkörning på is och skotersafaris m m. Samtliga gäster är förbokade. 
Lodgen är inte tillgänglig för allmänheten genom att porten är låst med kod 
dygnet runt. Ansökan avser servering av starköl, vin och spritdrycker året 
runt till slutna sällskap. Tillfälligt tillstånd i avvaktan slutlig prövning har 
beviljats av socialnämndens ordförande fr o m 2012-12-20. 
 
I yttrande (8 kap 11 § Alkohollagen) daterat 2013-03-25 framgår att polisen 
inte har någon erinran mot att serveringstillstånd beviljas eller mot sökandes 
allmänna lämplighet för verksamheten. 
 
Anita Gebhard  har med handlingar, genom kunskapsprov och i personliga 
möten styrkt att hon är lämplig att utöva verksamhet innefattande servering 
av alkoholhaltiga drycker. Ingen remissinstans har anfört något som skulle 
medföra hinder för tillståndsgivning. 
 
Lokalerna uppfyller de i lagen ställda kraven på ett serveringsställe för 
tillstånd för servering till slutna sällskap året runt.  
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Anita Gebhard, för Lapland Lodge AB, Östra Kyrkogatan 18,  
933 31 Arvidsjaur, beviljas tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker året runt till slutna sällskap (8 kap 1 § Alkohollagen). 

2. Serveringen av starköl, vin och spritdrycker får påbörjas tidigast 
klockan 11.00 och avslutas senast klockan 02.00 (8 kap 19 § 
Alkohollagen). 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 57 
 
 

 
 
Utdelning av stipendium år 
2013 för studerande på 
gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Socialnämnden 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 48 Dnr 00143/2013 709
 
Socialnämnden beslutade 2006-12-05 § 73 att inrätta ett stipendium för 
studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram. 
 
Stipendiet består av ett diplom, blomma samt 1 000 kr som ska delas ut vid 
skolavslutningen till avgångselev vid gymnasiets omvårdnadsprogram, som 
under sin praktik visat prov på samarbetsförmåga, engagemang och empati. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. utse Amanda Öhman som stipendiat av socialnämndens stipendium för 

studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram 2013 med 
följande motivering: 
 
”Amanda har i både teori och praktik visat engagemang genom hela 
utbildningstiden och har empatisk förmåga genom att kunna sätta sig in 
i andras situation. Hon har visat ett moget och flexibelt sätt att konkret 
kunna hantera olika situationer i vårdarbetet. 
Genom det arbetsplatsförlagda lärandet har Amanda genomgående fått 
goda omdömen vad gäller kompetens och samarbete”. 
 

_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 58 
 

 

 
 
Bidrag till kvinnojourens 
verksamhet åren 2013 och 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kvinnojouren Hera 
Anna Lindbäck 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 49 Dnr 00147/2013 052
 
Kvinnojouren Hera har funnits i Arvidsjaur sedan 2010 och har sedan 
november 2012 även ett skyddat boende i form av en hyreslägenhet. 
Kvinnojouren tillhör Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige och har en egen styrelsen som har regelbundna styrelsemöten. 
Jouren har 8 jourkvinnor som arbetar ideellt. Det finns två anställda på 
kontoret varav en arbetar 25 % och den andra 100 %. 
 
Kvinnojouren Hera ansöker om verksamhetsbidrag till sin verksamhet för 
åren 2013 och 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kvinnojouren Heras ansökan om verksamhetsbidrag avslås med 

hänvisning till att socialnämnden måste prioritera egna lagtvingande 
verksamheter i första hand.  

 
______ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 59 
 
 

 
 
Tillsyn av Arvidsjaurs 
kommuns arbete med 
våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld 
 – Socialstyrelsen 
(Dnr 9.1-28010/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 50 Dnr 00019/2013 753 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt 
samlad tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. Urvalet av de 60 kommuner som har eller ska granskas 
har skett slumpmässigt. Den nationella tillsynen omfattar även andra 
genomförare av socialtjänst samt hälso- och sjukvården. 
Uppdraget löper under åren 2011-2013 och ska slutredovisas till regeringen 
den 1 februari 2014. 
 
Arvidsjaurs kommun granskades den 31 augusti 2012, beslut i ärendet 
fattades den 10 december 2012 där socialnämnden fick i uppdra att vidta 
vissa åtgärder.  
 
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder har inlämnats till 
Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen hade den 6 februari 2013 ett uppföljningsseminarium av 
tillsynen för att informera om resultatet, följa upp de brister som 
framkommit i tillsynen samt ge stöd och råd för kommunens fortsatta 
förbättringsarbete. 
 
Socialnämnden beslutade 2013-03-19 § 14 att godkänna den 
kompletterande redovisningen som upprättats, samt att uppdra till 
socialchefen att inleda åtgärdsprogram för att minimera de brister som 
framkom vid tillsynen. 
 
Socialstyrelsen har 2013-05-02 bedömt att relevanta åtgärder vidtagits 
eller planeras och avslutar därmed ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 60 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 51 Dnr 00157/2013 700
 
Ordförande Ylva Stråhle Andersson informerar om följande; 
 

Träff med kommunstyrelsens ekonomiutskott den 14 maj 
Ekonomiutskottet inbjöd förvaltningsansvariga för att diskuterade det 
fortsatta budgetarbetet.  
 

Sammanställning kostnadsavvikelser inför budgetarbetet 
 
Socialnämnden Missbruksvård vuxna -1 008 696,00 
 Äldreomsorg -4 701 656,00 
 Ekonomiskt bistånd -523 746,00 
 Insatser LSS -6 692 310,00 
 Summa: -12 926 408,00 
 
Barn-och Förskola fritidshem -149 362,00 
utbildningsnämnden Gymnasium -11 806 092,00 
 Flygskolan 4 500 000,00 
 Summa: -7 455 454,00 
 
Miljö-, bygg- och Miljö- och hälsoskydd -801 784,00 
hälsoskyddsnämnden Summa: -801 784,00 
 
Kommunstyrelsen Allmän kulturverksamhet -698 328,00 
 Fritidsverksamhet -989 298,00 
 Gator, vägar, parkeringar -1 112 152,00 
 och parker 
 Högskoleutbildning -1 390 190,00 
 Fysisk och teknisk planering -775 920,00 
 inkl. bostadsförbättring 
 Politisk verksamhet -814 716,00 
 Summa: -5 780 604,00 

 Totalt: -26 964 250,00 
 
Alla förvaltningar fick i uppdra att lägga besparingsförslag för det 
kommande budgetåret och därpå kommande tre åren utifrån de 
kostnadsavvikelser som redovisats, genom effektiviseringar, översyn av 
verksamheter, intern och extern samverkan etc. Utgångspunkt är nämndens 
utfall per 2012-12-31. Utöver ovanstående, lämna förslag på ytterligare 
åtgärder om hur förvaltningens nettokostnader kan minskas. 
 
Förslagen för socialnämndens del har vid dagens sammanträde redovisats 
för nämnden och är överlämnad till ekonomiutskottet för vidare behandling. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 61 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 51. 
 
Kommande Kurser och konferenser 
-  Aktuell socialpolitik i Älvsbyn 28-30 maj, 2013 
-  Kommunförbundet planerar genomföra en studieresa till Norge 7-9 

oktober, 2013,  tillsammans med ordföranden inom socialnämnder och 
barn- och utbildningsnämnder, socialchefer och skolchefer för att titta på 
hur man löst förvaltningsorganisationen 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna att ordföranden deltar i ovanstående kurser/konferenser. 
2. I övrigt beakta informationen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 62 
 
 

 
 
Socialchefens rapport 
 

Sn § 52 Dnr 00157/2013 700
 
Socialchef Ann-Sofi Levander informerar om följande; 
 
Information till anhöriga – trygghetsboende Solbacken 
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att göra om Solbacken från ett 
omsorgsboende till ett trygghetsboende. Information om denna förändring 
kommer att skickas till boende och anhöriga. Ett anhörigmöte i slutet augusti 
är inplanerat. 
 
Åtgärder med anledning av 2012 års resultat 
Socialnämnden har 2013-03-19 § 1 i samband med behandling av 2012 års 
bokslut beslutat att en revision över socialnämndens alla 
verksamhetsområden med fokus på boendena ska ske. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har anlitats av kommunstyrelsen för att 
göra en analys med anledning av resultatet av 2012 års bokslut. 
Socialnämndens verksamheter kommer att ingå i denna analys. 
SKL påbörjar sin analys den 22 augusti 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 63 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 53 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2012-10-01—2013-03-31 
Margot Lövgren Edström 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 3 
Ledsagarservice 2 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Eva Karlsson 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Korttidsvistelse 1 
Ledsagarservice 1 
Personlig assistans 2 
Tillfällig utökning personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Maria Rådman 
Kontaktperson/familj 6 
Korttidsvistelse 1 
Ledsagarservice 3 
Summa delegeringsbeslut 10 
 
Cecilia Einarsdotter Larsson 
Kontaktperson/familj 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 23 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 
 

 2012-10-01—2013-03-31 
Ann-Sofi Levander 
Personlig omvårdnad 1 
Serviceinsatser 3 
Matdistribution 1 
Korttidsboende 1 
Summa delegeringsbeslut 6 
  
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 64 
 
 

 forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 2012-10-01—2013-03-31 
Marie Lidström 
Personlig omvårdnad 48 
Serviceinsatser 31 
Stöd i boendet – Personlig omvårdnad 1 
Matdistribution 17 
Trygghetslarm 10 
Egenvård 3 
Dagverksamhet 4 
Ledsagning 1 
Kontaktperson SoL 2 
Korttidsboende 10 
Korttidsboende i i avvaktan på perm plats 6 
Särskilt boende 15 
Färdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 149 
 
Anna Lindblom 
Personlig omvårdnad 20 
Serviceinsatser 14 
Matdistribution 8 
Trygghetslarm 5 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 2 
Ledsagning 1 
Korttidsboende 6 
Korttidsboende i i avvaktan på perm plats 4 
Särskilt boende 7 
Summa delegeringsbeslut 68 
 
Marina Andersson 
Korttidsboende 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Margot Lövgren Edström 
Stöd i boende - Personlig omvårdnad 2 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 2 
Matdistribution 1 
Riksfärdtjänst 2 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
forts. 

 
Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 65 
 
 

 forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2012-10-01—2013-03-31 
 
Eva Karlsson 
Stöd i boendet – Serviceinsatser 4 
Matdistribution 2 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
Maria Rådman 
Stöd i boendet – Personlig omvårdnad 2 
Stöd i boendet – Serviceinsatser 2 
Korttidsboende 1 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Cecilia Einarsdotter Larsson 
Personlig omvårdnad 1 
Serviceinsatser 1 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Jessica Lindgren 
Personlig omvårdnad 1 
Matdistribution 1 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Emma Wendt 
Personlig omvårdnad 40 
Serviceinsatser 45 
Matdistribution 23 
Trygghetslarm 8 
Egenvård 3 
Dagverksamhet 1 
Korttidsboende 11 
Korttidsboende i i avvaktan på perm plats 3 
Särskilt boende 4 
Summa delegeringsbeslut 138 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 66 
 
 

 forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2012-10-01—2013-03-31 
 

Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 333 
Färdtjänst 33 
Riksfärdtjänst 8 
Summa delegeringsbeslut 374 
 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 273 
Färdtjänst 16 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 290 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - SoL 1 051 beslut 

 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2012-10-01—2013-04-30
Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson  
IFO Barn/Vuxen § 12 - hem  11 § LVU 2 
IFO Barn/Vuxen HVB 11 § LVU 1 
IFO Barn/Vuxen HVB SoL 1 
IFO Barn/Vuxen Omed omh 6 § LVU beteende  2 
IFO Barn/Vuxen Polis vård 43 § LVU 1 
IFO Vuxen LVM-hem 25 § LVM 2 
IFO Vuxen Omed omh 13 § LVM 1 
Summa delegeringsbeslut 10 
 
Maria Eklund  
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 11 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj.stöd  9 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 103 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 87 
Ekonomiskt bistånd Återkrav 9:2 ersättn Försörj.stöd 1 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 - Flykting 1 
Förmedlingsmedel Förmedling egna medel 1 
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 med insats 1 
IFO Barn/Vuxen Avsluta Yttr 11 § LUL 1 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 217 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 67 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2012-10-01—2013-04-30
Britt-Inger Hedman 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 3 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 25 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 80 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 29 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
IFO Vuxen Avsluta utredn Ansökan 18-20 år 3 
IFO Vuxen Avsluta Yttr 3:8 körkortsförordn 1 
IFO Vuxen Lägga ner utredning 1 
IFO Vuxen Utredn 7 § LVM inleds 1 
IFO Vuxen Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 147 
 
Åsa Lindström 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 21 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 7 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 99 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 101 
Ekonomiskt bistånd Överklagan rätt tid 1 
Ekonomiskt bistånd  Avslag 4:1 - Flykting 2 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 1 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 - Flykting 5 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll Gem vårdnad 28 
IFO Barn/Vuxen Kontaktpers 1 
Summa delegeringsbeslut 266 
 
Petra Lundqvist 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 4 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 26 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 112 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 28 
Ekonomiskt bistånd Återkrav 9:2 ej förf över Försörj. stöd 1 
Ekonomiskt bistånd  Avslag 4:1 - Flykting 1 
Ekonomiskt bistånd  Försk på förmån 9:2 Försörj. stöd Flykting 4 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 - Flykting 12 
Ekonomiskt bistånd  Överklagan rätt tid - Flykting 1 
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 med insats  1 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  1 
Summa delegeringsbeslut 191 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 68 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2012-10-01—2013-04-30
Christine Boström  
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 2 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:2 2 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå  11 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå   
 familjeomsorg 4:2, mot återkrav 3 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 9 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 92 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 81 
Ekonomiskt bistånd Lägga ner utredning 2 
Ekonomiskt bistånd  Avslag 4:1 - Flykting 1 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 - Flykting 2 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå- Flykting 1 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft MF protokoll 1 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll 3 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll Gem vårdnad 1 
Familjerätt Avlämna beg om utredn 6:19 3 FB 1 
Familjerätt Lägga ner utredning 2 
Familjerätt Upplysn avlämnas 6:20 FB  3 
Familjerätt Upplysningar 6:20 FB 1 
Familjerätt Utredn 11:1 medgivande 1 
Familjerätt Utredn 11:1 vård/umg/bo 6:19 FB 1 
Familjerätt Utredn 11:1 Yttrande FR 1 
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 med insats 1 
IFO Barn/Vuxen Extra kostnad vid placering 2 
IFO Barn/Vuxen HVB Tillfälligt SoL 1 
IFO Barn/Vuxen Kontaktpers 2 
IFO Barn/Vuxen Lägga ner utredning 1 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 3 
IFO Vuxen Avsluta Yttr/utredn övrigt IFO 2 
IFO Vuxen Kontaktpers 1 
Summa delegeringsbeslut 234 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-05-27 69 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 53. 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2012-10-01—2013-04-30
Mona Larsson Dahlberg 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 6 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:2 1 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå  1 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj. stöd 3 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 19 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 22 
Ekonomiskt bistånd  Avslag 4:1 - Flykting 1 
Ekonomiskt bistånd  Försörjningsstöd 4:1 - Flykting 1 
Förmedlingsmedel Förmedling egna medel 1 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  4 
IFO Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 18-20 å  1 
IFO Vuxen Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 3 
IFO Vuxen Öppenvård 3 
Summa delegeringsbeslut 68 
 
Anna Lindbäck 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 3 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 7 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 3 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj. stöd 1 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 14 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 11 
Ekonomiskt bistånd Överklagan rätt tid 1 
Familjerätt Utredn 11:1 vård/umg/bo 6:19 FB 1 
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd 1 
IFO Barn/Vuxen Extra kostnad vid placering  3 
IFO Barn/Vuxen HVB Tillfälligt SoL 1 
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
IFO Vuxen HVB SoL 1 
Summa delegeringsbeslut 48 
 

Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 1398 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Sn § 54  Delgett via e-post om inget annat anges.
 
III Meddelandeärenden 
 
* Beslut - Avskrivning av ärende 
- Arbetsmiljöverket INL 2013/12718 
 
* Beslut – Statsbidrag till kommuner för försöksverksamhet med 

meningsfull sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

- Socialstyrelsen 
 
* Avvikelserapport 2013 inom socialnämndens verksamheter vid 

delårsbokslut och bokslut 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-05-27 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Vakant -          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Agneta Lundström 1          

 8 Pia Klockljung 1          

 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 1          

 4 Patrik Åman           

 5 Håkan Sandgren           

 6 Maj-Lis Vidman           

 7 Margareta Nevander ej tjg ers          

 8 Sten Scherman           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 
 


