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Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 

Sn § 1 Dnr 00023/2013 042
 
Bokslut för socialnämnden år 2012 har upprättats som visar ett underskott 
på 11 461 tkr. 
 
Några anledningar till underskottet är; 

- Nämnden har inte fått in tillräckligt med intäkter inom verksamheten för 
ensamkommande barn. Orsaken är bristande rutiner och kunskap om vad 
som gäller vid återsökning av pengar, både inom socialnämnden och 
inom flyktingmottagningen. 

- Äldreomsorgen har tvingats ta in extrapersonal för att klara 
dubbelbemanningar. 

- Det har varit överbeläggningar inom korttidsvården. 

- Kostnaderna för utskrivningsklara patienter inom landstingsvården fanns 
inte med i budgeten. 

- Verksamheterna inom äldreboendena har inte klarat de planerade 
besparingarna. Vårdtyngden har ökat och det har varit ständiga 
chefsbyten. 

- Fler sjuksköterskor har anställts utöver fastställd budget för att säkra 
sommarbemanningen. De som nyanställts har också fått något högre lön 
då konkurrensen ökat. 

- Avdelningen för funktionshindrade har stora kostnader för personer som 
får stöd i form av boende i annan kommun. 

- Individ och familjeomsorgens underskott beror på att vård av missbrukare 
samt institutionsvård för barn och unga ökat. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Bokslut 2012 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

2. Nämnden konstaterar, att den uppkomna situationen inte är acceptabel, 
varför en revision över socialnämndens alla verksamhetsområden med 
fokus på boendena kommer att ske. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2012 2011   

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  143 223 148 925 -5 702 144 136 3,3 

Försörjningsstöd 5 600 5 109 491 5 687 -10,2 

Verksamhet 36 472 43 560 -7 089 41 436 5,1 
Internhyra, 
kapitalkostnad 701 701 0 798 -12,1 

            

Summa kostnader 185 996 198 295 -12 299 192 057 3,2 

            

Intäkter -37 713 -38 551 839 -41 080 -6,2 

            

Netto 148 283 159 744 -11 461 150 977 5,8 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Nytt datasystem, Treserva har  införs i hela verksamheten. Många timmars arbetstid har använts 
till detta. Bland annat har en stor del av baspersonalen fått utbildning.  
 
Försörjningsstödet ligger på något lägre nivå än under samma tid förra året, kan bero på att  
arbetsmarknadsprojektet Norrsken varit igång. 
 
Institutionsvård av barn och unga samt institutionsvård för vuxna missbrukare har kostat mycket 
mer än vad som fanns i budgeten.  Behovet är mycket svårt att förutse i förväg. De flesta som fått 
vård för missbruk är unga blandmissbrukare. 
 
Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, forskning, brukarnas uppfattning och 
personalens professionella bedömningar ska vägas ihop. 
 
Stimulansmedel har använts för att förstärka inom hälso och sjukvårdsenheten; två 
sjuksköterskor har  haft som särskild uppgift att arbeta med kvalitetsregister för att få bättre 
uppföljning av verksamheten.  
 
Anhörigstödet , kultur i vården och förebyggande hembesök har också haft stöd av stimulans och 
utvecklingsmedel. 
 
Planeringen för övertagandet av hemsjukvården 2013 har pågått under större delen av året. 
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Fullmäktige fattade beslut i juni som innebär  att socialnämnden fick klartecken att arbeta vidare 
med frågan om den föreslagna omstruktureringen av boende för äldre. Två huvudförslag; 
nybyggnation på Ringelstas tomt eller ombyggnad av lokaler inom vårdcentralen 
(landstingsfastigheter är ägare). 
 
Hjälpmedelsinstitutet har  beviljat bidrag med 200 000 som vi använt till att fortsätta med 
rehabilitering i hemmet. 
 
Samarbetet med Kulturen inom ”Kultur i vården” fortsätter , vi har fått 500 000 från Statens 
kulturråd som används gemensamt. En projektmedarbetare har  varit anställd på 50 % inom 
äldreomsorgen. 
 
Trycket på våra korttidsplatser  och boendeplatser har varit mycket högt. 
Väntetiderna för att få gynnande beslut verkställda har varit långa, vi har haft upp till 15 personer 
som väntat på plats i vård och omsorgsboende. Två nya platser  har inrättas på Krehab för att 
möta ökat behov av korttidsvård. Vi har under hela året haft  2-3 tillfälliga korttidsplatser på 
Ringelsta, ett boenderum och anhörigrummet har använts. 
Flera personer som bedömts som utskrivningsklara från landstinget men som inte kunnat 
erbjudas korttidsplats eller plats i vård och omsorgsboende har fått stanna kvar på vård inom 
landstinget, det har kostat 715,000 som inte var budgeterat. 
 
Dagverksamheten för äldre, Utsikten, har flyttats till Åkerbäret som huvudsakligen bedriver 
korttids/fritids inom Avdelningen för funktionshindrade. Åtgärden gjordes för att ge utrymme för 
fler korttidsplatser inom Krehab samt för att bättre utnyttja Åkerbärets lokaler och personal. 
 
Antalet avvikelser , mest av medicinsk art, ser ut att ha ökat. 
 
Omvandlingen av Solbacken till trygghetsboende har fått vänta. De lägenheter som nu blir lediga 
används till vård och omsorgsboende då vi har ont om platser. Vi har f.n 2 platser färre i vård 
och omsorgsboende eftersom platserna på Solbacken inte ersatts i något annat boende. 
 
Arbetsmiljö 
Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet . Hög 
arbetsbörda på många håll gör att arbetsmiljön blir lidande, med risk för ökande ohälsa. 
Resultatet från medarbetarenkäten visar något sämre resultat än 2008 vad gäller personalens 
nöjdhet över sin arbetssituation. 
Många personalgrupper och enskilda medarbetare får stöd via personalkonsulent och A-hälsan.  
Inom socialnämndens ledning är personalomsättningen hög, under årets har rekryterats  1 chef 
för hälso och sjukvårdsenheten , 4 biståndshandläggare, 1 områdeschef i hemtjänst,  1 
områdeschef inom avdelningen för funktionshindrade, 3 boendechefer, 2 administrativa 
handläggare. Orsaker är sjukskrivningar ,  föräldraledighet, pröva annat jobb, flytta till annan ort. 
Med tanke på den stora arbetsbörda som varit under året med införande av nytt 
verksamhetssystem är personalen beundransvärd som klarat arbetet under de förutsättningar vi 
haft. Sjukskrivningstalet har minskat något sett till hela nämndens verksamhet, från 6,22 till 
6,03. 
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Ekonomi 
Socialnämnden uppvisar ett stort underskott. Utfallet i förhållande till prognosen vid 
delårsbokslutet är mycket sämre. Vid prognostillfället beräknades lönesummorna för helåret till 
för lågt belopp , prognosen skulle redan i augusti visat på -3,9 miljoner istället för -2,5.  
Intäkterna prognosticerades till för högt belopp, särskilt inom verksamheten för 
ensamkommande barn. 
Vi har inte fått in tillräckligt med intäkter inom verksamheten för ensamkommande barn. 
Bristande rutiner och kunskaper om vad som gäller både inom socialnämnden och inom 
flyktingmottagningen  är orsak till detta. För institutionsvården saknas 1 613 411, samt ca 
500 000 för övriga kostnader. 
Äldreomsorgen har tvingats ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar och vi har haft 
överbeläggningar inom korttidsvården. Kostnaderna för utskrivningsklara inom landstingsvården 
ligger på 715 000, det fanns inte med i budgeten.  
Inom äldreboenden har vi inte klarat de planerade besparingarna, vi har allt högre vårdtyngd och 
ständiga chefsbyten har också betydelse för personalplaneringen. Vikariatskostnaderna som 
tidigare hamnade som ett underskott inom personalpoolen är sedan 2011 helt täckta inom 
respektive verksamhet. 
 
Kostnadsutveckling inom äldreomsorgen samt personalpool 
Vård och omsorgsboende  inkl korttids/rehab

2009  2010  2011 2012

36684600  36535400  39415300 41425100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortidsvård 

2009  2010  2011 2012

5491900  5093000  5507600 6030300
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Hemtjänst 

2009  2010  2011 2012

16969500  17273800  18013700 17956700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalpool inkl tillsvidare oplacerade

2009  2010  2011 2012

2477400  1839900  ‐594900 69799

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har fått in något mera vårdavgifter. 
Vi har haft  fler anställda sjuksköterskor än vad som är budgeterat för att säkra 
sommarbemanningen. De som nyanställts har också fått något högre lön då konkurrensen ökat, 
vi måste betala för att få personal. 
Avdelningen för funktionshindrade har stora kostnader för personer som får stöd i form av 
boende i annan kommun. 
Individ och familjeomsorgen har ett underskott som beror på att vård av missbrukare samt 
institutionsvård för barn och unga ökat.  Försörjningsstödet har minskat med ca 490,0 i 
jämförelse med samma period förra året.  
 

Investeringar 
Tvättmaskiner har bytts ut inom ett par boenden. Återstoden av investeringsbudgeten vill vi föra 
över till 2013 att använda för att bygga om och utrusta de lokaler som behövs för 
hemsjukvårdsövertagandet. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 2 arbetsterapeuter, 12 
sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, 
projektledare.  
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Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. 
Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administration av de personer som får 
tillsvidareanställningar under året. Vi har under perioden haft mellan 5-15 personer som varit 
placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. 
Vi har gott samarbete med gymnasieskolan via det gemensamma branschrådet. Vi har deltagit i 
olika aktiviteter för att komma i kontakt med skolelever, både inom grundskolan och 
gymnasieskolan. 
Från verksamheten rapporteras ökande svårigheter att rekrytera personal och att behålla personal. 
 
Lönekostnaderna har ökat med ca 3,0 i jämförelse med förra året, det motsvarar lönehöjningarna 
enligt avtal. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 

 
Övergripande 

mål 

 
SN 

verksamhetsmål 

 
Nyckeltal 

 
Målupp-
fyllelse 

 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
minskat något, till 
6,03 jfr med 6,22 
under 2012 

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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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 

 
Övergripande 

mål 

 
SN 

verksamhetsmål 

 
Nyckeltal 

 
Målupp-
fyllelse 

 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
Nyckeltal (utdrag ur Kolada , avser 2009-2011) 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare ,vård och omsorgsboende  kr/brukare, insatser för 
personer med funktionshinder samt individ-och familjeomsorg i förhållande till kommuner med 
liknande struktur. 
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Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir 42 fler personer i åldrarna över 80 år under de närmaste 4 
åren. 
Den åldrande befolkningens behov måste mötas på något sätt och ett sätt är att fortsätta planera 
för bättre boende för äldre. Vård och omsorgsboende i mera ändamålsenliga lokaler samt bättre 
tillgång på platser i trygghetsboende, kombinerat med god tillgång till hemtjänst och sociala 
aktiviteter är viktiga inslag i planeringen.  
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Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi måste vara på ungefär samma nivå som idag 
eller något högre.  
Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vi har uppdaterat kölistan till 
Ringelstas trygghetslägenheter och till de lägenheter som blir lediga på Solbacken. 
 
Under 2013 tar vi över hemsjukvården från landstinget. Första året kommer att kosta mer än vad 
vi fått i skatteväxlingen, dessutom försvinner intäkten vi haft för enklare sjukvård, ca 400,0. 
De som har behov av hemsjukvård och hembesök räknar vi med ska få en kvalitetshöjning då 
sjuksköterskor, rehabpersonal och undersköterskor har samma huvudman. 
 
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter om bemanning i demensboenden och de har i skrivelse 
daterad 130124 sagt att bemanningsreglerna planeras  börja gälla även för övriga vård och 
omsorgsboenden.   Förändringen ska genomföras 1 januari 2014. 
Det innebär krav på individuell biståndsprövning samt uppföljning  var 6:e månad av alla våra 
boende, ca 123 personer. 
Konsekvens av detta blir att vi behöver minst 0,5 tjänst ytterligare som biståndshandläggare. 
 
Bemanningstalet föreslås uppgå till 1,16 per boende ( undersköterskor, vårdbiträden, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) Idag finns inget boende som kommer upp i 
mer än 0,95 personal, på Ringelsta har vi i genomsnitt ca 0,75 årsarbetare inkluderat all 
extrapersonal vi tagit in under 2012. 
Konsekvens är att vi, om föreskrifterna får fullt genomslag, kan få behov av 30 % mera personal 
inom boendena, i pengar betyder det ca 12 miljoner från 2014. Sveriges Kommuner och 
landsting arbetar för att föreskrifterna ska ändras, alternativt att kommunerna får mera pengar 
från staten men det är inget vi kan räkna med . 
 
En annan olöst fråga som kan bli kostsam är arbetskläder till personal inom äldreomsorg. 
Arbetsmiljöverket kan komma att ställa krav på arbetskläder som tillhandahålls av arbetsgivaren. 
Idag har vi endast skyddskläder till våra anställda. Beräkningar visar att det kostar mellan 800 tkr 
till 1 miljon att förse personalen med arbetskläder. 
 
Relativt stora pensionsavgångar under kommande år kombinerat med små ungdomskullar gör att 
socialnämnden aktivt måste verka för att rekrytera och behålla personal.  Vi fortsätter att i 
samarbete med både grundskola och gymnasium visa på arbetsmöjligheter inom våra 
verksamheter. Under 2013 planerar gymnasieskolan att ansöka om att bli vård och 
omsorgscollege och socialnämnden medverkar aktivt i planering och genomförande. 
  
All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att 
alla får utbildningen på sin arbetsplats. 
 
Vi fortsätter arbetet att genomföra evidensbaserad praktik  inom alla delar av verksamheten. 
 
Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger alltmer hjälp till äldre personer. 
Många anhöriga får inte det stöd de behöver och de anser att kommunen borde ta ett större 
ansvar för omsorgen. Vi söker nya möjligheter att stötta anhöriga så effektivt som möjligt. 
 
Personal inom alla verksamheter kommer att få utbildning i hur man möter och stödjer personer 
som utsatts för våld i nära relationer. Vi har ansökt om projektmedel från Socialstyrelsen till 
detta. 
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Avdelningen för funktionshindrade kommer att ha höga kostnader för boende i annan kommun 
under hela året och även kommande år. 
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 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 ska från 2013 helt ta hand om Utsikten 2 dagar/vecka = 12 
personaltimmar/vecka. 
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). 
Vi vet att ett antal ungdomar 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 som vi befarar blir mer kostsamma än de 
eventuella besparingar de ger. Vi får inte heller glömma omställningar för brukare i 
verksamheterna och deras behov av stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet. 
 
 För Individ och familjeomsorgens del kommer utredningsarbete enligt BBIC och arbetet med 
våldsutsatta kvinnor att prioriteras under 2013. Vi behöver ta del av de bedömningsinstrument 
och stödinsatser som Socialstyrelsen utvecklat. Vi kommer även att delta i Kommunförbundets 
satsning med utbildning för att utveckla ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom 
missbruks- och beroendevården.  
 
Utbildning, administrativa förändringar och samverkan krävs för att komma till rätta med 
återansökningarna hos Migrationsverket, vad gäller ersättningar för kostnader vid mottagande av 
ensamkommande flyktingungdomar. 
 
 
Projektet Norrsken fasas ut samtidigt som arbetslösheten förväntas öka något. Här finns risk för 
att behovet av försörjningsstöd kan öka. 
 
Arbetet med att införa ett ledningssystem inom hela socialnämndens verksamhet måste bli 
färdigt. 
 
Inom individ och familjeomsorgen räknar vi med fortsatt ökning av personer som bott i Sverige 
under två år och ännu inte kommit till egen försörjning. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
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14 Socialnämnden 
 
Tkr   2012 2011 

  Budget Redovisat

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  234 218 16 279 -22

Verksamhet 116 16 100 36 -56

Internhyror, kap kostn     0     

            

Summa kostnader 350 234 116 315 -26

            

Intäkter 0   0     

            

Netto 350 234 116 315 -26
 
Händelser av betydelse 
Ett flertal ledamöter, inklusive tidigare nämndsordföranden, lämnade sina uppdrag under året.  
Diskussioner återupptogs med Landstingsfastigheter om möjligheten att hyra lämpligt placerade 
lokaler för inrättande av fler kommunala vård- och omsorgsplatser. Detta sedan den planerade 
nybyggnationen i anslutning till Ringelsta preliminärt kostnadsberäknats till 67 miljoner. 
 
Ekonomi 
Färre utbetalda arvoden för ordföranden och stor återhållsamhet med deltagande i konferenser 
för alla nämndens ledamöter har minskat kostnaderna. Kostnaderna kan dock förväntas öka i takt 
med Socialstyrelsens krav om deltagande i  kommande aktiviteter. 
 
Måluppfyllelse 
Bedöms sjunkande på grund av bristande ekonomiska resurser vilket påverkar flera parametrar.  
Undantaget är glädjande nog minskningen av försörjningsstöd vilket uppmärksammades av 
speciell revisorsgranskning. 
 
Framtiden 
Övertagandet av Hemsjukvård från Landstinget innebär vissa kostnadsökningar i sitt tidiga 
skede. Lokalanpassningar måste genomföras för att verksamheten ska kunna fungera med fler 
arbetsplatser för den personal som övertagits från Landstinget. Samverkan mellan Norrbottens 
kommuner sker ofta genom Kommunförbundets aktiviteter och ordföranden är vald ledamot i 
Kommunförbundets sociala beredning. I möjligaste mån deltar socialnämnden i de projekt och 
andra tillfällen som bedöms vara värdefulla för kommande verksamheter och åtaganden. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
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40 Ledningsfunktionen  
 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  9 525 10 126 -601 8 531 19

Verksamhet 7 749 8 491 -741 7 778 9

Internhyror, kap kostn 452 452 0 553 -18

        

Summa kostnader 17 726 19 068 -1 342 16 862 13

        

Intäkter -3 534 -4 291 756 -3 987 8

        

Netto 14 191 14 778 -586 12 875 15
 
Verksamhet 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, 
biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer och projektledare inom 
Äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. 
Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader 
inom nämndens verksamhet.   
 
Händelser av betydelse 
Nytt verksamhetssystem, Treserva, har införts. Stor del av socialnämndens ledning har varit 
djupt involverade i införandet och alla utbildningar som genomförts till baspersonal. 
 
Planering för övertagande av hemsjukvården. 
 
Mycket stor personalomsättning inom ledningen , beroende på att anställda flyttat, fått barn, varit 
långtidssjuka, sökt andra arbeten. 
. 
Projektet Omstrukturering boende för äldre har pågått under stor del av året, sedan april utan 
egen projektledare , endast med egen personal. 
 
Arbetet med att införa EBP-evidensbaserad praktik, inom hela socialtjänsten, har pågått, med låg 
intensitet. 
 
Under december inleddes samverkan med Norrbottens läns landsting med projektet Remodem, 
stöd till demenssjuka och anhöriga i glesbygd. Landstingen anställer projektmedarbetare på 20 
%, kommunen bidrar med styrgrupp och referensgrupp samt personal i det praktiska 
genomförandet. 
 
Ekonomi 
Hög personalomsättning har lett till 12 olika rekryteringar. Personalbudgeten har överskridits. 
Återstående stimulansmedel från Socialstyrelsen har förbrukats. Enda återstående projektmedel 
som överförs till 2013 är utvecklingsmedel från Statens kulturråd som används till berättande 
med och för äldre med projektmedarbetare anställd på 50 %. 
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Personal 
Personal poolen är en gemensam resurs som täcker kortare vikariat. Poolen har även tagit emot 
personal som har deltidssjukskrivningar och som inte kan placeras på alla verksamheter samt de 
som får LAS 2000 i väntan på längre tjänstetillsättningar. Personalledaren i poolen ansvarar för 
att placera personal som får tillsvidareanställningar. 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har gjorts under perioden. Arbetsplatsträffar och planeringsdag 
är genomförda. 
Biståndshandläggarna har fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar Lindberg, 
äldreomsorgschef i Piteå. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Värdegrunden är känd inom socialnämndens ledning. Nyanställd personal har haft möjlighet att 
spela värdegrundsspelet. 
Alla personal inom socialnämndens ledning bedöms ha rätt grundläggande utbildning för att 
klara sitt arbete. 
Alla biståndshandläggare har socionomutbildning. 
Alla nya chefer har gått igenom kommunens egen ledarskapsutbildning. 
 
Framtiden 
Evidensbaserad praktik och den gemensamma värdegrunden ska fortsätta att vara i fokus. 
Arbetsbelastning inom ledningen gör att det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa. För att 
förebygga detta arbetar vi med ledarutveckling och handledning. Det har blivit svårare att 
rekrytera chefer, både på vikariat och på tillsvidareanställningar. 
Ekonomiskt uppföljning måste förstärkas.  
Vi  fortsätter att arbeta med kvalitetsuppföljningar i högre utsträckning än tidigare inom hela 
verksamheten. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 
Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  5 182 6 204 -1 022 5 819 7

Verksamhet 2 702 6 616 -3 914 7 083 -7

Försörjningsstöd 5 600 5 109 491 5 687 -10

            

Summa kostnader 13 484 17 928 -4 444 18 590 -4

            

Intäkter -340 312 -652 -3 386 -109

            

Netto 13 144 18 240 -5 096 15 204 20

 
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 
 Vår hemterapeut har under många år arbetat med behovsprövade stödinsatser i barnfamiljer. 

Av besparingsskäl är tjänsten inte återtillsatt efter pensionsavgång. Behovet av stöd till 
barnfamiljer är dock fortsatt stort, inte minst bland familjer med flyktingbakgrund. 
 

 Fortsatt satsning på öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik har lett till 
att behovet av institutionsvård minskat. 

  

 Projekt Norrsken, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, går in i sitt slutskede. 
Flera deltagare har gått från försörjningsstöd till egen försörjning, studier och arbete. 

 

 Socialstyrelsen har genomfört tillsyn avseende vårt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. Krav finns på att det förebyggande arbetet och informationen om 
kommunens arbete förbättras. Vidare behöver vi ta fram rutiner och riktlinjer för att 
säkerställa att utredningar inleds och beslut fattas i fråga om insatser till våldsutsatta kvinnor. 
Med anledning av vad som framkommit vid tillsynen har vi ansökt om utvecklingsmedel för 
att kartlägga behoven och samordna insatserna under 2012/2013.  
 

 Vårt nya verksamhetssystem Treserva är i drift. Hela 2012 har arbete skett för att anpassa 
och nyttja systemet fullt ut inom verksamhetens olika områden. Arbetet har medfört hög 
belastning för personalen. 
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Ekonomi 
 Redovisade kostnader för Individ- och familjeomsorgens personal ligger över budget. I 

redovisningen (6 152 tkr) ingår dock även kostnader för uppdrag för timanställda vid insatser 
för barn och unga och arvodeskostnader för familjehem samt de ensamkommande 
flyktingungdomarnas gode män (i avvaktan särskilt förordnad vårdnadshavare). De renodlade 
personalkostnaderna uppgår till 4 558 tkr, mot budgeterade 4 231 tkr. Ersättning från 
Migrationsverket för utredningskostnader för de ensamkommande finansierar 0,5 
socialsekreterare, men utbetalas i efterskott. 
 

 Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med 350 tkr till 5 031 tkr för år 2012. 2011 
uppgick försörjningsstödet till 5 381 tkr och 2010 till 5 737 tkr. 
 

 Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar har ökat kraftigt och uppgick till 5 216 tkr 
under 2012, mot 1 463 tkr under 2011. Årsbudget 500 tkr. 
 

 Uppkomna kostnader för arbetet med och vårdkostnader för de ensamkommande 
flyktingungdomarna kan återsökas från Migrationsverket. Till följd av brister i administrativa 
rutiner och samverkan med Arbetsmarknadsenheten har Individ- och familjeomsorgen även 
under 2012 haft stora svårigheter med kostnadstäckningen vilket lett till ett stort 
budgetunderskott. 
 

Personal 
Antal årsarbetare: 7,72 + 0,5 som finansieras med medel fr Migrationsverket. 
 
Socialsekreterare, hemterapeut, personligt ombud och enhetschef har fått löpande extern 
handledning.  
 
Vi arbetar utifrån samverkansavtalet (FAS 05) med arbetsplatsträffar, medarbetar- och 
lönesamtal. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras 
inom en begränsad tid. Antalet anmälningar är fortsatt högt (80 under 2012, 72 under 2011), 
vilket påverkar arbetsbelastningen för socialsekreterarna. Utredningstiderna är för långa, vilket 
för de berörda familjerna kan leda till ökade påfrestningar och väntan på eventuella insatser. För 
att motverka detta arbetar vi med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Individ- och 
familjeomsorgen och andra berörda aktörer som finns runt varje enskilt barn, för att på så sätt 
säkerställa att vi nyttjar vår tid och våra resurser på bästa möjliga sätt och till gagn för det 
enskilda barnet. 
 
Mål: Förebyggande arbete för att minska sociala problem hos enskilda och grupper. 
Ta tillvara och stärka individen och utnyttja nätverkets resurser. 
 
Måluppfyllelse: Vårt förebyggande arbete bland barn och unga handlar till stor del om nära och 
god samverkan med barnhälsovården, elevhälsan och övriga aktörer i Barn- och 
ungdomsgruppen, tidigare kallad Samrådsgruppen. Detta arbete fungerar i stort väl och vi deltar 
aktivt för att försöka utveckla samverkan i syfte att förebygga negativ utveckling hos barn och 
unga. Målen är i stort sett uppfyllda. 
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Mål: Stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar. 
Att barn, ungdomar och föräldrar som blir aktuella för utredning/insatser anser att kontakter med 
socialtjänsten varit till nytta för dem. 
 
Måluppfyllelse: Med minskade resurser har vi under 2012 inte kunnat erbjuda stödinsatser till 
alla de barnfamiljer som haft behov. Målen kan därför endast anses delvis uppfyllda. 
 
Mål: Ingripa till barnens skydd om de befaras fara illa. 
 
Måluppfyllelse: Trots relativt hög arbetsbelastning har vi i samband med 
anmälningar/utredningar kunnat göra bedömningar av det aktuella barnets behov av skydd och 
stöd inom acceptabel tid. Målen är i stort sett uppfyllda. 
 
Mål: Att barn ska ha en nära kontakt med båda sina föräldrar när så är möjligt.  
Att hjälpa föräldrar att se barnens behov vid separationer, skilsmässor. 
 
Måluppfyllelse: Vi utreder och fastställer faderskap, arbetar kontinuerligt med att erbjuda råd och 
stöd, samarbetssamtal och hänvisar vid behov till vår familjerådgivare. Alla som önskat har 
erbjudits insatser och målen kan anses uppfyllda. 
 
Mål: Att barn med särskilda behov, t.ex. barn i missbruksfamiljer, ska erbjudas stöd. 
 
Måluppfyllelse: Med minskade resurser har vi under 2012 inte kunnat erbjuda 
stödgruppsverksamhet till barn och unga, enbart individuellt stöd. Målen kan därför endast anses 
delvis uppfyllda. 
 
Vård i familjehem/institution 
Barn/unga placerade i familjehem: 4 
Barn/unga placerade på institution: 6 
 
Mål: Att barn, unga och deras föräldrar som är aktuella för utredning/insats anser att kontakter 
varit till nytta för dem. 
 
Måluppfyllelse: När barn/unga blir föremål för ett omhändertagande och vård utanför det egna 
hemmet innebär det alltid ett stort ingripande för den berörda familjen. Täta kontakter och hög 
grad av information är viktigt för att alla berörda ska känna delaktighet. Vi har ännu inte klara att 
ge varje berört barn resp familjehem en egen socialsekreterare. Målen kan därför endast anses 
delvis uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Netto utbetalt: 5 031 tkr (5 381 tkr under 2011).  
 
Mål: God tillgänglighet. Beslut ska delges inom två veckor från ansökningstillfället. Personliga 
besök vid förstagångsansökan. Visa på lösningar till självförsörjning. 
 
Måluppfyllelse: Tillgängligheten är relativt god och beslut delges inom tre - fyra veckor. Nya 
riktlinjer gör att färre beviljas bistånd i form av hjälp att hantera egna medel. Långtidsarbetslösa 
har under året skrivits in i projekt Norrsken. Ekonomisk rådgivning kan alltid ske i större 
utsträckning. Målen kan därför endast anses delvis uppfyllda. 
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Missbrukarvård/Pärlan 
6 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård. 5 av dessa med stöd av SoL och 1 med 
stöd av LVM.  Samtliga SoL-placeringar har inletts före årsskiftet 2011/2012 och slutförts under 
första halvåret 2012. 
 
Mål: Motverka missbruk av droger och andra beroenden, både individuellt och generellt, genom 
spridning av kunskap och information. 
 
Måluppfyllelse: Genom informations- och kunskapsspridning till enskilda, skolelever och 
allmänheten i samband med möten, föreläsningar, medverkan vid olika arrangemang och i 
medier anser vi målen uppfyllda. 
 
Mål: Aktiv sörja för att den enskilde får den hjälp och vård han/hon behöver för att komma ifrån 
sitt missbruk och en självdestruktiv livsstil. 
 
Måluppfyllelse: För att den enskilde ska få den hjälp och den vård han behöver krävs ett 
utvecklat nätverkstänkande. Detta möjliggörs genom arbete med individuella vårdplaner, där den 
enskildes mål och ansvarsfördelningen blir tydlig. Målen är uppfyllda. 
 
Mål: Genom tidig upptäckt och erbjudande av goda öppenvårdsalternativ på hemmaplan minska 
antalet vårddagar på institution. 
 
Måluppfyllelse: Arbete med personer med missbruksproblematik har prioriterats under senare år, 
vilket lett till att verksamheten utvecklats. Tidiga, mer lättillgängliga och väl strukturerade 
öppenvårdsinsatser har minska behovet av institutionsvård. Målen är väl uppfyllda .  
 
Mål: Aktivt verka för att även närstående får stöd. 
 
Måluppfyllelse: Genom informationsspridning riktad till personalgrupper, skolelever och 
allmänheten samt samverkan med frivilligorganisationer anser vi målen väl uppfyllda. 
 
Arbete inom alkohollagens område 
Antalet ansökningarna gällande serveringstillstånd ökar, främst vad gäller nya tillstånd, utökade 
serveringsområden och önskemål om ändrade villkor. Nya regler i alkohollagen har medfört 
många förfrågningar och behov av utbildning. 
 
Mål: Nära samarbete med kommunens serveringsställen och återkommande utbildning till 
serveringsansvarigpersonal leder till ökad grad av ansvarsfull alkoholservering, utan 
överservering till berusade eller servering till minderåriga.  
 
Måluppfyllelse: Eftersom arbetet inom detta område under senare år varit något eftersatt finns 
stora utvecklingsmöjligheter. Målen kan endast anses delvis uppfyllda. 
 
Handläggningen har dock hela tiden skett i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Framtiden 
Utredningsarbete enligt BBIC och arbetet med våldsutsatta kvinnor kommer att prioriteras under 
2013. Vi behöver ta del av de bedömningsinstrument och stödinsatser som Socialstyrelsen 
utvecklat. Vi kommer även att delta i Kommunförbundets satsning med utbildning för att 
utveckla ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården.  
 
Utbildning, administrativa förändringar och samverkan krävs för att komma till rätta med 
återansökningarna hos Migrationsverket, vad gäller ersättningar för kostnader vid mottagande av 
ensamkommande flyktingungdomar. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  4 985 5 163 -177 4 984 4

Verksamhet 1 446 1 444 1 1 465 -1

            

Summa kostnader 6 431 6 607 -176 6 450 2

            

Intäkter -820 -777 -43 -841 0

            

Netto 5 611 5 830 -219 5 608 4
 
Verksamheten 
Borgargården är ett särskilt boende bestående av 13 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den 
gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Vi har under året inte haft  några 
tillbudsrapporter, arbetskadeanmälningar. Inga Lex Sara, Lex Maria eller klagomål inkommit 
under 2012.  
 
Händelser av betydelse 
Vi har haft 3 inflyttningar  under året. Vårdtyngden har varit hög under hela året. Den har varit 
som mest uppe i totalt 10 dubbelbemanningar av totalt 13 personer vilket har inneburit att 
behovet av extra personal har funnits under hela 2012.   
 
Ekonomi 
Den totala budgeten ligger på ett underskott av 145 000:- kr, vilket resulterat i ett överskridande 
av totalt 2 %. Orsaken till underskottet beror dels på att det inte har tillförts några pengar för 
årets löneökning, för Borgargårdens del saknas det en summa på 82 000:- . Under året har det 
inkommit 43 000:- kronor för lite i form av avgifter. Övrigt underskott består av kostnader för 
trygghetslarm och övrigt materiel. 
 
Personal 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Vi har genomfört 
medarbetarsamtal och lönesamtal. Vi arbetar kontinuerligt med riskinventering av arbetsmiljön. 
Personalgruppen har arbetat tillsammans i många år och är mycket ansvarsfulla. Vi har i 
samband med behovet av extra personal fått introducera många nya vikarier, vilket har fungerat 
mycket bra. 
All personal har under året fått utbildning i det nya journalsystemet Treserva.  
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vi har klarat av våra uppsatta mål under året.  
 
Personaltätheten; 
Borgargården 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Borgargården  9,60 13 13 0,73 0,73 
Dag  
 
Borgargården 11,78 13 13 0,90 0,90 
Natt och Dag 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef (t o m 201211) 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  44 935 44 511 424 45 463 -2

Verksamhet 11 345 13 147 -1 802 11 461 15

Internhyror, kap kostn 250 250 0 242 3

           

Summa kostnader 56 529 57 908 -1 379 57 167 1

           

Intäkter -25 278 -24 894 -384 -24 472 2

           

Netto 31 251 33 014 -1 763 32 695 1
 
Ekonomi / Personal 
I verksamheten har vi gjort arbetsmiljöåtgärder för personal, bl.a. inköp av höj och sänkbara 
skrivbord på tre kontor, varav ett är ute i verksamheten. A-service har fått renoverat delar av sina 
lokaler, med en del arbetsmiljöanpassningar. Allt som på något vis inte återgått till 
ursprungsutförandet har verksamheten fått påkosta själv. 
Behov av personal för att tillgodose behovet hos ett par ”svårt sjuka” brukare har medfört högre 
kostnader för personal i verksamheterna. Vi har även en kostnad till Landstinget på 38.0 för 
omsorgstagare som vi inte kunnat ta till personens boende under påskhelgen då personen blev 
”medicinskt färdigbehandlad”. 
 
A-service har ”gått kort” och enbart varit 3,25 personal/handledare i tjänst under största delen av 
året. 0,5 tjänst från A-service har varit ”utlånad” till ÄO som handläggare från i februari. 
 
”Boende i annan kommun” (vht. 762) överskrider budgeterade kostnader med nästan 1,5 milj. kostnaden 
uppgår till 4, 156 milj. mot budgeterade 2, 666 milj. och avser fyra ärenden i annan kommun under första 
halvåret 2012 och tre ärenden under andra halvåret 2012. Kostnader för placeringar har vi små 
möjligheter att påverka. 
För personlig assistans enl. SFB (tidigare LASS), har vi minskade intäkter med 1,3 milj. mot 
budgeterade 24, 3 har vi 23 milj. i intäkter. Vi har även lägre personal och övriga omkostnader 
än beräknat, för pers. ass. enl. SFB men ett budgetunderskott på 589,1  tusen för personlig 
assistans enl. SFB.  
Sjuklöner till privata assistentutövare har kostat AFF, 25 400: - för 2012 (både enl. SFB och enl. 
LSS ). 
 
Gruppbostäderna Lärkan och Borgen har ett personalöverskridande på 322,5 tusen.  
Under året har Gruppbostaden Borgen tyvärr haft mycket sjukfrånvaro, både långtids- och 
korttidsfrånvaro. Det har även blivit ökad vårdtyngd för de boende p.g.a. stigande ålder och 
sjukdomar. Detta har belastat personal tillsammans med svårigheten att få tag i vikarier. 
Under året har också en hel del tid och resurser lagts på fortbildning i och med projektet VIVA 
och Koh-i-Noor som avslutades under slutet av året. 
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Under året har även Lärkans personal genomgått två projekt, Koh-i-Noor och VIVA . Vi har 
också fokuserat på ett arbete gällande gruppens sammanhållning. Detta har lett till ökade 
kostnader inom verksamheten men har gett goda och förhoppningsvis långsiktiga resultat. 
 
Alla verksamheter har en stor kostnadsmedvetenhet som bidragit till att underskottet totalt 
stannat vid 1,0 miljoner trots att t.ex. boendet i annan kommun kostat 1,5 miljoner mer än 
budgeterat. AFF:s totala budget för 2012 är 1,75 miljoner lägre än redovisade kostnader för 2011 
 
De LSS insatser AFF ger till brukare ger kommunen utjämningsbidrag utifrån standardkostnader 
i landet. För 2012 fick Arvidsjaurs kommun 6,6 miljoner för LSS insatser. 
 
Händelser av betydelse 
AFF:s personal på gruppbostäderna och Duvan deltar i projektet ”Koh I Noor” även 2012.  
Vi påbörjar under hösten deltagande i projektet ”Viva” om funktionsnedsatta kvinnor som blir 
våldsutsatta 
Åkerbärets korttidsverksamhet har fått färre personer med beviljad korttidsavlastning. 
Resurserna har omfördelats och stöder från september äldreomsorgens dagverksamhet 
”Utsikten”. Verksamheten har även gjort besparingar genom att omfördela tid och vara 
återhållsamma med att tillsätta sjuk- och semestervikarier. 
Under hösten 2012 då Utsikten bedrivits på Åkerbäret har Åkerbärets personal utfört 161 
arbetstimmar vilket genererat en kostnad av 31 400: - 
 
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 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 ska från 2013 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). 
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 som vi befarar blir mer 
kostsamma än de eventuella besparingar de kommer att ge. Vi får inte hellre glömma 
omställningar för brukare i verksamheterna och deras behov av stabilitet, kontinuitet och 
tillgänglighet. 
 
Måluppfyllelse  
Vi har ett gott samarbete med föreningar i Arvidsjaur. De är delaktiga i att tillgodose 
fritidsaktiviteter och har kursverksamhet i samverkan med träffpunkten och A-service. 
Alla brukare i gruppbostad, på korttidsverksamhet och med insats om stöd i boendet har 
genomförandeplaner 
Duvan har en ökning av brukare och har tillgodosett 18 brukare under året men har från 
årsskiftet 16 personer med ”stöd i boendet” som SoL insats.  
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Boendestödet har 8 ”boendeplatser” och tillgodoser 5 brukare med SoL insatser 
Projektet Koh i Noor och EBP har gett personal utbildningsinsatser i linje med målsättningen att 
arbeta evidensbaserat och bygga på god praktik. 
I verksamheten har vi utbildad personal, med undantag av ett par PAN anställda personliga 
assistenter. Personalen arbetar med stort ansvarstagande, är professionella och arbetar med glädje 
och respekt, samt med stor kostnadsmedvetenhet. Vi har inget ökat sjuktal inom AFF, 5,22 för 
2011 till 5,04 för 2012,men vi konstaterar att många i personalgrupperna känner ”en trötthet”, 
eftersom arbetsbelastning ökat och problematiken kring brukare blivit mer komplicerade. 
 
Utdrag från statistik oktober  
 
För 2011 fanns 84 personer registrerade i verksamheten i oktober. 
Av dessa hade 19 personer personlig assistans enligt SFB, 4 personer av dem hade även andra 
LSS insatser. 
. 
För 2012 finns 80 personer registrerade i LSS verksamhet i oktober. 
Av dessa har 19 personer personlig assistans enligt SFB,  5 personer av dem har även andra LSS 
insatser. Kommunen är assistans anordnare för 13 personer med personlig assistans enl. SFB och 
6 personer har privata utförare. Alla tre personerna med personlig assistans enl. LSS har privata 
utförare. 
 
Övriga personer har LSS insatser enligt: 
    2012  2011 
Personlig assistans   9§ 2 LSS    3 personer    5 personer 
Ledsagarservice  9§ 3 LSS 18 personer  17 personer 
Kontaktperson  9§ 4 LSS 29 personer  30 personer 
Avlösarservice i hemmet  9§ 5 LSS   3 personer    3 personer  
Korttidsvist. utanför det egna hemmet 9§ 6 LSS   4 personer      7 personer  
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  9§ 7 LSS   0 personer     0 personer 
Bostad med särsk. service för barn/unga 9§ 8 LSS   1 personer    2 personer 
Bostad med särskild service för vuxna 9§ 9 LSS 20 personer  19 personer 
Daglig verksamhet  9§ 10 LSS 23 personer  23 personer 
 
( Att antalet ändrats för personer med ”Bostad med särskild service…” beror på att brukare blivit äldre 
och insatser för barn/ unga beräknas tom. 23 år och personen räknas därefter tillhöra vuxna) 
 
 
Margoth Löfgren Edström 
Enhetschef avd. för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  22 783 23 256 -473 22 839 2

Verksamhet 3 106 3 221 -115 3 269 -1

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0   

            

Summa kostnader 25 889 26 477 -588 26 108 1

            

Intäkter -2 754 -3 037 283 -3 072 -1

            

Netto 23 135 23 440 -305 23 036 2
 
Verksamheten  
Hemtjänsten består av sex grupper, fyra i tätorten, en i Glommersträsk och en i Moskosel. 
Grupperna är fördelade på distrikt som ger omsorg- och omvårdnad mellan kl 06.30 och 21.30. 
Hemsjukvård utförs efter delegation av distriktssköterska. 
 

Antal årsarbetare: 47,16 
Antal personal: 50  
Antal usk/vbtr/dag Usk: 45 Vbtr: 5 
 

Tio leasingbilar finns till förfogande och Hemtjänsten kör i snitt 2600 mil per månad.  
Inom tätorten med omnejd åtgärdas larm dagtid av hemtjänstpersonalen och nattetid av 
nattpersonal som är gemensam med vård och omsorgsboende. I Glommersträsk åtgärds larm 
nattetid av Räddningstjänsten inom tätorten, anhöriga utanför tätorten och personal som har 
beredskap på trygghetsboendet Ängsbacka. I Moskoselsområdet åtgärdas alla larm av 
hemtjänstpersonalen, nattetid har personalen beredskap. Efter en förändring av distrikten i maj 
utför Moskosels gruppen insatser även i Lauker området. Detta för att kunna behålla Moskosel 
som grupp och för att tätorten inte klarade av att utföra beviljade insatser i området utan att 
anställa extra timvikarier. 
Antalet timmar för följeslagning till och från sjukhus ligger på samma nivå som föregående år, 
ca 600 tim. Matdistributionen ligger på samma nivå, ca 3300 matportioner per mån. under året, 
har fyra personer med palliativ diagnos fått vård och omsorg i hemmet. Vi har bistått AFF med 
personal för att utföra dagliga insatser hos personer i glesbygd som beviljats insatser enligt LSS 
(20 tim/mån).  
 
Statistik 2012-12-31 2011-12-31 
Totala ant. brukare (inkl trygghetslarm och 
HSL insatser) 244

 
224 

Antal hemtj tim per månad (exkl HSL 
insatser för 2012) 6645

 
6403 

 
Fördelning omsorgsnivåer 2012 2011 
Nivå 1 40 24 
Nivå 2 23 32 
Nivå 3 27 28 
Nivå 4 15 19 
Nivå 5   (45 %) 88 84 
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Närståendestöd 
Tre personer har under året eller delar av året anställts som närståendestödjare. Redovisade 
kostnader 258.4 (÷178.9). 
 
Matservice i Glommersträsk 
 
Matservice 2012 2011 
Färdiglagad mat 588.3 558.8 
Övriga kostnader 33.7 28.4 
Försäljning av mat 312.2 274.6 
Netto kostnad 309.8 312.6 

 
Trygghetslarm 
Redovisade kostnader 388.3 (÷ 88.3). Vi leasar 155 trygghetslarm, abonnemangskostnad 
139.0/år. Övriga kostnader är för bl.a. nödsändare och olika tillbehör. De flesta har både 
hemtjänst och larm, 32 personer har enbart larm. På Ringelsta trygghetsboende ingår 23 
internlarm. 
 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
 

Antal resor 2012 2011 
Färdtjänst 944 1049 
Riksfärdtjänst 53 52 
   
Kostnader 2012 2011 
Färdtjänst 463.1 511.6 
Riksfärdtjänst 214.3 237.0 

 

Redovisade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst 677.4 (+162.6). 
 
Händelser av betydelse 
Verksamhetssystemet Treserva har införts , både chefer och baspersonal har utbildats för att 
klara dokumentation i det nya systemet. 
 
Ekonomi 
Det totala ekonomiska utfallet blev 22 963. Redovisade personalkostnader inkl närståendestöd är 
22 769. I alla hemtjänst grupper i tätorten har vi under en stor del av året haft behov av extra 
timvikarier för att kunna verkställa beviljade insatser. Trots det är personalkostnaderna 70.0 
mindre än under föregående år, vilket beror på omplanering vid korttidsfrånvaro. 
Redovisade verksamhetskostnader 3 220. Underskottet beror främst på ökade kostnader 
matservice i Glommersträsk, trygghetstelefoner och kostnader för leasingbilarna. Totalt är 
verksamhetskostnaderna 49.0 mindre jämfört med föregående år.  
Intäkterna totalt blev totalt 3 026 vilket är 46.0 mindre än under 2011, vilket beror minskade 
intäkter för enklare sjukvård och driftsbidrag från staten. 
 
Personal 
Vi har en stabil och flexibel personalstyrka, som tar stort ansvar för planering av beviljade 
insatser. Grupperna samarbetar föredömligt för att alla skall få beviljade insatser och för att klara 
att åtgärda larm. Vi chefer fördelar ärenden till grupperna. Alla grupper har haft en 
planeringsdag. Vi har då arbetat med olika teman som psykisk ohälsa, dokumentation, kost och 
hälsa och den nationella värdegrunden. 
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Utbildning för personalen har i huvudsak varit det nya verksamhetssystemet Treserva. En 
databaserad utb. i dokumentation och bemötande, har slutförts under året. Utbildningen har varit 
obligatorisk för alla tillsvidare anställda och en möjlighet för vikarier.  
Den totala sjukfrånvaron är 4,61 %, jmfr mot 5,93 % i hela kommunen. Kostnaden för 
sjukfrånvaro 282.0 vilket är 24.0 mindre jämfört med 2011. Rehabutredning pågår eller har 
genomförts i samtliga fall där personen varit sjukskriven mer än en vecka. 
 
Arbetsmiljö 
Fem arbetsskador har rapporterats under året.  Riskbedömning och åtgärder är vidtagna. Vi 
jobbar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete genom att vara verksamhetsnära ledare 
samt genom riskbedömningar på arbetsplatsträffar. Riskbedömningar görs i alla enskilda hem. 
Åtgärder under året har varit bl. a. inköp av rökrenare och kontakt med A-Hälsan vid risk för 
ohälsa för personalen. Inga tillbud. 
Under året har i stort sett alla grupper haft hög arbetsbelastning. Personalen har signalerat att det 
håller på vara svårt att orka då vårdtyngden ligger konstant på hög nivå. Vi chefer ger stöd 
genom att hjälpa till att prioritera och ta in extra resurser för att kunna verkställa besluten. Det 
har också varit tungt för den ordinarie personalen då det blir allt svårare med 
vikarieanskaffningen, vid flera tillfällen tvingas man gå kort då ingen vikarie finns tillgänglig. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Måluppfyllelsen har varit god. Målen utvärderas från socialstyrelsens undersökning ”Så tycker 
de äldre om äldreomsorgen” och en lokal enkät som skickades ut under hösten. 
 Hemtjänstpersonalen legitimerar sig med tjänstekort.  
 Personalen har ett vardagsaktiverande arbetssätt och får stöd i detta av arbetsterapeut och 

chefer. 46 % svarar i enkäten att man deltar aktivt efter förmåga alltid eller ofta, 33 % svarar 
ibland.  

 Kontaktperson utses så snart vi får en ny brukare. 81% känner till vem som är dennes 
kontaktperson.  

 Alla brukare har en individuell genomförandeplan (GP) och erbjuds delta i utformningen av 
den. 45 % svarar att de ofta eller alltid får vara med och påverka utformningen. 27 % vet ej 
om de fått vara med och påverka.  

 All dokumentation sker i Treserva och hemtjänstpersonalen har varit intresserad och snabbt 
lärt sig att dokumentera i programmet.  

 Personalen har under året fått handledning både från anhörigstödet och A-Hälsan för att klara 
svårare situationer. Alla har genomgått utbildning i Treserva samt erbjudits uppföljning en 
gång under hösten. Alla har möjlighet att få stöd av chefer och dokumentationsombud. Några 
grupper har fått stöd och utbildning för att hantera brukare med psykisk ohälsa. 

 Hemtjänst personalen har samarbetat med landstingets personal på ett föredömligt sätt. Vi 
chefer har fått uppskattning från i första hand distriktssköterskor. 

 Alla hemtjänstgrupper, förutom Moskosel, har schemalagda aktiviteter. Moskosel genomför 
aktiviteter men inte lika ofta då de har svårare att samla brukare. Gruppen har ansvar för ett 
stort geografiskt område. 

Totalt visar vår lokala enkät att våra brukare är nöjda och känner sig trygga. 94 % svarar att man 
känner sig trygg i hemmet och med den hjälp man får av hemtjänsten. 82 % svara att de ofta eller 
alltid möts med respekt. 
Uppföljning av samtliga genomförandeplaner har inte kunnat genomföras två gånger som 
planerat. En ny genomförandeplan tas i bruk under våren 2013 och vi beslutade därför att, under 
hösten, endast göra uppföljningar vid behov då arbetsbelastningen varit hög och vi prioriterat det 
direkta omsorgsarbetet gentemot våra brukare. 
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Personalmål: Ingen utvärdering av pnl mål då svar från medarbetarenkäten ej inkommit. 
 
Alla grupper har också utfört planerade och oplanerade (guldkant) aktiviteter som ex 
promenader, lässtunder, bingo, träffar där man äter tillsammans och titta på film. Antal 
aktiviteter 1426 (jmf 692 under 2010). 
En del i kvalitetsarbetet är också att identifiera risk för undernäring och fall. Två gånger per år 
erbjuds alla brukare en bedömning vad gäller risk för trycksår, fall och undernäring.  
 

Modifierad Nortonskala 2012 2011 
Andel med risk för trycksår 11 % 8 % 
MNA (risk för undernäring) 31 % 27 % 
DFRI (identifierad fallrisk) 60 % 57 % 

 
Avvikelserna har bearbetats på arbetsplatsträffar och i de flesta fall delgivits distriktssköterskan 
som har hälso- och sjukvårdsansvaret i den enskildes hem. I de flesta fall avvikelser har 
personalen inte varit närvarande vid själva fallet utan åtgärdat efter ett larm. Under 
omvårdnadshändelser är orsaken de flesta gånger att personalen missat i planeringen men ingen 
person har kommit till skada. Vad gäller informationsöverföring så har berör part kontaktats.  
 

Avvikelser 2012 2011 
Läkemedelshändelse 35 49 
Fall 63 70 
Omvårdnadshändelse 4 9 
Informations överföring 2 7 
Bristande vårdplanering 1 1 

 
Klagomål 
Ett  par klagomål har inkommit under året. Ansvariga områdeschef har ansvarat för utredning 
och åtgärd av klagomålen. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av hemtjänst kommer att vara stort och öka då det ser ut 
att bli en mindre ökning av personer över 65 år och snittåldern tenderar att bli lägre vilket 
innebär att hjälpbehovet ökar vid tidigare ålder. Vi ser med tillförsikt på framtiden, trots 
utökningar och krav på utökat administrativt arbete då vi har kompetent och flexibel personal. Vi 
tar emot praktikanter som vill prova på jobbet och elever som går omvårdnadsprogrammet, i 
syfte att säkerställa framtida behov av personal. 
Vi ser också ett behov av ett databaserat planeringsverktyg då behovet av hemtjänst varierar och 
vårt manuella system för planering är tidskrävande.  
Vi hoppas också kunna genomföra hemtjänstens deltagande i Senior alert (nationellt 
kvalitetsregister). Syftet är ett förbättringsarbete för att minska förekomsten av trycksår, 
undernäring och fall. Det vänder sig till alla olika vårdgivare och professioner som vill arbeta 
förebyggande på ett systematiskt sätt.  
Framförallt ser vi fram emot att kommunen tar över hemsjukvården. Vi hoppas och tror att det 
skall bli bättre för våra brukare, som behöver vård i hemmet. Att få hjälp av personal som har 
samma huvudman innebär förhoppningsvis att man alltid har den enskildes bästa i fokus. 
Några grupper har tidigare fått stöd av arbetsterapeut i Rehab projektet. Efter övertagandet av 
hemsjukvården kommer alla grupper att få stöd av arbetsterapeut, som kommer att göra 
hembesök och vara stöd för personalen i det dagliga rehabaktiveringsarbetet. 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab och Ekan 
 

 
4521 778 Rehabenhet 

Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändring 
i % 

Personal  6 416 6 964 -548 6 458 8

Verksamhet 352 328 24 358 -8

Internhyror, kap kostn 0   0 0 0

            

Summa kostnader 6 768 7 293 -524 6 816 7

            

Intäkter -37 -77 40 -44 76

            

Netto 6 732 7 216 -484 6 773 7
 

4525 Rehabilitering 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat Förändr i % 

Personal  0 0 0 0   

Verksamhet 240 309 -69 247 25,4

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0   

            

Summa kostnader 240 309 -69 247 25,4

            

Intäkter 0 0 0 0   

            

Netto 240 309 -69 247 25,4
 
Ekonomi 
Den totala budgeten ligger på ett underskott av 389 700 kr. Orsaken till underskottet beror dels 
på att sjuklönen ökat. Under 2012 har det inte varit budgeterat 100% för 1 personal, utan det har 
varit budgeterat ca 77%, men tagits ut personal på 100%. 
Extra personalresurs har tagits in vid behov (överbeläggningar). 
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Verksamheten  
KREHAB: 7 korttidsplatser utökades i september till 9 korttidsplatser.  För att klara 
personalbehovet för de nya platserna har dagverksamheten Utsikten flyttats till Åkerbäret och 
personalfrågan för verksamheten har lösts med Åkerbärets personal samt anhörig- och 
demensstödet. I samband med detta lösgjordes ca 0,8 tjänst som användas som personalresurs på  
KREHAB:  
Totalt 7 platser (t.o.m 120915), 9 platser därefter 
Bemanning: 6.78 årsarbetare, 7 personal; undersköterska.  
 
EKAN:  
Totalt 10 platser.  
Bemanning: 6,6 årsarbetare, 7 personal; undersköterska/vårdbiträde. 
 
Krehab och Ekan har under sommaren haft extern städning av boenderum. 
 
Sjukskrivningar 
1 personal 80% helt sjukskriven fr.o.m 2012-10-19, fortgår. 
1 personal 90% helt sjukskriven fr.o.m 2012-11-01, fortgår. 
1 personal 100% helt sjukskriven fr.o.m 2012-11-06, fortgår. 
 
Övrigt 
Beläggningen på platserna har i stort sett varit fullbelagda under hela året, även efter utökning 
med två platser.  
 
Vårdtyngden är hög. Behoven av omfattande omvårdnads- och rehabiliterande insatser ställer 
krav på kompetens, rätt bemanningstäthet, flexibilitet, organisation och samverkan mellan 
baspersonal, HSL-personal och respektive ledningsfunktion. Extra personalresurs har tagits in i 
den utsträckning som behövts och i samverkan mellan personalgrupperna och ansvarig chef.   
 
Avvikelser   
Krehab: 
74 avvikelser, varav 36 på fall, 5 förirrat sig, 2 läkemedel förväxling, 3 läkemedel risk för fel, 11 
läkemedel utebliven dos, 1 läkemedel fel dos, 3 risk för fel/skada, 1 våld och övergrepp, 1 
bemötande, 2 information/kommunikation, 5 omvårdnad, 4 förirrat sig. 
 
Ekan: 
40 avvikelser, varav 28 på fall, 5 läkemedel utebliven, 1 läkemedel fel dos, 1 läkemedel risk, 1 
omvårdnad, 2 risk för fel, 1 information/kommunikation, 1 förirrat sig. 
 
Tillbud  
Krehab: 
4 tillbudsrapporter, åtgärdade tillsammans med personalen. 
 
Ekan: 
7 tillbudsrapporter, åtgärdade tillsammans med personalen 
 
Måluppfyllelse 
Båda grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll. Har till största 
del nått måluppfyllelse. Men med en stram budget och hög vårdtyngd har det till viss del varit 
svårt att uppfylla en arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet.  
Omsorgstagarna har deltagit i Kultur i vården. Läs- och sångstunder genomförs kontinuerligt 
minst 1 gång i veckan. 
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Bibehållen kvalitet 
Kompetensen är hög hos baspersonalen, både den formella, reella liksom 
förtrogenhetskunskapen. Samarbetet mellan sjuksköterskorna och rehabpersonalen är bra, vilket 
tillsammans leder till en hög kvalitet på genomförda insatser.  
 
Resultatredovisning 
Utbildning: 
 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna 

 Personalgrupp/KREHAB har under hösten haft 1 träff utifrån ”Arbetsmiljö” via A-   hälsan. 
 
Ledarskap:  
 Arbetsplatsträffar utifrån årsplanering är genomförda varje månad.  

 Medarbetarsamtal är genomförda. 

 Introduktion av nyanställda liksom handledning till elever/praktikanter har fungerat bra. 
 
Personal:  
 Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT:ar. 

 Medarbetarsamtal har genomförts. 

 All personal har fått utbildning i det nya journalsystemet Treserva. 

 Personalen är ansvarsfulla 
 
Faktorer som påverkar arbetsmiljön 
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har varit ansträngande, inom arbetsgrupperna, 
liksom för ledningsfunktionen.  Dessutom stram ekonomi, i en för övrigt arbetsintensiv 
verksamhet. Med ständigt hög beläggning, överbeläggning, trånga ej anpassade 
lokaler/biutrymmen, då uppstår lätt problem av olika slag. Även våra gäster/boenden påverkas 
vilket oftast visar sig genom oro. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete med Time Care, hel- och deltid 
Fortsätta att introducera dokumentationssystemet Treserva. 
Fokus på vardagsaktiviteter och vardagsrehabilitering. 
Planering för nytt larmsystem fortskrider. 
 
Sammanfattning  
Det finns risk för ohälsa i de två arbetsgrupperna, inklusive ledningsfunktionen, relaterat till 
konstant hög, ej förutsägbar arbetsbelastning, kopplat till ej funktionella lokaler, i en tid med 
övergripande, ej överskådliga förändrings- och utvecklingsarbeten och stram ekonomi. 
 
 
Monica Nilsson 
Vikarierande chef för KREHAB och EKAN (tom 1212) 
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4523 Länsmansgården 
 

Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  17 452 18 386 -934 13 937 32

Verksamhet 1 355 1 433 -77 1 356 6

Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0

            

Summa kostnader 18 807 19 818 -1 011 15 293 30

            

Intäkter -294 -534 240 -282 89

            

Netto 18 513 19 284 -771 15 011 28
 
 
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.  
In och utflyttningarna har gått förhållandevis snabbt och lägenheterna har inte stått tomma 
under någon länge tid.  
 
Händelse av betydelse 
Verksamhetssystemet Treserva har införts, vilket har inneburit vikariekostnad för personal 
som gått på utbildning. Under perioden har många tjänstledigheter beviljats vilket har 
inneburit ett stort antal rekryteringar främst av baspersonal. Det har dessutom varit oro på 
vissa boenden nattetid vilket medfört att extrapersonal satts in under större delen av tiden.  
Säkerheten för de boende har krävt dessa insatser.  
 
Avvikelser: Under perioden har totalt 181 händelser rapporterats, varav de största antalet är 
fallhändelser (79) samt läkemedel (67). Kan jämföras med 2011 där avvikelser totalt visade 
på 178, fall (100)  läkemedel (61). 
Nuvarande boendechef slutar 130131, och ny chef  på den posten är under rekrytering. 
 
Ekonomi 
Personalkostnader har forstsatt att ligga högt. Extra personal nattetid i form av 
dubbelbemanning har ökat på grund av oro bland de boende. Vidare personalkostnader ökat 
på grund av personal slutat, tjänstledigheter som inneburit introduktion av nyanställda. 
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 
Personalgruppen är en ansvarsfull grupp som tagit mycket eget ansvar inför bemanningen 
samt intag och behov av vikarier. Förändringar har skett i personalgrupperna, rekrytering 
har skett och kommer förhoppningsvis att stabilisera sig under våren. Vi arbetar aktivt med 
att ordinarie personal skall täcka varandras frånvaro samt att ta in så lite vikarier som 
möjligt. Poolens arbete med rekrytering av vikarier samt nyttjandet av deras personal har 
fungerat bra. Oro vid rekrytering av vikarier inför sommaren finns, planering av 
introduktions ansvariga ute i grupperna kommer att påbörjas. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag:  25,78 åa i budget 
 

Antal personal: 28  26,8 åa 
 

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

Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Samarbete mellan grupperna har prioriterats 

 All personal har gått utbildningen i munhälsovård. 

 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet varje 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 Time Care och Hel och deltid.  

 Arbetsmiljö har varit en stående punkt på Arbetsplatsträffar. 

 Vi har ny personal och ytterligare rekrytering pågår.   

 I övrigt en mycket stabil personalgrupp med lång arbetslivserfarenhet. 

 
Verksamhetsmål 
 Varje omsorgstagare har en genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid behov 

samt i maj och november.  

 Kontaktpersoner har deltagit i Välkomstsamtalen samt dokumenterat dessa i 
Omvårdnadsjournalen. 

 Anhöriga är delaktiga vid förändringar som rör den enskilde. 

 Alla välkomstsamtal är genomförda med boenden och deras anhöriga 

 Under december har anhörigträff genomförts. 
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Måluppfyllelse 
Länsmansgården har till största del nått måluppfyllelse arbetet fortgår och verksamhetens 
kvalitet är god. Då fokus även i år ligger på vardagsaktiviteter samt vardagsrehabilitering så har 
omsorgstagarna deltagit i Kultur i vården. Läs och sångstunder genomförs kontinuerligt minst 
två gånger per vecka. Andakt hålls regelbundet. Alla högtider uppmärksammas, målet är att 
skilja mellan vardag och helgdag. Vi försöker även ta del av det utbud som finns på Ringelsta 
genom att besöka kåtan, Solrummet. Till sist bör det nämnas att vårdtyngden är relativt hög och 
en stram budget har inneburit till viss del svårt att uppfylla värdegrunden till fullo. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete med TimeCare och Hel- och deltid.  
Arbete med att fortsätta introducera dokumentationssystemet Treserva. 
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.  
Samverkan med Röda Korset har inleds, med syfte,  besök på våra boenden. 
 
 
Christina Lundström 
Boendechef 
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4526 Ringelsta 
 
Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat
Utfall mot 

budget  Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal  20 826 22 597 -1 771 20 946 7,9

Verksamhet 5 745 5 924 -179 5 730 3,4

            

Summa kostnader 26 571 28 521 -1 950 26 677 6,9

            

Intäkter -3 857 -4 013 156 -3 996 0,4

            

Netto 22 714 24 508 -1 794 22 681 8,1
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har under året beroende på den totala kösituationen haft tre korttidsplatser i huset, en på 
Björken och två i Ringelsta grupp 3, men sedan hösten har vi bara två stycken. Detta eftersom 
det har varit problem när två personer ska dela toalett m.m. 
Vi har för närvarande 2 par vilket gör 52 boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i 
lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal. Det har inte varit 
några anmälningar enligt Lex Sarah. Ett klagomål har inkommit under året från en bekant till en 
boende, men klagomålet saknade grund. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har 11 personer avlidit på Ringelsta, att jämföras med 2011 då vi hade 12 avlidna. 
Vårdtyngden har varit och är hög i grupp Svalan och i grupp 3, det är de grupper som har lägst 
grundbemanning och därför är känsligast när vårdtyngden ökar. Vi har därför periodvis haft och 
har inne extrapersonal för att klara verksamheten. Beroende på att vårdtyngden generellt är hög 
samt för att klara kraven från socialstyrelsen vad gäller nattbemanning så har bemanningskravet 
höjts från tre till fyra nattetid på Ringelsta och för detta har det också anställts extra. Vi har även 
detta år genomfört många gemensamma och enskilda aktiviteter i huset, vilket varit väldigt 
uppskattat av boende på Ringelsta.  
Solrummet har använts mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
Vi har/har haft under hösten några praktikanter genom Ideum som arbetat i verksamheten med 
aktivering med de boende, vilket har uppskattats av många och även varit en resurs i 
verksamheten. 
Under hösten har vi två chefer delat upp Ringesta mellan oss istället för att en har haft allt 
personalansvar och en varit biträdande chef. 
Den som jobbar 100% har Svalan, Björken och Nattgruppen. 
Den som jobbar 50% har Blåklockan och Gr 3. Detta har inneburit att grupperna har fått börja 
samarbeta på annan sätt än tidigare, nu samarbetar de planvis. 
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Ekonomi 
Som det ser ut just nu så kommer vi inte att klara budgeten det är i dagsläget ett underskott på 
cirka 1 503 968:- som i stor del beror på att vi haft inne extrapersonal både dag och natt. 
Vårdtyngden har varit och är hög på Ringelsta. 
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. På grund av att chefen för Ringelsta tog tjänstledigt i 
höstas så har inte all personal fått enskilda lönesamtal detta år.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Vi har klarat de flesta uppsatta mål under året. Det vi inte har kunnat uppfylla är att hålla 
budgeten men det ska vi fortsätta att jobba med. 
 
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Grupp 2 7.00 16 15 0,43 0,50 
 
Björken 6,75 12 12 0.56 0.56 
 
Grupp 3 7,30 13 13 0.56 0,56 
 
Blåklockan 6,53 11 11 0,59 0,59 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,71 35,29   0.69 0.68 
 
1 årsarb. gör 37 tim./vecka = 5,30 tim per dag eller 5 timmar och 18 min.  Ex. 0,45 års/boende = 
2 och 23 min per dag./boende. I denna tid ingår städ, tvätt, ledsagning, rapporttider, beställning 
av förråd etc. förutom omvårdnad. 
 
Framtiden 
Eftersom vi överskridit budgeten i flera år har vi from 7/1 -13 omorganiserat natten på Ringelsta, 
Borgargården och Nattpatrullen så de samarbetar på ett annat sätt än tidigare år. Vi har slutat 
anställa extra personal nattetid samt en tjänst på 0.77% är nu förändrad till en Pooltjänst och 
ligger under Personalpoolens budget. 
Personalgruppen Gr 3 har from 21/1 -13 ändrat schema så de arbetar 3 helger på 7 veckor istället 
för 3 helger på 8 v, vilket medför att vi inte behöver ta in lika mycket extra personal speciellt på 
helgerna. Vi kommer även att se över arbetsordningen för att se om vi kan ändra den så att vi 
klarar oss på befintlig bemanning. 
Svalan har redan sett över arbetsordningen och då kunnat omfördela arbetsuppgifter som gör att 
budgeten kan hållas. 
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Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna 
att förstå situationen och bli bättre på att samarbeta. 
Vi måste även fortsätta arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska för att personalen 
ska känna arbetsglädje och orka med arbetsbelastningen. 
Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de 
boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. En stor fråga i huset är behovet av 
utrymningsövningar och kunskap i brandskydd. Vi ser det som en fråga av högsta prioritet.  
 
 
Maria Östman 
Ewa Wiklund 
Boendechef 
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4528 Solbacken 
 
Tkr 2012 2011   

  Budget Redovisat 
Utfall mot 

budget Redovisat 
Föränd-
ring i % 

Personal  5 335 5 336 -2 5 273 1

Verksamhet 1 520 1 604 -85 1 534 5

            

Summa kostnader 6 854 6 941 -87 6 807 2

            

Intäkter -798 -842 44 -825 2

            

Netto 6 056 6 099 -43 5 982 2
 
Verksamhetsinnehåll 
Solbackens består av 16 lägenheter med kök på 3 plan, 2 av lägenheterna är nu Trygghetsboende 
och tillhör hemtjänstens ansvar. I de 14 lägenheter som tillhör Solbackens vård och 
omsorgsboende har vi 15 boende. 
De boende äter lunch och middag i den gemensamma matsalen på entréplanet, de som vill kan 
även få lunchen hemburen, frukost äter var och en i sin lägenhet. Varje boende har en 
kontaktperson och en vice kontaktperson. 
Vår matsal serverar även lunch till ca 11 personer varje dag från närområdet kring Solbacken.  
Vi arbetar efter BraVå kvalitetsystem.  
Vi arbetar utifrån en omvårdnadsfilosofi med individen i fokus. Kontaktmannaskap tillämpas i 
boendet.  
Inga klagomål, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar har inkommit under året. 
 
Händelse av betydelse 
Vi hade från början av året 3 Trygghetslägenheter men eftersom en av lägenheterna blev ledig i 
höstas och behovet av Vård och omsorgsboende är stort så tillhör den lägenheten nu Vård och 
omsorgsboendet.  
Vi har haft aktiviteter 3 ggr varje vecka genom Kultur i vården förutom under sommaren då det 
varit uppehåll med den verksamheten.  
Från början av året var det tre Trygghetslägenheter här på Solbacken men under hösten har en av 
dessa lägenheter blivit Vård och omsorgs boende. Så vi har nu en boende mer än förra året som 
får hjälp av oss. 
Vi har under året fått ett nytt dokumentationssystem vilket medfört ändrat sätt att dokumentera 
för baspersonalen och det har även tagit mycket tid för dem att lära sig det nya programmet och 
nya rutiner eftersom de nu inte dokumenterar i samma program som medicinalpersonalen. 
Under hösten hade vi många avvikelser speciellt vad gällde mediciner, vi har haft ett möte 
angående detta med MAS och personalchef och även sett över rutiner och arbetssätt.   
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Personal 
Personalbemanningen är på 10,55 årsarbetare och boendechef arbetar 50%. Det är 13 personer 
som arbetar på Solbacken, alla utom en är undersköterskor. Två av dem har roterande schema, 
arbetar dag och nattpass och två person arbetar endast natt. Alla arbetar två av fem helger och en 
extra helg ca en gång/år.  
Alla har i och med ”Heltid/deltid åt alla” blivit erbjudna heltid, under en period hade vi 
disponibel tid att lägg på schemat vilket innebar att någon ibland fick arbeta på annat boende 
men under sista halvåret har vi inte haft någon tid över.  
Vi har 1 personer som är föräldraledig på halvtid och en på heltid men ingen långtidssjukskriven.  
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna.  
Vi arbetar efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och 
medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen. Två halva planeringsdagar har genomförts 
med all personal.  
De flesta i personalgruppen har arbetsglädje och trivs med sitt arbete även om det varit lite upp 
och ner med trivseln i gruppen, vi har försökt jobba med detta under året. Arbetstyngden varierar 
även den pga hur de boende mår men nu är den ganska bra. 
 
Ekonomi 
En personal är föräldraledig från sin 50 % tjänst och där tar vi bara in vikarie 1-2 helger på 5 v, 
eftersom möjligheten till hel och deltid gjort att vi inte har behov av mer vikarietid. 
Sjukfrånvaron har minskat sedan förra året och det kan bero på att vi inte haft någon som varit 
långtidssjukskriven under året. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Riktpunkten perioden är 100%. Solbacken ligger på 99%. 
2 boende har avlidit under året och 3 inflyttningar ha skett. 
 
Personaltäthet:  Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende  
Täthet/lägenhet 
Dag och nattpersonal 10,55 15 14 0,70            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. 
All personal har fått utbildning i Brandskydd. 
 
Framtiden 
Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del för både personal och boende. Omsorgsarbetet ställer 
höga krav på alla parter vad gäller vilja, intresse och engagemang, genom att arbeta med 
värdegrunden som innebär att visa glädje, respekt och arbeta professionellt jobbar vi för att 
Solbacken ska bli en bra arbetsplats.  
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Vi kommer kontinuerligt att arbeta med rutiner och arbetssätt för att vi skall kunna ge de boende 
den trygghet och omvårdnad som de har behov av och att även ge ”guldkant” på deras vardag.  
Vi fortsätter arbetet med att minska avvikelserna. 
Vi fortsätter vårt samarbete med omvårdnadsprogrammet och att ge kommande personal en god 
praktikplats. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Tkr 2012 2011 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  5 551 6 164 -613 9 503 -35

Verksamhet 796 1 028 -232 1 116 -8

Internhyror, kap kostn     0     

            

Summa kostnader 6 347 7 192 -845 10 619 -32

            

Intäkter   -400 400 -176 -505

            

Netto 6 347 6 792 -445 10 443 -35
 
Verksamhet 
Kommunen har Hälso- och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens 
särskilda boenden för äldre och funktionshindrade, dessa boenden är Länsmansgården, Ringelsta, 
Solbacken, Borgargården, Borgen, Boendestödet och Lärkan, dessutom korttidsplatserna på Krehab 
och Ekan, samt dagverksamheterna Utsikten, Åkerbäret och A-Service. Alla sjuksköterskor tillhör 
Hälso- och Sjukvårdsenheten. Varje boende har en patientansvarig sjuksköterska (PAS) som har 
huvudansvaret för omvårdnaden Varje sjuksköterska är PAS för 10-30 boende vilket innebär ett 
ansvar för vårdens planering, genomförande, resultat och uppföljning. Sjuksköterska finns tillgänglig i 
tjänst dygnet runt.  
 
Händelser av betydelse 
Införandet av nytt verksamhetssystem Treserva har medfört både ekonomisk fördyring men även 
ökad arbetsbelastning systemet är ännu inte i optimalt användarnyttjande, ett viktigt instrument i hela 
verksamheten som vid fullt nyttjande troligen kan underlätta.  
 
Kvalitetsutvecklingsarbetet har prioriterats med hjälp av prestationsersättningspengar från 2011. 
2 sjuksköterskor har jobbat med kvalitetsutveckling inom områdena, fall, trycksår, undernäring, 
munhälsa samt palliativ vård. Positiva resultat av detta ses i öppna jämförelser. Målet är att ge 
den enskilde bästa möjliga vård och omsorg, genom ett preventivt arbetssätt. Vi har utvecklat de 
lokala rutinerna, och genom detta får alla vård på lika villkor. Sjuksköterskorna har fått 
utbildning i hur man arbetar i senior alert och palliativa registret. Boendechefer och 
sjuksköterskor har fått information om att den lokala rutinen rörande kvalitetsregister är 
uppdaterad, samt fått en genomgång av innehållet. Sjuksköterskorna har under hösten 2012 
utbildat baspersonalen 2012. Rehabpersonalen har fått information om att den lokala rutinen 
rörande kvalitetsregister är uppdaterad, samt fått en genomgång av innehållet.    
 
Fler datasystem krävs för att klara krav på säker hälso- och sjukvård, införande av Pascal har skett 
under 2012. Fler planeras bland annat nationell patientöversikt (NPÖ).  
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Hjärt- och lungsjukas förening har skänkt ekonomiskt bidrag om 48 000:- för inköp av sittvåg, 
lyftvåg, inhalationsapparater. 
 
Ekonomi/Personal 
Personalkostnaderna har totalt sett hållits enligt budget, i redovisningen framgår inte att 157 400:- 
(Prestationsersättning) ska ligga på personal. Löneökningar 2012 har inte tillförts budget vilket ger ett 
beräknat underkott om 247 000. Bemanningen har varit god och rekryteringen har fungerat bra.  
Sjukfrånvaron har minskat från 2011 5,45 till 1,64 2012. 
Arbetsmiljön för sjuksköterskor på Länsmansgården och Solbacken har varit bristfällig på grund av 
lokalbrist. Länsmansgården åtgärdas nu under början av 2013 med hjälp av hemsjukvårdsinförandets 
investeringspengar.  
Svar från medarbetarenkäten har inte erhållits kan därför inte presentera resultat.  
 
Kostnaden för läkemedel, syrgas och sjukvårdsmaterial har ökat avsevärt. Vi har förbrukat 190% 
alltså nästan dubblerat kostnaden. Den höga förbrukningen av sjukvårdmaterial beräknas kvarstå, vi 
vårdar många multisjuka äldre samt kostnaden som överförts från Primärvården för sjukvårdsmaterial 
på KREHAB kvarstår och kan variera stort. Även kostnadsökningen för läkemedel beräknas kvarstå. 
Högre kostand för material samt högre förbrukning. Bör tas med vid beräkning av kommande 
budgetår. Kan ej påverka denna kostnad samt beräkningen av denna är mycket svår. Under året har 
kontinensombud i verksamheten utbildats för att få ner kostnaden för dessa hjälpmedel.  
 
Måluppfyllelse och nyckeltal.  
 
Personalstat 10,72 
 
Antal personal: 15    Heltid: 8   Deltid: 7   Natt: 2 enbart natt och 2 rotation dag/natt (natten är 
inkluderad i totala  antalpersonal). 
Antal boende:  156 Nyckeltal: 0,06 ssk/ boende inkl. natt 
 
Produktionsmål/Verksamhetsmål  
 Se resurser/det friska hos den enskilde. Grönt säkerställs bland annat genom arbetet med Senior 

Alert. 
 
 Aktivt arbeta för god basal omvårdnad och hälso- och sjukvård, bl.a. genom att sjuksköterskan när 

den enskildes hälsotillstånd så kräver deltar i direkt omvårdnadsarbete i syfte att riskbedöma, 
handleda, förebygga, rehabilitera, utvärdera etc. Grönt fungerar bra dock Gult i sjuksköterskans 
direkta deltagande i omvårdnadsarbetet framför allt på grund av tidsbrist.  

 I högre utsträckning följa upp behandling/tillstånd/undersökningar. Grönt  
 
 Aktivt preventionsarbete rörande fall, nutrition, trycksår och smittspridning genom screening, 

individuella bedömningar och åtgärder, utbildning/information och teamsamverkan. Registrering i 
Senior Alert. Grönt dock jobbar vi mer med att förbättra teamsamverkan förbättrings potential 
finns.  

 
 Strukturerade och regelbundna etiska reflektioner. 
 
Framtiden 
Hälso- och sjukvårdsenheten genomför en stor förändring 2013. Hemsjukvården införs och ett 
gemensamt schema och arbete krävs mellan distriktssköterskor och nuvarande sjuksköterskor för att 
klara kommunens ansvar för hälso- och sjukvård dygnet runt i både ordinärt och särskilt boende. Även 
rehabpersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnast kommer att få ett förändrat arbetsområde under 
2013. 
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Fler krav på datasystem kommer att belasta ekonomin och det blir fler och fler system att hantera för 
personalen. NPÖ - Nationell patientöversikt är det som kommer härnäst. Även säker inloggning med 
SITHS kort belastar ekonomin under 2013 men underlättar inloggning och säkerheten stärks avsevärt.  
 
Anhörigstöd 20% i befintlig ram skall utföras av Hälso- och sjukvårdsenheten, det kommer att 
planeras till 1 dag per vecka och 2 sjuksköterskor kommer att ansvara för detta. Under sommar- och 
julledigheter kommer verksamheten att begränsas eller ha uppehåll. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter tillsammans med regeringen att satsa på utveckling 
av vård och omsorg för sjuka äldre i kommuner och landsting. Satsningen syftar till att utveckla 
ett systematiskt förbättringsarbete inom följande fem områden: Sammanhållen vård och omsorg, 
förebyggande arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård 
i livets slut. Vi kommer att prioritera de fyra sista prioriteringsområdena och jobba för att 
använda Senior Alert som ett verktyg i detta, införande av registrering av beteende och psykiska 
symtom hos demenssjuka (BPSD)och arbetssätt kring detta bör även prioriteras. Här finns även 
prestationsersättning att hämta om vi kan uppnå målen.  

 
Har ansökt om att få behålla pengar för studenter -16 728,00 avser att användas till utbildning för 
personalen.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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Sn § 2 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 föreslår en rad åtgärder för att hålla en 
budget i balans för 2013 och kommande år. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget på åtgärderna, se bilaga. 
 
Nämnden konstaterar, 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 beslut 
 
1. Socialchefen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder, 

för att presentera ett förslag till socialnämndens majsammanträde. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2013-03-11 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

Handläggare 
Ann-Sofi Levander 
 Socialnämnden 
  
  
Direktval 
0960-157 18 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (Värde) 
respektive brukare inom vård och omsorgsboende 

 
 

 
 
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 dokumenation 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. 
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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. 
 
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.  
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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. 

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. 
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Den besparing vi kan göra ligger i att vi minskar personalen på Solbacken som blir 
trygghetsboende med hemtjänst. 
 
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 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 6 
 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2012 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 

Sn § 3 Dnr 00107/2012 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Socialnämnden fastställde 2012-05-28 § 34 internkontrollplan för 
socialnämndens verksamheter 2012. 
Uppföljning av internkontrollplanen för 2012 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Utvärdering av internkontrollplan 2012 godkänns för socialnämndens 

verksamheter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-03-19 § 3 
 

Uppföljning - Internkontrollplan för socialnämnden 2012 
 

Rutin/System Kontrollmoment Uppföljning 
Avgiftshantering 
ÄO, AFF  

Kontroll mot fattade beslut Uppföljningen visar att avgiftshanteringen fungerar bra, både mot medborgarna och för 
kommunens ekonomi. Verksamhetssystemet Treserva stöder processen på ett bra sätt. 

Avgiftshantering 
Alkohol, folköl 

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

Kontrollen visar att vi inte har fått in alla avgifter , skadan bedöms ändå som liten i pengar 
räknat, maximal förlust kan uppgå till 30 tkr på årsbasis. 

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

Uppföljning av utförande/resultat Uppföljningen visar att rapporteringen fungerar. Verkställigheten har däremot inte fungerat 
under året vad gäller beslut om vård och omsorgsboende, vid varje rapporteringstillfälle har vi 
haft ej verkställda beslut, på grund av platsbrist. 

Utbetalning och 
återbetalning av 
försörjningsstöd 

Kontroll mot fattade beslut Utbetalningar fungerar bra, rätt summa i rätt tid. Återbetalning fungerar mindre bra,  vissa 
förskott på förmån kommer aldrig in som återbetalning. Bland annat gäller det barnbidrag till 
ensamkommande barn. Övriga bistånd mot återbetalning har minskat , resultat av uppstramad 
handläggning. 

Hantering av egna 
medel 

Genomgång av respektive ärende 
med avseende på ekonomi 

Rutinerna fungerar bra. Under året har socialnämnden antagit nya riktlinjer för hur länge 
biståndet ska pågå samt uppstramning av beslut om vilka som kan få bistånd till 
egnamedelshantering. 

Återrapportering av 
projekt för att kunna 
erhålla projektbidrag 

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

Redovisning av projekt har fungerat ganska bra, vi har fått betala tillbaka till Socialstyrelsen vid 
ett tillfälle men då hade vi inte heller haft några direkta utgifter i projektet. 
Återsökningarna från Migrationsverket har inte fungerat på grund av bristande rutiner både inom 
socialförvaltningen, hos Arbetsmarknadsenheten samt mellan de båda verksamheterna. Bristerna 
kommer att åtgärdas under 2013 då AME anställer en ekonomisk handläggare. 

Upphandling/inköp Kontroll att kommunens regler följs 
samt att leverantörer levererar enligt 
avta 

Kontrollen visar att regler följs på bättre sätt än tidigare. Vi har fått information från kostchefen 
om vikten av att följa rätt prislista när vi köper livsmedel.  
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 7 
 
 

 
 
Internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till 
 Berörda 

Sn § 4 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. 
 
Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. 
 
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2013 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Fastställa upprättad internkontrollplan för socialnämndens 

verksamheter 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens 2013-03-19 § 4 1 (3) 
 
Internkontrollplan  2013 utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokume
nt 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot 
budget 
Time care-
planering 

Kontroll i Devis 
Kontroll i Time care 

Vid varje 
bokslut 

Varje chef Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje bokslut 

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Kontroll av vilka 
barn som 
respektive 
verksamhet 
rapporterar 
Kontroll av 
inkomna 
projektmedel 
samt 
återrapportering 

Kontroll i Treserva, 
socialnämndens placeringsbeslut. 
Kommunicera mellan 
socialnämnden och 
flyktingmottagningen 
 
Kontroll i Devis 

Varje 
månad 

Anna Lindbäck 
 
 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

Sista 
nämndssamman-
träde 2013 

 
 



 2 (3) 
 

Mål/Styrdokume
nt 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

Rättsäker 
biståndsbedömning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

Fel 
biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att 
rutiner för 
handläggning 
följs 
Följa upp att 
riktlinjer följs 
Uppföljning av 
vilka som haft 
tillgång till 
uppgifter  

Stickprov av biståndsbeslut i 
Treserva 
Domar i förvaltningsrätt och 
kammarrätt 
Avvikelsehantering 
Lex Sara 
Lex Maria 
Tillsyner från socialstyrelsen 
Patientsäkerhetsberättelse 
Loggkontroll 

5 slump-
mässigt 
utvalda 
beslut 
kontrollera
s varje 
månad 
 
 
 
5 gånger 
per år eller 
vid 
misstanke 

Ann-Sofi 
Levander 
 
 
MAS Pernilla 
Berggren 

Rapporteras vid 
årsbokslut 

Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

Brukares 
uppfattning av 
hur vården utförs. 
Använda 
uppgifter från 
kvalitetsregister 
Uppföljning av 
utbildningsinsat- 
ser och projekt. 
 

Kvalitetsregister 
Avvikelsehantering 
Öppna jämförelser 
 

Årligen Ann-Sofi 
Levander 
 
Pernilla Berggren 

Vid bokslutet 2014 

 



 3 (3) 
 

Mål/Styrdokume
nt 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

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

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Ta fram uppgifter ur 
verksamhetssystemet samt 
ekonomisystemet (gäller 
betalningsansvar) 

4 gånger 
per år 

Catrin Höglander 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

4 gånger per år till 
revisorer, 
fullmäktige samt 
socialstyrelsen. 
 
Betalningsansvar 
rapporteras i 
samband med 
bokslut 

 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 8 
 
 

 
 
Utvärdering av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2012 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2013 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
Ulrica Lundgren 

Sn § 5 Dnr 00024/2013 709
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2012 redovisas 
för nämnden samt plan för 2013 upprättats. 
 
Utvärdering för 2012 och plan för 2013 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012. 
2. Anta till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2013. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-03-19 § 5 1(2) 
 
 
 

Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens verksamheter 2012 
samt plan för 2013 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet inom alla våra verksamheter och arbetsmiljön 
är stående punkt på träffarna. 
 
Många inom våra verksamheter upplever periodvis alltför hård arbetsbelastning och det 
finns tendens till att personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik på grund 
av detta. 
 
Medarbetarundersökning 
Socialnämndens medarbetare är något mindre nöjda med sin arbetssituation än vid 
tidigare mätning 2008, samma tendens finns inom arbetslivet totalt i Sverige. 
 
 
Tillbud och arbetsskador 
Totalt 21 st inkomna tillbud inom socialförvaltningen under år 2012. 
  
Den vanligaste orsaken är våld från brukare/vårdtagare och då handlar det om bland 
annat; slag mot huvud/klösmärken/muskelsträckning vid "fellyft"/personal får 
nypmärke/vårdtagare spottar på personal/personal blir dragen i håret/får kaffe/mjölk 
kastat på sig osv. 
  
Risk för brand eller tillbud där brandlarm startat är 4 st. 
  
 Ansvariga chefer har anmält arbetsskadorna och vidtagit nödvändiga åtgärder på 
arbetsplatserna 
 
Kostnader 
De direkta kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder i form av inköp av hjälpmedel eller annat 
uppgår för året  256 400 (156 763 under 2011). 
En viss osäkerhet finns beträffande kostnaderna då en del inköp och utbildningar inte 
märkts med aktivitetsnummer arbetsmiljö. 
 
Flera grupper och individer har fått stöd via A-hälsan och personalkontoret, dessa 
kostnader finns inte med.  
Inte heller kostnaden för handledning till personal är bokförda som arbetsmiljöåtgärd.  
 
Skyddskommitté 
Vi har haft möte vid tre tillfällen under 2012. 
 
 



 2 (2) 
Resultat 2012 
 
Brandskyddet; fortsatt kontinuerlig utbildning via räddningstjänsten. Utrymningsövningar 
inom boendena. Delvis genomfört 
 
Extern handledning till handläggare och chefer Delvis genomfört 
 
Lokalfrågan på socialkontoret -socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn 
får under 2012 tillgång till arbetsrum på Ideum där även en nyanställd socialsekreterare 
kommer att ha sin arbetsplats. AVA anställning för att klara medverkan i Norrsken. 
Genomfört 
 
Fortsatt god samverkan med fackliga organisationer, personalkontoret och A-hälsan. 
Genomfört 
 
Omstrukturering av äldreboende, förslag till socialnämnden under mars 2012 
Genomfört 
 
Fokus på den psykosociala arbetsmiljön - vårdtyngden är fortsatt hög. Cheferna har 
ansvar för att hjälpa personalen att prioritera. 
Genomförandeplaner ska användas. Delvis genomfört 
 
Uppföljning av genomförda förändringar, heltid/deltid samt förändrad organisation inom 
Ringelstas ledning. Genomfört 
 
Hemtjänsten inleder införandet av IT-baserat planeringsverktyg samt ”nyckelfri” 
hemtjänst. Inte genomfört, pengar saknas 
 
Hemtjänsten ser över fördelningen mellan grupperna, Moskoselgruppen får tillgång till 
ytterligare en leasingbil och kan därmed lättare ha ansvar för brukare i Lauker. 
Genomfört 
 
 
 
 
Planering 2013  
 
Utbildning av 3-4 instruktörer inom området självskydd . 
 
Minst 4 grupper ska ha genomgått utbildning med hjälp av instruktörerna. 
 
Fortsatt kontinuerlig brandskyddsutbildning 
 
Fortsatt fokus på förebyggande arbete med hjälp av samtalsnyckel, lilla nyckeln och stora 
nyckeln i samarbete med personalkontoret och A-hälsan. 
 
Uppföljning av förändrad organisation inom nattpersonalen till arbetsmiljörond i maj. 
 
Uppföljning av hemsjukvården och hela hälso och sjukvårdsenheten till arbetsmiljörond i 
september. 
 
_____ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 9 
 
 

 
 
Sammanställning av 
klagomål 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
 
 

Sn § 6 Dnr 00025/2013 709
 
Under året har 12 skriftliga klagomål kommit in, under 2011 kom 4 
klagomål in. 
 
Klagomålen rörde bemötande, för lite personal, ej utförda insatser, störande 
besökare , dålig mat. Det har också kommit in ett  klagomål som getts in i 
form av som ställts direkt till socialnämnden.  
 
Klagomålen har i de flesta fall åtgärdats direkt av närmaste chef när det varit 
möjligt, t ex har personal haft samtal med sin chef om vikten av gott 
bemötande. 
Klagomål om maten har lämnats till restaurangchef och kostchef. 
 
Information om möjligheten att lämna klagomål fungerar.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporteringen godkänns. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 10 
 
 

 
 
Riktlinjer, samverkan och 
policy gällande hjälpmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Sn § 7 Dnr 00020/2013 730
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso- 
och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) för de personer 18 år och 
äldre från 1 februari 2013. Skatteväxling sker med landstinget från den 1 
januari 2013. 
 
Den 13 december 2012 beslutade Kommunförbundet Norrbottens styrelse 
att rekommendera kommunerna att anta upprättat förslag till; 
 

* Policy och samverkan vid förskrivning av hjälpmedel mellan landstinget 
och kommunerna i Norrbotten, samt 

* Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Förslagen gäller från 1 januari 2013. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta förslag till policy och samverkan vid förskrivning av hjälpmedel 

mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 
2. Anta förslag till  riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer 

med funktionsnedsättning. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 11 
 
 

 
 
Ansvarsfördelning och 
tjänsteköp av 
dietistkompetens i särskilt 
boende från landstinget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Sn § 8 Dnr 00021/2013 730
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso- 
och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) för de personer 18 år och 
äldre från 1 februari 2013. Skatteväxling sker med landstinget från den 1 
januari 2013. 
 
Detta är ett kompletterande beslut i anledning av kommunalisering av hälso- 
och sjukvård i ordinärt boende. 
 
Landstinget ansvarar även fortsättningsvis för att kostnadsfritt tillhandahålla 
dietistkompetens i ordinärt boendet. För särskilt boende har parterna kommit 
överens om att kommunerna ansvarar för dietistkompetensen. För att 
undvika dubbla organisationer och onödiga kostnader för samhället har ett 
förslag till avtal upprättats som ger kommunerna rätt att köpa den tjänsten 
från landstinget. 
 
Den 13 december 2012 beslutade Kommunförbundet Norrbottens styrelse 
att rekommendera kommunerna att anta förslag till avtal mellan landstinget 
och kommunerna gällande; 
 

* Ansvarsfördelning och tjänsteköp av dietistkompetens i särskilt boende 
från landstinget 

 

Avtal om tjänsteköp av dietist gäller från 1 januari 2013. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta förslag till avtal om ansvarsfördelning och tjänsteköp av 

dietistkompetens i särskilt boende från landstinget. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 12 
 
 

 
 
Ansvarsfördelning och 
tjänsteköp av delegerad 
hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende för 
personer 0 - till och med  
17 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 
 

Sn § 9 Dnr 00022/2013 730
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso- 
och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) för de personer 18 år och 
äldre från 1 februari 2013. Skatteväxling sker med landstinget från den 1 
januari 2013. 
 
Detta är ett kompletterande beslut i anledning av kommunalisering av hälso- 
och sjukvård i ordinärt boende. 
 
Landstinget ansvarar även fortsättningsvis för hälso- och sjukvård för barn 
och unga 0-17 år. Förslaget till överenskommelse inför 1 februari 2013 är att 
kommunerna kostnadsfritt utför delegerad hälso- och sjukvård för personer 
0-17 år i ordinärt boende i samband med hemtjänst- eller personlig 
assistansinsatser. Landstinget betala ersättning till kommunerna när tiden för 
insatsen inte sammanfaller med socialtjänst- eller personligt assistansinsats. 
Överenskommelsen upprättas för att undvika dubbla organisationer och 
onödiga kostnader för samhället. 
 
Den 13 december 2012 beslutade Kommunförbundet Norrbottens styrelse 
att rekommendera kommunerna att anta förslag till avtal mellan landstinget 
och kommunerna gällande; 
 

* Ansvarsfördelning och tjänsteköp av delegerad hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende för personer 0 - till och med 17 år. 

 

Avtal om tjänsteköp av delegerad hälso- och sjukvård gäller från 1 februari 
2013. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta förslag till  avtal om ansvarsfördelning och tjänsteköp av delegerad 

hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer 0 - till och med 17 år. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 13 
 
 

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

Sn § 10 Dnr 00018/2012 709
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen som ej är 
verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 2 ej verkställda beslut att rapportera fjärde 

kvartalet 2012.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för fjärde 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 2013-03-19 14 
 
 

 
 
Verksamhetstillsyn enligt 
socialtjänstlagen 
(2001:453) och 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659) – 
Socialstyrelsen  
(Dnr 9.1-5535/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Pernilla Berggren 

Sn § 11 Dnr 00020/2012 775
 
Regeringen beslutade 24 september 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 inom äldreomsorgen 
ska rättas till samt att kommuner, landsting och enskild verksamhet förmås 
att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. 
 
Lagar, förordningar samt föreskrifter från socialstyrelsen är grund för 
tillsynen. 
Socialstyrelsen genomförde under 2011 inspektion med fokus på vården och 
omsorgens innehåll på verksamhetsnivå samt läkemedelsföreskrivning till 
äldre med stora och sammansatta behov. Särskilda boenden ska tillsynas 
varav hälften enheter med inriktning mot demenssjukdom. 
 
Socialstyrelsen har den 2 mars 2011 genomfört verksamhetstillsyn vid 
Länsmansgården. 
 
Socialstyrelsen har 2011-12-13 beslutat att socialnämnden ska vidta följande 
åtgärder: 
 
- Säkerställa den sociala dokumentationen förs i enlighet med 

socialtjänstlagens bestämmelser och tillhörande föreskrifter enligt SOSFS 
2006:5 under genomförandet av insatser 

- Säkerställa att klagomålshantering enligt SOSFS 2006:11 blir känd 
- Säkerställa att upprättade genomförandeplanerna följer de riktlinjer som 

finns angivna i SOSFS 2006:5. 
 
Socialnämnden har 2012-03-13 § 23 till Socialstyrelsen redovisat vidtagna 
åtgärder. 
 
Socialstyrelsen har 2012-03-13 beslutat att relevanta åtgärder har vidtagits 
och avslutar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 15 
 
 

 
 
Beslut om ansökan om 
prestationsersättning till 
kommuner för utformande 
av minst tre värdighets-
garantier 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Socialstyrelsen 

Sn § 12 Dnr 00143/2012 709
 
Det finns möjlighet att hos Socialstyrelsen ansökan om prestationsersättning 
till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. 
 
Värdighetsgarantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och 
beröra något eller några av dessa områden. 
 
-  respekten för den enskildes privatliv och integritet, 
- att den enskilde ges stöd och visas respekt för självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning. 
-  att den skilde ges ett gott bemötande 
- att den enskilde ska känna trygghet 
- att den enskilde ska uppfatta sin tillvaro som meningsfull 
 
Socialnämnden föreslås ansöka om prestationsersättning till ovanstående. 
 
Socialnämnden beslutade 2012-05-28 § 42 att hos Socialstyrelsen ansöka 
om bidrag med 103 424 kronor till prestationsersättning till kommuner för 
utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. 
 
Socialstyrelsen har 2012-11-19 beslutat att avvisa Arvidsjaurs kommuns 
ansökan om prestationsersättning för utformandet av lokala 
värdighetsgarantier. Ansökan kom inte in till Socialstyrelsen inom angiven 
tid och har därför inte behandlats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 16 
 
 

 
 
Beslut - Begäran om 
utredning och yttrande 
rörande fastställande av 
faderskap - 
Justitieombudsmannen 
(Dnr 3643-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Anna Lindbäck 
Justitieombudsmannen 
 

Sn § 13 Dnr 00263/2012 757
 
Justitieombudsmannen har vid inspektion av individ- och familjenämnden i 
Landskrona granskat ärenden rörande fastställande av faderskap. Vid 
granskningen har det uppmärksammats ett ärende där Landskrona begärt 
biträde av socialförvaltningen i Arvidsjaur. Till följd av brister i 
handläggningen begär JO in utredning och yttrande i ärendet.  
 
Socialnämnden yttrade sig 2012-10-30 § 73 i ärendet till 
justitieombudsmannen. 
 
Justitieombudsmannen har i beslut 2012-12-05 riktat allvarlig kritik i 
ärendets handläggning. Eftersom socialnämnden medgett att 
handläggningen inte har varit acceptabel avslutats ärendet. 
 
Enligt JO finns det skäl för socialnämnden att göra en intern kontroll av 
handläggningen av familjerättsliga ärenden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Genomföra en intern kontroll av handläggning av familjerättsliga 

ärenden. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 17 
 
 

 
 
Tillsyn av Arvidsjaurs 
kommuns arbete med 
våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld 
 – Socialstyrelsen 
(Dnr 9.1-28010/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 14 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; 
 

Socialnämnden i Arvidsjaur ska vidta följande åtgärder; 
 

* Förbättra det förebyggande arbetet och informationen om kommunens arbete 
med och insatser till våldsutsatta kvinnor 

* Säkerställa att utredningen enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen inleds när en 
våldsutsatt kvinna ansöker om bistånd till skydd och stöd eller när ett barn 
bevittnat våld 

* Säkerställa att beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen alltid fattas i 
de fall nämnden bedömer att be3hov om insatser föreligger och den enskilde 
samtycker till det 

* Säkerställa att nämnden särskilt beaktar att kvinnor som är eller har varit utsatta 
för våld och barn som bevittnat våld kan ara i behov av stöd och hjälp 

* Säkerställa att det finns insatser till kvinnor som utsätts för våld och barn som 
bevittnat våld samt att de är av god kvalitet 

 
Dessutom bör socialnämnden i Arvidsjaur: 
 

* Upprätta en handlingsplan i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2009:22) Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld 

* Ta fram lokala rutiner för handläggning och dokumentation av utredningar 
enligt 11 kap. 1 § SoL, förhandsbedömningar, det familjerättsliga arbetet samt 
hantering av skyddade personuppgifter 

* Ta fram rutiner för hur polisanmälningar då barn misstänks vara utsatta för 
brott ska handläggas och dokumenteras 

* Se till att all personal som handlägger och genomför insatser inom 
socialtjänsten regelbundet får kompetensutveckling inom området våld i nära 
relation 

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen 
Anna Lindbäck 
Ann-Sofi Levander 
 
 

forts. Sn § 14. 
 
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. 
 
Enhetschef individ och familjeomsorgen, Anna Lindbäck har upprättat 
kompletterande redovisning av socialtjänstens åtgärder rörande arbetet 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna den kompletterande redovisningen. 
2. Uppdra till socialchef Ann-Sofi Levander att inleda åtgärdsprogram för 

att minimera de brister som framkom vid tillsynen. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 19 
 
 

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

Sn § 15 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 beslutat att utföra tillsyn vid Länsmansgården i 
Arvidsjaur. Inför tillsynen begär Socialstyrelsen ett antal handlingar. 
Pernilla Berggren, MAS, har sammanställt dessa. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna det svar som inlämnats till Socialstyrelsen av Pernilla 

Berggren, MAS. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 20 
 
 

 
 
Reglemente för 
socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 16 Dnr 00026/2013 003
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 32, ska kommunfullmäktige utfärda 
reglementen och närmare föreskrifter om styrelsers och nämnders 
verksamhet och arbetsformer. 
 
Nuvarande reglemente för socialnämnden antogs av kommunfullmäktige 
2011-04-11 § 68.  
 
Socialnämnden är fondstyrelse för bl a för stiftelsen Nils-Olov och 
Kristina Perssons donationsfond, stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens 
donationsfond, stiftelsen Arvidsjaurs barnavårdsnämnds 
donationsfond. 
Dessa fonder har under 2012 upplösts varför revidering av reglementet 
är aktuellt. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Anta reglemente för socialnämnden. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 68 upphör att gälla. 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-03-19 § 16. 1(3) 
 
 
 
 

FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för 
Socialnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
                                        Antaget av kommunfullmäktige 2013- 



                                                    Reglemente för socialnämnden 2(3) 
  
 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Ansvarsområde 
 
Socialnämnden ska medverka till att skapa förutsättningar för att tillgodose 
kommunmedborgarnas rätt till 

1. Egen försörjning 

2. Social trygghet 

3. Aktivt deltagande i samhällslivet 

 
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen vad gäller 
individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och vuxna, i den mån uppgifterna 
inte enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan nämnd. 
 
Socialnämnden ska särskilt vinnlägga sig om att tillvarata olika samordnings- och 
samverkansmöjligheter som finns dels inom och mellan nämndens verksamhetsområden och 
dels i förhållande till andra samhällsaktörer. 
 
Uppgifter 
 
Socialnämnden svarar för: 
 

1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 
följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, 
unga och vuxna, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), Lag om färdtjänst, Lag om stöd och service till viss 
funktionshindrade (LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken. 

2. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738) (2010:1622)   

3. dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken 

4. uppgifter som utförs med stöd av lag eller författning där begreppet socialnämnd 
används, om inte uppgiften enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan 
nämnd 

5. andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts 
nämnden. 

 
Personal och organisation 
 

1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de Polices 
och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.  

 
Arbetsformer 
 
Arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och ”Gemensamma 
bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun”. 



                                                    Reglemente för socialnämnden 3(3) 
  
 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
1. Avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige fastställt. 

 
Omfördelning av medel 

 
Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till 
nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige 
angivna beloppsramar och fastställda investeringsobjekt. 
 
Omfördelning av medel måste ske inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt. 

 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Socialnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Nils-Olov och Kristina Perssons 
donationsfond, stiftelsen Gustav Leonard Lundgrens donationsfond, stiftelsen 
Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond, stiftelsen Svea Karlssons donationsfond 
samt stiftelsen Arkens donationsfond. 
 
__________ 
 
 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 21 
 
 

 
 
Lokalvård i egen regi inom 
vård- och omsorgsboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Annika Edström 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare omsorgen 
Kommunal 
 

Sn § 17 Dnr 00032/2013 281
 
Socialnämnden har under två perioder upphandlat extern lokalvård. Den 
senaste upphandlingen vanns av Norrlands miljövård (NMV) som hade det 
lägsta anbudet. Under tiden NMV har haft ansvar för lokalvården har det 
ofta förekommit klagomål på kvaliteten från boendepersonalens sida. 
 
I samband med avtalsperiodens slut fanns möjlighet att förlänga avtalet men 
på grund av kvalitetsbristerna har verksamheten tillsammans med 
socialchefen ansett att det är bättre att lokalvården återgår i kommunal regi, 
alternativt läggs ut på förnyad upphandling.  
 
Lokalvården är viktig för den allmänna trivseln inom kommunens boenden. 
Kommunens egenregi kostar ungefär lika mycket som de flesta alternativ 
som kommer ifråga vid upphandling. Den utförare som haft uppdraget under 
2011-2012 har haft lägre pris men enligt verksamhetens bedömning 
betydligt sämre kvalitet.  
 
Kommunens lokalvård inom vård och omsorgsboendena Ringelsta, 
Länsmansgården och Borgargården kostar 649 920 kr för 2013, 54 160 kr 
per månad. Vid förra upphandlingen 2011 låg alla anbud , utom NMV:s på 
minst 650 000 för ett års lokalvård.  
 
Återgång till egenregi bedöms kosta ca 100 000 mer än förra årets städning 
men kostanden uppvägs förhoppningsvis av bättre kvalitet och att mindre tid 
behöver läggas på uppföljningsträffar med utföraren.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Lokalvård inom vård och omsorgsboendena Ringelsta, Länsmansgården 

och Borgargården ska återgå till kommunal regi från och med  
2013-03-01.  

2.  Avtalstiden ska sträcka sig fram till 2015-12-31. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 22 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Sn § 18 Dnr 00034/2013 002
 
Socialnämnden antog 2011-03-01 § 16 delegationsförteckning för 
socialnämnden.  
Delegationsförteckningen bör revideras då vissa förändringar av 
handläggning av biståndsärenden har skett. 
 
Socialnämnden har delegerat handläggning inom LSS till områdeschef och 
utredare inom avdelningen för funktionshindrade. Verksamheterna ser ett 
behov av förändring som innebär att handläggning inom avdelningen för 
funktionshindrade läggs på en tjänst, istället för att som idag vara utlagd på 
alla områdeschefer. 
Biståndshandläggning måste fungera även om avdelningen för 
funktionshindrades handläggare inte finns på plats, därför kommer även 
biståndshandläggarna inom äldreomsorgen att få tal del av ärenden inom 
LSS området. 
 
Biståndshandläggarna har benämningen utredare i nuvarande version av 
delegationsförteckningen. De bör ändras till biståndshandläggare. 
Förändringen innebär att alla som benämns biståndshandläggare har samma 
delegation, oavsett om de har sina huvuduppgifter inom avdelningen för 
funktionshindrade eller inom äldreomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
 Anta delegationsordning för socialnämnden med ovanstående ändringar. 
 Delegationsordningen ej bifogas protokollet men finns tillgänglig på 

nämndskansliet. 
 Socialnämndens beslut 2011-03-01 § 16 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 23 
 
 

 
 
Omprövning av 
hemtjänstavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Berit Eriksson 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 19 Dnr 00061/2013 706
 
Ansökan om omprövning av hemtjänstavgift har inlämnats av ett gift par. 
 
Ansökan avser nedsättning av avgift för de dagar då ena maken vårdats av 
landstinget. 
 
Avgiftshandläggare Berit Eriksson yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
 Avslå begäran om omprövning av hemtjänstavgift med hänvisning till 

gällande hemtjänsttaxa. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 24 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2013 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Soc Personalledare 
Revisorer 
 

Sn § 20 Dnr 00073/2013 042
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2013 har upprättats. 
Eftersom årets internbudget inte ännu är inlagd i ekonomisystemet är det 
svårt att följa upp siffrorna mot budget. 
Socialchefen kommer att granska vissa poster utifrån dagens rapport. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Alla personalledare med budgetansvar uppmanas att hålla budgeten och 

följa upp den noggrant varje månad. 
2. Beakta rapporten. 
 
______ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 25 
 
 

 
 
 

Årsredovisning år 2012 – 
Personligt ombud 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Länsstyrelsen 
Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 21 Dnr 00069/2013 042 
 
Arvidsjaurs kommun har ett personligt ombud sedan 2002. Ombudet arbetar 
ca 60 % i Arvidsjaur och 40 % i Arjeplog.  
 
Redovisning av verksamheten som personligt ombud i Arvidsjaur och 
Arjeplog under 2012 har upprättats av enhetschef vid individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. Årsredovisning för 2012 gällande personligt ombud i Arvidsjaur och 

Arjeplog godkänns och överlämnas till länsstyrelsen i Norrbottens län 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-03-19 §  1 () 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2013-03-18 
Árviesjávrien kommuvdna 

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

 
Redovisning av verksamheten med personligt ombud i Arvidsjaur och Arjeplog 
under år 2012. 
 

Organisation och ledning 

Ledningsgrupp: 
Ann-Sofi Levander socialchef, Arvidsjaur 
Monica Westman socialchef, Arjeplog  
Anna Lindbäck enhetschef, Arvidsjaur  
Mats Abrahamsson enhetschef, Arjeplog (ersatt av Fredrik Stenberg) 
Anita Renberg IFS 
 
Ledningsgruppen arbetar flexibelt, där kontakterna sker utifrån behov och möjlighet till möten. 
Många frågor avhandlas under gemensamma resor till konferenser/utbildningar eller vid egna 
kommungemensamma sammanträden/ utbildningar. Det kan vara frågor som rör metoder för att 
sprida information om verksamheten, hur efterfrågan ser ut och förändras över tid, det personliga 
ombudets arbetsmiljö, behov och metoder för samverkan med andra myndigheter m fl. Kontakt 
sker även via telefon och e-post. 
 
I Arvidsjaur/Arjeplog finns sedan 2012 åter två Personliga ombud. Deras organisatoriska 
tillhörighet finns inom Individ- och familjeomsorgen och Avdelningen för funktionshindrade. 
Tiden fördelas ungefär 60 % i Arvidsjaur och 40 % i Arjeplog. I Arvidsjaur finns en fast lokal där 
ombuden kan ta emot besök och telefonsamtal samt utföra kontorsarbete mm. Lokalen/kontoren 
finns i kommunhuset, men inte i anslutning till socialtjänsten.  
 
Att verksamheten utökats med ytterligare ett ombud medför ökad kvalité och tillgänglighet. Att 
det nu finns två ombud med liknande arbetsuppgifter, men med olika utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenheter, gör att de bättre kan möta den enskildes önskemål och behov. Även 
arbetsmiljön är märkbart förbättrad i och med att ensamarbete inte längre förekommer.  
 
Lokala, dokumenterade bedömningsgrunder/riktlinjer för om en person ska få personligt 
ombud saknas. Vi följer dock Socialstyrelsens definition, som säger att målgruppen för 
personligt ombud är vuxna personer med psykiska funktions-nedsättningar, som 
 

 har betydande och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 
under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning/sjukdom 
och 
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 har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering 
och sysselsättning och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, 
primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. 

 
Socialstyrelsens utökning av målgruppen till att gälla personer med neuropsykiatriska diagnoser 
har inneburit att flertalet nytillkomna har en komplex problematik, ofta med inslag av missbruk 
och psykiatriska komplikationer utöver den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen.  
 
Vid behov kan vår lokala ledningsgrupp prioritera inom målgruppen och utifrån de lokala 
förhållanden som råder. 
 
Verksamhet 

De som söker kontakt med personligt ombud i våra kommuner har vanligtvis önskemål 
om stöd för att klara sin ekonomi samt att påbörja och upprätthålla kontakter med 
vårdgivande myndigheter. Vad gäller de enskildas ekonomi har ombuden vid några 
tillfällen kunnat stödja enskilda längs den inte alltid så enkla vägen från försörjningsstöd 
till ersättning t ex från Försäkringskassan. 
 
Andra stödinsatser kan syfta till att få vardagen att fungera med rutiner och struktur, 
hjälp till fritidssysselsättning och liknande. 
 
Under året har ombuden varit behjälpliga i att startat upp verksamhet för AA och länkarna i 
Arjeplog, medan det i Arvidsjaur finns en annan typ av gruppverksamhet  
för målgruppen. 
 
Särskild uppmärksamhet ligger fortsatt på gruppen unga vuxna med neuropsykatrisk 
problematik/svårigheter fortsätter att öka. Här finns även fler med samsjuklighet, vilket 
medför att de behöver särskilt stöd. 
 
Verksamhetens fokus har under 2012 legat på utökningen med ytterligare ett ombud, att 
anpassa verksamheten utifrån nya resurstillgångar och att hitta bra arbetsformer. Önskan 
att ta del av fortsatt kompetensutveckling har därför varit lägre än tidigare. Fortsatt 
tillgång finns dock till regelbunden extern handledning. 
 
Systemfel 

Bland klientgruppen finns behov av regelbunden kontakt med vuxenpsykiatrin. 
Tillgången till Vuxenpsykiatrins öppenvård för personer boende i inlandskommunerna 
längs Piteå Älvdal upplevs av många som väldigt begränsad. Istället för regelbundet 
samtalsstöd eller andra insatser på den lokala vårdcentralen erbjuds ofta klienterna stöd 
och samtalskontakt vid mottagningen på Piteå älvdals sjukhus. Detta medför för den 
enskilde resor på minst 13 – 22 mil enkel väg för varje besökstillfälle. Det är inte vård på 
lika villkor. Tillgängligheten är ett problem som återkommande lyfts i kontakter med 
vårdcentralerna, vuxenpsykiatrin, den lokala psykfältgruppen och även till ledningsnivån 
inom landstinget utan märkbart resultat. Under hösten 2012 formulerades därför en 
gemensam skrivelse från Piteå älvdals personliga ombud med berörda chefer. Skrivelsen 
riktades till Vuxenpsykiatrin i Piteå älvdal och berörde bl a följande 
förbättringsområden; 
o Begränsad tillgänglighet via telefon (psykosmottagningen).  
o Att bli uppringd från psykiatrin när ”avsändaren” visas som skyddat nummer gör att många 

väljer att inte svara. 
o Bristande användning av SMS, som ett mycket bra stöd och hjälpmedel för våra  klienter i 

form av individuellt anpassade påminnelser om avtalade möten. 
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o Behov av att förtydliga vad som är en kontaktpersons uppdrag och vad patienten kan 

förvänta sig av psykiatrin. 
o Behov av öppenvårdens arbetsterapeuter för bedömning av behov av stöd i vardagen och 

ev kognitiva hjälpmedel. Kontakt med primärvårdens arbetsterapeut och sjukgymnast 
skulle också gagna personen.  

o Information om samordnad individuell plan, SIP, och rätt till samordning av insatser 
 inför utskrivning från psykiatrins slutenvård.  

 
Återkoppling till socialtjänsten i Arvidsjaur har inte skett. 

 

Situation årsskiftet 2011/2012 Män  Kvinnor 

Antal klienter 31 dec 2011 5 7 

Antal klienter 31 dec 2012 16 13 

Nya klienter 2012 14 9 

Avslutade klienter 2012 3 3 

 

Avslutade klienter under 2012 

Åldersgrupper  Män  Kvinnor 

18 - 29 år (1994- 1983) 1 2 

30 - 39 år (1982-1973)  1 

40 - 49 år (1972-1963) 1  

50 - 59 år (1962-1953)   

60 - 64 år (1952-1948) 1  

65 – år     (1947-)   

Antal klienter med minder-åriga barn som PO 
har vetskap om. 

0  

 

Ekonomisk redovisning för år 2012 
 
Kostnader: 
Lön (2.0), leasingbil, drivmedel, telefon  mm 887 000 kr 
Handledning, kurser och konferenser     15 200 kr 
 
Intäkter: 
Statsbidrag  -604 800 kr 
Bidrag från Arjeplogs kommun -118 960 kr 
Total kostnad för Arvidsjaurs kommun 178 440 kr 
 
Pg 60068-4, ansvar 411, verksamhet 751, projekt 7343. Org. Nr 212000-2650. 
 
I tjänsten 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef, IFO 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 26 
 
 

 
 
 

Entledigande som ledamot 
i socialnämndens utskott – 
Marja Lundmark (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Marja Lundmark 
Annika Öberg 
Agneta Lundström 
Socialnämnden 
Löner 
 

Sn § 22 Dnr 00071/2013 102
 
Marja Lundmark (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden utskott. 
 
Ordföranden tar upp frågan om val av ny ledamot i utskottet. 
 
Förslag 
 
Annika Öberg (m) 
Utse Agneta Lundström (c) som ledamot i socialnämndens utskott. 
 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Utse Annika Öberg (m) som ledamot i socialnämndens utskott. 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att socialnämnden beslutat enligt Ingrid Tagesdotters förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Bevilja Marja Lundmark entledigande från sitt uppdrag i socialnämndens 

utskott.  
2. Utse Annika Öberg (m) som ordinarie ledamot i socialnämndens utskott. 
3. Utse Agneta Lundström (c) som ersättare i socialnämndens utskott. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 27 
 
 

 
 
Ändring av 
sammanträdesdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunal 
Vision 
Vårdförbundet 
Personalledare soc 
 

Sn § 23 Dnr 00290/2012 006
 
Socialnämnden har 2012-12-04 § 81 antagit sammanträdesplan för 2013. 
 
Förslag föreligger att flytta sammanträdet den 28 maj till den 27 maj. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Flytta sammanträdesdag för socialnämnden från den 28 maj till den 27 

maj. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-03-19 28 
 
 

 
 
 

Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Sn § 24 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Internbudget 2012 Socialnämnden 
- Socialnämnden 2012-12-04 § 79 
 
* Cirkulär 12:73 - Överenskommelser för år 2013 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting inom området vård och socialtjänst; 
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 13:02 - Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och 
bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Socialstyrelsens årliga lägesrapport: Tillståndet och utvecklingen inom 

hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 
- Socialstyrelsen 
 
* Statsbidrag till kommuner för försöksverksamhet med meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
- Socialstyrelsen 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-03-19 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Hanna Lundgren -          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark -          

 5 Margoth Holmqvist -          

 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 1          

 2 Rose-Marie Grundström           

 3 Björn Lundberg 1          

 4 Vakant           

 5 Håkan Sandgren 1          

 6 Maj-Lis Vidman           

 7 Margareta Nevander           

 8 Sten Scherman           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 


