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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 2 
 
 

Ärendeförteckning 
 

Sn § 1 Dnr 00026/2014 700
Tema –Pärlan 
 
Sn § 2 Dnr 00026/2014 700
Information – Digitala verktyg 
 
Sn § 3 Dnr 00026/2014 700
Information – Upphandling inom offentlig sektor 
 
Sn § 4 Dnr 00026/2014 700
Verksamhetsuppföljning – Äldreomsorgen 
 
Sn § 5 Dnr 00021/2014 106
 L 
Samverkansavtal för Forskning och Utveckling/innovation (FoUi 
socialtjänst) Norrbotten – Kommunförbundet Norrbotten 
 
Sn § 6 Dnr 00004/2014 730
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Sn § 7 Dnr 00022/2014 041
Omfördelning av internbudget 2014  
 
Sn § 8 Dnr 00013/2014 739
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014 
 
Sn § 9 Dnr 00024/2014 042
Årsredovisning år 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 10 Dnr 00028/2013 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 11 Dnr 00023/2014 709
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2013 samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2014 
 
Sn § 12 Dnr 00037/2014 730
Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 3 
 
 

 forts.  
 
Sn § 13 Dnr 00043/2014 024
Arvode till ordföranden för kurser och konferenser 
 
Sn § 14 Dnr 00104/2013 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2013 
 
Sn § 15 Dnr 00044/2014 799
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun 
 
Sn § 16 Dnr 00047/2014 770
Medverkan i projektet "Testbädd - personcentrerad närsjukvård" 
 
Sn § 17 Dnr 00061/2014 702
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten – Exclusive Car Events AB 
 
Sn § 18 Dnr 00062/2014 042
Årsredovisning år 2013 – Personligt ombud 
 
Sn § 19 Dnr 00063/2013 700
Ordföranderapport 
 
Sn § 20 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 21 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Tema –Pärlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Socialnämnden 
 

Sn § 1 Dnr 00026/2014 700
 
Mona Larsson-Dahlberg och Britt-Inger Hedman presenterade Pärlans 
verksamhet. 
 
För att få ta del av Pärlans insatser måste det finnas ett biståndsbeslut. Man 
kan aktualiseras genom egen ansökan eller genom anmälan. 
 
Insatserna är frivilliga och kan bestå av olika program som följer en bestämd 
manual. Kontakterna inleds oftast med en ASI utredning(ASI= addiction 
severity index)  
 
Insatserna är evidensbaserade, forskning visar att de fungerar. 
 
Förutom programverksamhet erbjuder Pärlan även en social träffpunkt må 
ons fredag mellan 0800-1000. Besökarna  får ibland gå ifrån sitt arbete för 
att ha fortsatt stöd via Pärlan. 
 
Man har bra samarbete med Polisen, svenska kyrkan , hälso och sjukvården. 
 
Pärlan gör numera egen drogscreening med teststickor. 
 
Man ser ökande problem med missbruk av läkemedel, främst lugnande och 
smärtstillande som ungdomar kommit över, ibland via stölder och ibland 
genom inköp. Just nu är detta större problem än de s k nätdrogerna. 
 
De som prövar nätdroger är oftast högkonsumenter av alkohol redan när de 
första gången testar nätdroger. 
 
Pärlan ser behov av ett kunskapscenter i Norrbotten då drogutvecklingen 
idag sker väldigt snabbt. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Information – Digitala 
verktyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Socialnämnden 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 2 Dnr 00026/2014 700
 
IT-chef Glen Eriksson informerade om framtidens utmaningar inom bl a 
socialnämndens område gällande IT-system.  
 
Framtida utmaningar  

- Vi ska kunna erbjuda e-tjänster till medborgarna 
- Ökat beroende av fungerande IT-system 
- Vi ska hantera ständigt pågående teknikskiften 
- Svårigheter vid val av leverantörer av system-upphandlingar 
- Påtvingade nationella system 
- Open data 
- Mobilitet 

Glens uppfattning är att kommunen behöver mera fiber för att kunna erbjuda 
kvalificerade e-tjänster 
 
Utvecklingen kräver 
-andra arbetssätt 
-förändrat utbud av tjänster 
-utökat samarbete 
 
Kommunen måste hela tiden ha med IT frågorna när det planeras 
förändringar. 
 
____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2014-02-25 6 
 
 

 
 
Information – Upphandling 
inom offentlig sektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 3 Dnr 00026/2014 700
 
Kommunens upphandlare, Sara B Nordström och Mikael Renberg, 
informerade med utgångspunkt från Konkurrensverkets hemsida, KKV.se 
 
Där finns de grundläggande bestämmelserna och riktlinjerna för 
upphandling. 
 
LOU -lagen om offentlig upphandling samt Arvidsjaurs kommuns 
inköpspolicy, antagen av fullmäktige 2010, styr hur verksamheterna ska 
handla. 
 
Det är viktigt att understyka att anbudssökande och anbudsgivare från andra 
orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 7 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning – 
Äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Ylva Stråhle Andersson 

Sn § 4 Dnr 00026/2014 700
 
Biståndshandläggarna Marie Lidström. Anna Lindblom och Emma Wendt 
berättade från sitt arbetsområde. 
Det har varit hårt tryck på äldreomsorgen under hela perioden från augusti 
2013. Stor inströmning av ärenden och få platser gör att många får vänta 
länge på att få plats i vård och omsorgsboende. 
Solbackens nedläggning gjordes under en relativt kort period, 4 månader, 
men nu finns farhågor att socialnämnden inte kommer att klara 
Borgargårdens nedläggning lika bra. 
 
Korttidsplatserna används till mer än 100%, vi har fullbelagt på Krehab samt 
4 tillfälliga korttidsplatser på andra boenden. 
Många avlastningar måste avbokas då platserna beläggs av de som väntar på 
boende, just nu väntar 7 på KREHAB och 2 personer i hemmet. 
 
Biståndshandläggarna berättade om två ärenden där de känner att den som 
söker bistånd inte kan erbjudas rätt hjälp på grund av att vi har fullbelagt på 
både korttidsplatser och permanenta platser. 
 
Det har varit stora problem med vårdplaneringarna mellan kommun och 
landsting, fungerar något bättre nu . För att få mera personcentrerad vård 
och omsorg har socialkontoret gått med i ett projekt tillsammans med 
landstinget, testbädd Vinnova. Biståndshandläggare Emma Wendt är en av 
våra representanter i arbetsgruppen. 
 
Under 2015 blir det obligatoriskt med  kontinuerlig biståndsbedömning i 
vård och omsorgboende.  Det blir ytterligare en arbetsuppgift som läggs på 
de redan arbetstyngda handläggarna. 
 
För att klara verksamheten måste fler anställas inom hemtjänsten. Det fanns 
med i bedömningen inför nedläggning av boendeplatser.  
 
I sämsta fall kan det hårda trycket i kombination med få tillgängliga 
boendeplatser innebära att verksamheten inte klarar att ta hem 
utskrivningsklara och att socialnämnden då får betala till landstinget. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2014-02-25 8 
 

 
 
Samverkansavtal för 
Forskning och 
Utveckling/innovation 
(FoUi socialtjänst) 
Norrbotten – 
Kommunförbundet 
Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sn § 5 Dnr 00021/2014 106
 
Enligt Kommunförbundet Norrbottens verksamhetsplan för 2011 ska en 
översyn av FoU Norrbotten (socialtjänst) genomföras. Skälet till översynen 
är bland annat att FoU Norrbotten i sin nuvarande form verkat i mer än 10 
år. Omvärldsförändringar och en allt starkare statlig styrning med ökade 
krav från nationell nivå om att utveckla socialtjänsten verksamhet till en mer 
kunskapsbaserad praktik medför behov av utveckling av verksamheten. 
Också SKL:s strategi inför forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen pekar på nya utmaningar. 
 
Tre arbetsgrupper; Översyn av FoU socialtjänst, FOU-enhet på skolans 
område och översyn övergripande, har utrett ärendet. 
 
Kommunförbundets styrelse rekommenderar att länets kommuner att ingå 
ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verksamheten FoUi skola med 4 
kr per invånare och år, till och med 2018. 
 
Kostnaderna för FoUi Övergripande för 2014 och 2015, vid behov, tas ur 
eget kapital. 
 
Målet ska vara att kostnaderna för FoUi Övergripande, motsvarande 5 kr per 
invånare och år, från 2016-01-01 ska finansieras inom Kommunförbundet 
Norrbottens ram. 
 
FoUi verksamheten, såväl socialtjänst, skola, som övergripande kommunal 
verksamhet, ska genom FoUi-utskott följa upp och rapporteras till styrelsen 
minst två gånger per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 § 228 att överlämna ärendet till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande om 
medfinansiering. 
 
Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Meddela kommunstyrelsen att socialnämnden ställer sig positiv till 

medfinansiering av FoUi-socialtjänst eftersom det finns behov av stöd 
för verksamheten inom kunskapsutvecklingen. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för förskrivning 
av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunförbundet Norrbotten 
Socialförvaltningen 
 
 
 

Sn § 6 Dnr 00004/2014 730
 
Kommunförbundet Norrbotten har gjort en översyn av riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning med den 
gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag. 
 
Förslagen till förändringarna av de riktlinjer som är gemensamma för 
kommuner och landsting har tagits fram. 
 
Kommunförbundet Norrbottens socialberedning har 2013-11-14 beslutat att 
rekommendera kommunerna att följa riktlinjerna för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning antas. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 10 
 

 
 
Omfördelning av 
internbudget 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Ekonomi 
Ekonom soc 

Sn § 7 Dnr 00022/2014 041
 
I samband med internbudgetens fördelning 2014 var det meningen att 
Solbacken som trygghetsboende skulle ha en budget på 602 000 kr för att 
täcka de övergripande kostnader som nämnden har även i fortsättningen. På 
grund av ett misstag kom summan inte med i sammanräkningen så det fattas 
medel för att täcka Solbackens kostnader. 
 
Socialnämnden har klarat nedläggningen något snabbare än förväntat så 
budgeten kan minskas till 500 000 men den måste ändå täckas genom 
omfördelning. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander föreslår att utifrån den lagda budgeten och 
resultat från 2013 göra följande omfördelning: 
 
* Kostnaden för boende i annan kommun minskas med 200 000 kr. 
* LASS intäkterna ökas med 300 000 kr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Omfördelning av internbudget 2014 enligt socialchefens förslag 

bifalles.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 11 
 

 
 
Anmälan enligt Lex Sarah 
år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Pernilla Berggren 
Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 8 Dnr 00013/2014 739
 
En Lex Sarah-anmälan har inlämnats 2014-01-22 med anledning av att en 
anställd inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under hösten 2013 
inlett en relation med en placerad ungdom på HVB-hem. 
 
Personen har avstängts från sitt arbete under pågående utredning. 
Ansvarig personalledare har polisanmält händelsen. 
 
Åtgärder har vidtagits för att säkra vården av den enskilde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Vidtagna åtgärder godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning år 2013 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 

Sn § 9 Dnr 00024/2014 042
 
Årsredovisning för socialnämnden år 2013 har upprättats. 
 
Resultatet innebär ett plusresultat mot budget med 6 676 tkr (96 % av 
budgeten är förbrukad). 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning 2013 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-02-25 § 9. 1 (48) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 
Januari – December Socialnämnden 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2013 
 

2012   

  Budget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr 
i % 

Personal  151 309 145 081 96 148 925 97 

Försörjningsstöd 4 900 4 819 98 4 952 97 

Verksamhet 39 400 44 541 113 43 687 102 

Internhyror 249 249 100 249 0 

            

Summa kostnader 195 858 194 690 99 197 813 98 

            

Intäkter -38  165 -43 674 114 -38559 113 

            

Netto 157 693 151 017 96 159 254 95 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Hemsjukvården överfördes från landstinget till kommunen 1 februari, all hälsovårds och 
rehabpersonal finns i samma grupp. Verksamheten  fungerar bra, särskilt samarbetet mellan 
sjuksköterskor och hemtjänsten. Negativt inom hälso och sjukvårdsområdet är utvecklingen på 
Arvidsjaurs Hälsocentral där bristande personalkontinuitet orsakar problem även för kommunens 
verksamhet. Medborgarna drabbas av att det blir brister i vårdkedjan.  Inom Remodemprojektet 
arbetar vi fram en fungerande vårdkedja för dementa och deras anhöriga. Vi har också  inlett ett 
gemensamt projekt under ledning av landstinget, Testbädd Vinnova för att genomföra mera 
personcentrerad vård och omsorg. 
 
Solbackens vård och omsorgsboende har lagts ned, Solbacken har blivit ett Trygghetsboende. 
Planeringen för Borgargårdens nedläggning har påbörjats. Hemtjänsten har fått mera personal. 
Vi har planerat för och inlett arbetssättet ”Trygg hemgång” som ska förbättra mottagandet av 
personer som kommer hem från sjukhusvistelse. Syftet är också att hitta alternativ till 
korttidsvård då våra korttidsplatser varit och kommer att förbli, mycket hårt utnyttjade. 
 
Inom vård och omsorgsboende har vi fördelat om personal mellan olika enheter för att utjämna 
bemanningen. Ringelsta har fått mer personal, de har under flera år haft för låg bemanning och 
därför tagit in extrapersonal. 
 
Biståndshandläggningen har förstärkts genom utökning med 0,5 tjänst. Pengar har omfördelats 
inom socialnämndens ram. 
 
Lokalvård inom vård och omsorgsboende samt matdistribution i Glommersträsk har gått tillbaka 
till egen regi via annan kommunal verksamhet. 
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Under senare delen av hösten har vi inlett arbetet med att byta ut analoga trygghetslarm mot 
digitala. Nya larmanvändare får digital utrustning där kommunen tar ansvar för hela kedjan, även 
abonnemang, sedan byter vi ut gamla larm i den takt vi hinner. Arbetet utförs till stor del av 
hemtjänstpersonal som fått utbildning av leverantören under hösten. 
 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året, man klarar sin budget. 
Arbetsmarknadsprojektet Norrsken har  varit igång sedan hösten 2010. Statistik från IFO visar 
att totalt 66 personer deltagit sedan 2010. I december 2013 var 44 utskrivna av dessa är 
merparten, 43 personer , inte längre aktuella inom försörjningsstödet.  

Institutionsvård av barn och unga har kostat mycket mer än vad som fanns i budgeten.  Behovet 
är mycket svårt att förutse i förväg. Under året har 27 %  ( 10 personer)av ensamkommande barn 
och unga som är inskrivna i Arvidsjaur varit placerade i familjehem eller institutionsvård under 
hela eller delar av året. Kostnaderna för den delen av barn och ungdomsvården täcks av intäkter 
från Migrationsverket. Antalet anmälningar om barn som far illa ligger på ungefär samma nivå 
som tidigare. Samarbetet inom NORRBUS fortsätter att utvecklas. 
 
Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, forskning, brukarnas uppfattning och 
personalens professionella bedömningar ska vägas ihop. 
 
Särskilda stimulans och utvecklingsmedel från staten har använts till Kultur i vården, satsning 
för stöd till unga och till personer med psykisk ohälsa, stöd till den som utsätts för våld i nära 
relation samt Bättre liv för mest sjuka äldre.   
 
Länsstyrelsen har till stor del bekostat verksamheten Personligt Ombud där vi under 2013 fått 
pengar till två ombud istället för ett. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har minskat antal grupper med personlig assistans, under året 
har fyra grupper upphört i kommunal regi. 
 
Socialnämnden har beslutat att dra in ”flitpengen”, habersättningen som deltagare i daglig 
sysselsättning har fått. 
 
Planering  pågår för sammanslagning av personalgrupper för att kunna minska lokalytor och 
använda personalen mera effektivt. A service och Åkerbärets personal och brukare har aktivt 
deltagit i planeringen. 
 
Inom Avdelningen för funktionshindrade har vi sparat in på 0,5 tjänst arbetsledare och istället 
lagt det mesta av  biståndshandläggningen på en handläggare. 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljömålen bedöms vara uppfyllda. Alla verksamheter har haft regelbundna 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal. 
Sjukskrivningstalet har åter ökat, från  6,03 till 6,96. Korttidsfrånvaron ligger på ungefär samma 
nivå som tidigare, det är långtidssjukskrivningar som drar upp sjuktalen. Tillbud och 
arbetsskador ligger på ungefär samma nivå som 2012. Under året har två personal utbildats till 
instruktörer  i självskydd, de har hittills utbildat tre arbetsgrupper. 
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Ekonomi 
Socialnämndens bokslut innebär ett plusresultat mot budget  på 6 567 200 kr (95,8 % av 
budgeten förbrukad). 
  
Intäkterna som ökat med 15,8 %  mot budget jämfört med 2012. Intäkterna från 
Migrationsverket uppvisar den största ökningen och relativt stor del kan hänföras till kostnader 
som uppstod under 2012. Rutiner för återsök hos Migrationsverket har uppdaterats så att man  
fr o m 2013 ligger mera i fas.  
 
Även äldreomsorgens intäkter har ökat, vi har haft fler brukare , få tomhyror.  
 
Verksamhetens kostnader har legat på lägre nivå än 2012. Inom äldreomsorgen har vård och 
omsorgsboende förbättrat sitt resultat mot budget  avsevärt, från – 5.887 200 under 2012 till + 
2 451 700 för 2013. Förklaring till resultatet är att vi under 2013 haft lägre personalomsättning i 
socialnämndens ledning, chefer har funnits på plats, vi har  också haft mindre vikarier inne då 
verksamheten haft god tillgång till tillsvidareanställd personal .Solbackens nedläggning har gett 
en besparing redan under 2013. Hemtjänsten måste byggas ut successivt men har klarat sin 
budget och gått med överskott mot budget  på 615 700 under 2013 trots övergången till mera 
hjälp i hemmet. 
 
Hemsjukvården finns som en integrerad del i kommunens hälso sjukvårds och rehabenhet. 
Verksamheten visar ett överskott mot budget  på 403 000. En stor kostnad ligger på hjälpmedel 
där förbrukningen ligger ca 1, 2 miljoner över budget. Personalkostnaden har klarats mycket bra 
, tack vare effektivt användande av personalen inom alla delar av hälso och sjukvårdens 
verksamhet. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har haft lägre  intäkter – 3 255 700 och lägre kostnader än 
förväntat, + 4 360 400. Resultatet ligger på drygt en miljon plus mot budget, förbrukningen 
ligger på 96,5 % 
Förklaringen ligger bl a i färre grupper med personlig assistans, lägre nyttjande av boende i 
annan kommun. AFF s ledning har haft lägre kostnader än förväntat då vi inte tagit in vikarie 
under hela året i samband med längre sjukskrivningar. 
 
Investeringar 
Lokaler har byggts om och utrustats i samband med hemsjukvårdsövertagandet. Under hösten 
har installation av nytt larmsystem på Länsmansgården, Krehab och Ekan inletts. Återstående 
medel från investeringsbudgeten flyttas över till 2014 då investeringen slutförts. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 15 
sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2 personligt ombud, projektmedarbetare.  
Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. 
Personalpoolen har förutom sin egen personal på 11, administration av de personer som får 
tillsvidareanställningar under året. 5-15 personer har varit placerade på kortare och längre 
vikariat genom poolen. Under sommaren blev 12 personliga assistenter utan placering samma 
dag, de kunde snabbt placeras ut på nya ställen tack vare poolen. 
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Antal tjänster inom socialnämndens område 
 2012-12-31 2013-12-31 
Deltid 30,116 27,988 
Heltid 295 286 
Vilande 11 15 
 336,116 328,988 

 
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. Vi har gjort gemensam ansökan till Region Västerbotten för att kunna bedriva 
vård och omsorgscollege, ett sätt att kvalitetssäkra och popularisera vårdutbildningen. 
Vi har klarat rekrytering bättre än under 2012. 
 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal  

  
 

Övergripande 
mål: 

SN 
verksamhetsmål: 

 
Nyckeltal: 

 
Målupp-
fyllelse: 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolkningsut
veckling och 

tillväxt 

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

Medarbetarenkät 
ska visa på 
medelvärde minst 
7,8 i 
helhetsbedömning, 
sjuktal 

 Sjuktalen har ökat 
något, till 6,96 jfr 
med 6,03 under 
2012. 
Ingen ny 
medarbetarenkät 
finns. 

Värdigt bemötande Engagerade 
medarbetare, nöjda 
brukare. 
Kunskap och 
engagemang 

 Enligt Öppna 
jämförelser har vi 
förbättrat 
bemötande jfr 
med 2012 

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

Delaktighet i 
genomförandeplan
er. 

 Äldreguiden: 
100 % i hemtjänst 
och 87 % i säbo 
och korttidsvård 
delaktiga i 
genomförande-
plan 
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Övergripande 
mål: 

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. 
Kundnöjdheten 
ligger på eller 
över målet enligt 
mätning i ÖJ 

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.  
Medarbetarenkät 
Minst 80 % av 
medarbetarna ska 
ha undersköterske-
utbildning. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

 Antal utbildade är 
högre än 80% 
Handledning 
finns tillgänglig 
vid behov för 
olika grupper. 
Gemensam 
ansökan Vård och 
omsorgscollege 
tillsammans med 
gymnasieskolan 
Nöjdheten hos 
brukarna ligger på 
eller över målet 
enligt brukarenkät 
i ÖJ 

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 
samverkansorgan 
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 
medarbetarenkäten. 
Minst 80 % av 
tillsvidareanställda 
har rätt till heltid. 

 Ingen 
medarbetarenkät 
genomförd under 
2013. 
Mer än 80 % har 
rätt till heltid. 

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 

 

Nöjdheten ligger 
på eller över 
målet enligt 
brukarenkät i ÖJ 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Följsamhet mot gällande lagstiftning 
Socialstyrelsens inspektion inom vård och omsorgsboende som inleddes 2011 avslutades med 
beslut att relevanta åtgärder vidtagits. Sn 2013-03-13 § 11 
 
Socialstyrelsens begäran om komplettering i ärendet tillsyn på Länsmansgården kompletterades 
och Socialstyrelsen beslutade 2013-03-26 att godkänna åtgärderna och avsluta ärendet. Sn 2013-
05-27 § 39. 
 
 Socialstyrelsens tillsyn av Arvidsjaurs kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som  
bevittnat våld- Socialstyrelsen har 2013-05-02 bedömt att relevanta åtgärder vidtagits eller 
planeras och avslutar därmed ärendet. 
 
Arbetsmiljöverket har behandlat ett ärende som skickats in från socialkontoret och man har 
bedömt att ärendet handlagts enligt gällande förordning. 
 
Riktlinjer och delegationsförteckning inom alkohollagens område har reviderats och 
beslutats av Sn 2013-12-03. 
 
De ärenden som gått till Förvaltningsrätten har avgjorts till kommunens fördel. 
 
Antalet ej verkställda beslut inom tre månader har legat på lägre nivå än under 2012.  
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat två ärenden och funnit att socialnämnden 
uppfyllt kraven under väntetiden. 
 
Klagomålshanteringen har fungerat, 14 klagomål har kommit in och åtgärdats. 
 
Sammantaget görs bedömningen att verksamheten följt bestämmelserna i de lagar och 
författningar som styr verksamheten.  
  
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir fler personer i åldrarna över 80 år under åren 2016-2030; 

 
 
 
Den åldrande befolkningens behov måste mötas. Ett sätt är att fortsätta planera för bättre boende 
för äldre och mer vård och omsorg i det egna hemmet. Vård och omsorgsboende kommer under 
2014 att koncentreras till de två fastigheterna Ringelsta med 50 lägenheter och Länsmansgården 
med 50 lägenheter.  Det finns även möjlighet att dela på de större lägenheterna i båda boendena.  
Vi  har  tillgång  till 38  platser i trygghetsboende i centrala Arvidsjaur samt 10 lägenheter på 
Ängsbacka i Glommersträsk. Trygghetsboendet kombineras med god tillgång till hemtjänst och 
sociala aktiviteter . Fortsatt gott samarbete med Arvidsjaurhem är viktigt. 
Antalet boendeplatser i särskilt boende beräknas vara på ungefär samma nivå, eller något lägre 
än i jämförbara kommuner.  
 
Regeringens satsning på Mest sjuka äldre fortsätter, kvalitetsregister och uppföljningar på olika 
sätt samt samarbete med landstinget är centralt i satsningen. 
 
 Relativt stora pensionsavgångar under kommande år kombinerat med små ungdomskullar gör 
att socialnämnden aktivt måste verka för att rekrytera och behålla personal. De största 
avgångarna kommer om 5-10 år. Vi fortsätter att i samarbete med både grundskola och 
gymnasium visa på arbetsmöjligheter inom våra verksamheter.  
Den gemensamma ansökan tillsammans med gymnasieskolan om att bli vård och 
omsorgscollege är viktig för framtida rekrytering. Genom garanterade kvalitetskriterier på 
utbildningar bidrar VO-College till att den studerande blir anställningsbar direkt efter studierna och kan 
erbjudas specialkompetens eller vidareutbildning på högskolenivå. Yrkesområdets status ökar. 
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Personalens åldersstruktur ser ut så här: 
 

 
All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att 
alla får utbildningen på sin arbetsplats. Äldreomsorgens ledare utbildas och har ansvar för att 
äldreomsorgens nationella värdegrund genomsyrar verksamheten. 

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 
under 2015. Reglerna  gäller för alla typer av äldreboenden. Vi planerar för detta genom att börja 
utbilda biståndshandläggare och chefer samt anpassa verksamhetssystemet Treserva redan under 
första halvåret 2014.. 

Övergången till digitala trygghetslarm pågår under 2014-2015. Vi måste byta ca 10 larm per 
vecka under de mest intensiva arbetsveckorna. Det ger ökade möjligheter för både brukaren och 
kommunen att testa och kontrollera kvaliteten i hela larmkedjan – från knapptryck i hemmet till 
att hemtjänsten får kontakt med personen och kan avgöra vad larmet gäller. På längre sikt kan ett 
teknikskifte också bana vägen för fler trygghetstjänster. 

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, både 
med moderna trygghetstjänster och i samarbete med frivilligorganisationer. 
 
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. 
 
SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa även under 2014.  
 
Avdelningen för funktionshindrade kommer att ha höga kostnader för boende i annan kommun 
under hela året och även kommande år. Vi har ett par nya grupper med personlig assistans som 
kommer igång under vintern 2014. 
De brukare som tillkommer pekar på behovet av nya boendelösningar för personer med 
funktionshinder. De gruppbostäder vi har, Lärkan och Borgen, har inga lediga platser. 
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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. Vi omorganiserar så båda grupperna läggs ihop , med samma chef. Inom några 
år kommer ungdomar som vi har kännedom om i dag att förväntas ansöka om gruppbostad. 
  
Arbetsmöjligheter för personer med olika funktionshinder måste förbättras, socialnämnden har 
ansvar för att vara drivande i frågan. Under 2014 medverkar vi  tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten i en förstudie inom området där Piteå kommun är projektägare med 
Älvsbyn, Skellefteå och Arvidsjaur som samarbetspartners. 
 
Under  2014 flyttar dagverksamheten  Åkerbäret för personer med funktionshinder ,in i A-
service lokal .A-service måste anpassas till den förändrade verksamheten, personalen blir en 
gemensam grupp. 
  
Projektet Norrsken fasas ut . Här finns risk för att behovet av försörjningsstöd kan öka, vi måste 
verka för kontinuitet i samverkan med arbetsmarknadsenheten för att motverka passivitet och 
bidragsberoende. Kunskaperna om de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är mycket 
begränsade och det saknas forskningsstudier på många områden. Beroende på metodologiska 
problem är det svårt att genomföra effektstudier men trots detta finns det några.  

En ny studie av Bergmark, Bäckman & Minas, Vägar ur Socialbidrag. Om socialtjänstens 
insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet, konstaterar att ”korttidskommunerna” 
(kommuner som har färre personer som har försörjningsstöd under lång tid) utmärker sig genom 
bredare utbud av aktiveringsåtgärder, tydligare inslag av kompetensutveckling, uttalat fokus på 
ungdomar som prioriterad grupp, välfungerande samarbete med AF och arbetsmarknadsenhet, 
användning av sanktioner samt mer systematisk och högre ambitionsnivå. Subventionerade 
anställningar i kommunerna ser ut att uppvisa små positiva resultat. 

 
Arbetet med att införa ett ledningssystem för kvalitet inom hela socialnämndens verksamhet 
fortsätter. 
 
Förebyggande arbete bland barn och unga i samarbete med skolan ska prioriteras under 2014, 
konkret i form av en visstidsanställd personal som delas mellan socialtjänsten och skolan. 
Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) har med sina nationella riktlinjer pekat 
ut att målsättningen med det  lokala föräldrastödsarbete är att öka förutsättningarna för föräldrar 
att få adekvat stöd och hjälp, samt att det är viktigt att alla verksamheter, vars målgrupp är 
föräldrar, samordnar sina resurser, oberoende av sektorstillhörighet. Det är av stor betydelse att 
man på lokal nivå strävar efter att utveckla fler organisationsformer så att samverkan blir möjlig. 
NORRBUS dokumentet som reviderades under 2013 anger fortsatt hur den konkreta samverkan 
ska bedrivas. 
 
Förändringar i lagstiftning – nyligen genomförda samt förslag 
Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen – att erbjuda samarbetssamtal  
Kommunen ska erbjuda samtal till föräldrar under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som 
gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning. Ny lagstiftning 2014-07-01. 
 
Stärkt stöd och skydd för barn och unga. För att förebygga övergrepp på barn som 
omhändertas av samhället ska nu barn som placeras i familjehem få en egen socialsekreterare att 
ha kontakt med. 
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Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör socialsekreteraren besöka barnet eller den unge minst 
fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och unga som nyligen har placerats kan behöva tätare 
kontakt 
Samtidigt kvarstår att socialnämndens uppföljning ska innehålla 

 regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas  
 enskilda samtal med barnet eller den unge  
 samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem  
 samtal med vårdnadshavarna.  

Det framgår av 6 kap. 7 b § SoL. 

2014-07-01/ Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och 
åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och ungdom. 
Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan 
relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har utländsk utbildning som erkänts enligt 
3 b § andra stycket för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och 
ungdom som innefattar  
1. bedömning av om utredning ska inledas, 
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller 
3. uppföljning av beslutade insatser. 
 
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som 
avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Lag (2013:1146). 

 
Ökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till kommuner 
som inte har något avtal med Migrationsverket. Migrationsverket ges rätt att tvinga 
kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn, även sådana kommuner som inte har avtal 
med Migrationsverket. Några särskilda skäl för att anvisa barn till sådana kommuner krävs inte 
längre. En prestationsbaserad ersättning införs där kommuner som tar emot många flyktingar 
premieras. (Prop. 2012/13:162) 
 
Tillstånd ska minska assistansfusket. Den som har verksamhet med personlig assistans måste 
numera ha tillstånd från Socialstyrelsen (se 23 §). För att få tillstånd måste man ha ordnad 
ekonomi och vara lämplig i övrigt. När assistansen utförs av en närstående har kommunen och 
Socialstyrelsen rätt att komma på inspektion i hemmet (9 c §). Syftet är att minska antalet 
oseriösa aktörer på marknaden. (Prop. 2012/13:1) 
Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten SOU 2014:2 
Betänkandet inleds med en beskrivning av hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse 
för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, 
kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar lagen om 
valfrihet, LOV. Utredningen belyser även sambandet mellan vinstutdelning, ersättningssystem 
och kvalitet samt frågor om kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning. Betänkandet avslutats 
med förslag om valfrihetens omfattning och om hur brukarna kan stöttas i valet av utförare. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 11 (48) 
Januari – December Socialnämnden 

 
 
Uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSSS2012/8853/FST 
Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga insatserna ledsagarservice, 
avlösarservice, korttidsvistelse samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förkortad LSS. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 
15 februari 2015. 
 
Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande Kommitté Dir: 2014:2 
Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste 
decennierna. Behovet av insatser kan komma att öka väsentligt, vilket förväntas medföra en 
samhällsekonomisk utmaning. Samtidigt behöver kommuner och landsting utveckla vård- och 
omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och 
självbestämmande över den egna tillvaron. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 
2015. 
 
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Prop. 2013/14:67 
I propositionen föreslås att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ändras så att det tydligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den 
enskilde att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller 
kommunen. 
 
Forskning om den omfattande administrationen inom socialtjänsten 
Organisationsforskaren Mats Alvesson menar att många offentliga verksamheter inte styrs av 
sina mål och ledare. I stället är det policyer, lagar och regler som styr verksamheten. En del av 
detta är förnuftigt, säger Mats Alvesson, men ofta är kunskapsbasen tveksam och det blir för 
mycket formella regleringar som kräver uppföljning i en orimlig omfattning. 

Alltfler signaler från verksamheten och även kontakter med andra socialförvaltningar visar att 
fokus under senare år har flyttats från medborgarnyttan till administration. En framtidsgissning 
är att vi snart kommer att se en reaktion på detta.  

 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
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Komplettering – Jämförelse mellan olika budgetposter 2010-2013 
 

Jämförelse mellan olika budgetposter 2010‐2013

Lönekostnader , totalt

2011 2012 2013 2014

jan 10113000 14565800 13143600 12693000

febr 12047400 12522800 12456400

mars 11787300 11791500 12225800

april 11770100 13350700 12429100

maj 12920500 13942300 12617800

juni 11601900 13126700 12159800

juli 9142800 9497900 9279600

aug 11851500 12799200 12686000

sept 12941700 14223900 12379600

okt 12652100 13899800 11858900

nov 12511200 13451600 11917300

dec 14508600 16300200 11519200

Den översta linjen är 2012, den lila linjen är 2013, lägre i december

Lönekostnaderna har varit högre under december både 2011 och 2012, timlönerna

har lagts ut den månaden. För 2013 finns en nedåtgående tendens på lönekostnaderna

från sommaren 2013. Vi har från den tidpunkten färre brukare inom AFF
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Intäkter från Migrationsverket

2010 2011 2012 2013

3037500 2810000 892300 7077000

Ej budgeterade kostnader till landstinget inkl betalningsansvar

2010 2011 2012 2013

16400 282500 715600 35800

Lokalkostnader

2010 2011 2012 2013

14152000 14117900 14560900 14773800

Hyresintäkter

‐8005100 ‐8268600 ‐8076700 ‐8939600

6146900 5849300 6484200 5834200
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Under 2012 lade vi om rutinerna för hyror inom vård och omsorgsboende,

vi förändrade till efterskottshyra istället för förskottshyra, förklaring till högre

nettokostnader för lokaler under 2012

Den högra stapeln är verksamhetens nettokostnader för lokaler

Avgifter för vård och omsorg

2010 2011 2012 2013

2401900 2835300 3199900 3780600

Kostnader för livsmedel och hygien

2010 2011 2012 2013

2708000 3119500 3102900 3107200
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Datakostnader inkl datorer, skrivare, skärmar

2010 2011 2012 2013

591500 821000 1051800 456800

Utgifter och intäkter månadsvis 

2010 2011 2012 2013 2014

13320500 14022600 15058100 17780500 16540000

16027200 15617100 16555200 16268000

16231800 16080800 15877400 16837700

15517600 15811500 16510300 17270000

16910900 17823600 17017400 16729800

15906300 16838100 16316300 16106600

12188400 12077000 12851300 13038800

15121100 14952800 16420900 15937700

16610200 17355000 16781800 17302800

16071100 15638200 17223400 15342200

16368100 17079100 17125300 14984800

17942400 18448900 20294900 17308300

Diagrammet avser utgifter, den översta decemberlinjen avser 2012

Den nedersta (lila) avser 2013
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Intäkter

2010 2011 2012 2013 2014

3707800 2068200 492300 3363400 3386700

4941100 3057800 4032400 4094000

3631300 3060900 4085900 3029900

3601100 4311600 3159600 3032900

3989400 3057800 3075100 4389000

3419300 3129300 3189600 4216200

4816600 2816700 3353400 2702300

3535200 3935600 3621700 4638700

3385700 2583700 2557900 3278400

2995900 2831700 3323600 2260300

3183400 3515000 3673700 2714300

2942600 6712300 3994700 6635300

Som syns så varierar intäkterna mycket mellan åren just i december månad, har att göra 

med hur vi lagt in hyror och avgifter, förskott respektive efterskott samt intäkterna från

Migrationsverket. 2011 och 2013 fick vi in särskilt stora intäkter i december.

Under 2012 hade vi genomgående betydligt lägre intäkter(den gröna linjen) än övriga

år under perioden.

Förklaringen till 2012 års dåliga resultat finns mer på bristande koll på intäkter än på

extremt höga utgifter. Omläggningen av äldreomsorgens avgifter har också relativt stor 

betydelse då vi fick in en månad mindre under 2012. Intäkten fanns på 2011 års resultat.
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14 Socialnämnden 
 
  2013 2012 

 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr i 
% 

Personal 234,0 165,0 68 218,3 75

Verksamhet 66,0 26,2 22,4 15,7 166

     

      

Summa kostnader 300,0 191,1 63,7 234,0 82

      

Intäkter    

      

 300,0 191,1 63,7 234,0 82

Netto  
 
Verksamhet 
Socialnämndens utskott har under året sammanträtt vid sju tillfällen och socialnämnden vid fem. 
 
Händelser av betydelse 
Hemsjukvården övertogs februari 2013 efter ett mycket intensivt arbete. Från brukare och 
hemtjänstpersonal har rapporterats att det fungerar mycket bra. Arbetet att omvandla Solbackens 
vård-och omsorgsboende till trygghetsboende genomfördes till största delen före december 
månads utgång. 
 
Ekonomi 
Året har till stor del präglats av sviterna från föregående års negativa bokslut. Allt arbete har 
fokuserat på att uppnå en budget i balans för de områden där förutsättningarna är kontrollerbara. 
Nämnden har erhållit regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens månadsbrev med 
aktuell information. 
 
Måluppfyllelse 
Positivt är den fortsatta minskningen av försörjningsstöd. Negativt ser vi en ökning av sjuktalen 
som sannolikt beror på den höga arbetsbelastning som personalen upplevt genom allt tyngre 
arbetsbörda.  
 
Framtiden 
Ytterligare åtgärder som kan sänka våra kostnader har inletts. Ett led i detta är den påbörjade 
avvecklingen av Borgargården. Planering för sammanläggning av verksamheter inom AFF pågår 
och Åkerbärets lokaler kommer därmed att kunna lämnas.  
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Socialnämndens ordförande 
 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 18 (48) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 

40 Ledningsfunktionen  
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

Personal 8 483,3 8 068,0 95 8 178,1 99 -415,3
Verksamhet 7 271,8 7 003,9 96 8 235,0 85 -267,9
Interhyra 0 0

Summa kostnader 15 755,1 15 071,9 96 16 413,1 92 -683,2

Intäkter -3 001,4 -3 610,8 120 -3 337,2 108 -609,4
Internhyror 0 0

Summa intäkter -3 001,4 -3 610,8 120 -3 337,2 108 -609,4

Netto 12 753,7 11 461,1 90 13 075,9 88 -1 292,6
 
Socialnämndens ledning 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, 
biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer och projektmedarbetare  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 
Socialnämndens ledning har haft lägre personalomsättning än under 2012 . Det har gett oss 
möjlighet att planera för kommande år. Vi har omfördelat pengar inom verksamheten för att 
kunna ha 3 tjänster som biståndshandläggare istället för 2,5 
 
Ekonomi 
Socialnämndens ledning klarar sin budget 2013. Förbrukningen ligger på 90 % mot budget, 
poolen inräknad . De externa intäkterna har bestått av ersättning för nystartsjobb, 
projektmedarbetare Kommunförbundet Norrbotten samt fördelning av 2012 års projektmedel 
från Statens kulturråd. De interna intäkterna för personalpoolens verksamhet visar på ett stort 
överskott mot budget. 
Personalomsättningen har varit låg , få introduktioner av ny personal gör att vi kan hålla nere 
kostnaderna. 
 
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  under våren 2013 fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar 
Lindberg, äldreomsorgschef i Piteå. 
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Måluppfyllelse och kvalitet  inkl nyckeltal 
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. 
 
Under 2014 genomförs ytterligare förändringar som berör ledningen inom socialtjänsten. 
Arbetsområden ses över och vi använder personalen där de bäst behövs. 
  
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 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 6 460,8 6 306,3 98 6 203,8 102 -154,5
Verksamhet 7 530,1 13 616,1 181 11 694,2 116 6 086,0
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 13 990,9 19 922,4 142 17 898,0 111 5 931,5

    
Intäkter -920,0 -7 788,0 847 311,8 -2 498 -6 868,0
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -920,0 -7 788,0 847 311,8 -2 498 -6 868,0

    
Netto 13 070,9 12 134,4 93 18 209,8 67 -936,5
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, 
familjerätt, adoption, stöd och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. 
Handläggningen omfattar även utredning, placering och uppföljning 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 
 Projekt Norrsken, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden och riktar sig till personer 

med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden, har pågått sedan hösten 2010. En 
stor andel deltagare har gått från försörjningsstöd till egen försörjning, studier och arbete. Av 
de 44 personer som hittills slutfört sin tid i projektet (eller skrivits ut av annan anledning) 
hade endast 9 försörjningsstöd under december 2013. 
 

 Vi ser ett fortsatt behov av omfattande och individanpassade öppenvårdsinsatser för personer 
med missbruksproblematik. De senaste årens utveckling, att fler unga aktualiseras och själva 
söker hjälp på grund av droger, består. En stor oro finns då fler unga har en liberal syn på 
droger och inte tycks ta till sig larmrapporterna om riskerna med t ex nätdroger, där 
användande kan leda till ett snabbt beroende, bestående skador och i värsta fall döden. Som 
en del i öppenvårdsbehandlingen har vi under året delvis återgått till egna drogtester i form 
av salivprover för enklare hantering, lägre kostnader och snabbare resultat. Vid behov 
hänvisas som tidigare till hälsocentralen för provtagning. 

 Under hösten har vi påbörjat en kartläggning av socialtjänstens kontakter med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. För att kartläggningen ska visa på behovet av insatser 
för denna grupp krävs även kompletterande uppgifter från andra berörda myndigheter. Vi har 
upprättat förslag till en handlingsplan för vårt fortsatta arbete, sammanställt 
informationsmaterial till broschyrer och hemsidan, och arbetar för att ta fram en strategi för 
samverkan.  
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Ekonomi 
 Kostnaderna för Individ- och familjeomsorgens personal har följt budget. 

 
 Försörjningsstödet minskar för tredje året i rad, nu med 119 tkr till 4 829 tkr för år 2013. År 

2012 uppgick försörjningsstödet till 4 948 tkr, 2011 till 5 382 tkr och 2010 till 5 738 tkr. 
 

 Institutionsvården för vuxna med missbruksproblem kostade under året 642 tkr (674 tkr 
2012).  

 
 Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar ligger fortsatt högt och uppgick under 2013 

till 6 340 tkr, mot 5 216 tkr under 2012. Intäkter från Migrationsverket täcker merparten av 
kostnaderna. Återsökning har skett för hela 2013, men beslut från Migrationsverket avseende 
fjärde kvartalet saknas ännu. Nettokostnaden uppgick därför vid årsskiftet till 1 945 tkr. 
 

 Arbetet med att hos Migrationsverket återsöka ersättning för vård och boende för 
kommunplacerade ensamkommande flyktingbarn har lett till att Individ- och 
familjeomsorgens budget för 2013 slutligen visat god balans, förbrukningen ligger på 93 % 
mot budget. Det goda resultatet beror på stora intäkter som balanseras mot stor verksamhet. 
Förbrukningen på personal visar på 98 % mot budget. 

 
Personal 
Antal årsarbetare: 7,9 + 0,5 som finansieras med medel från Migrationsverket. 
 
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 har minskat under 2013 till 52 anmälningar (80 
under 2012), men vår osäkerhet i arbetet med BBIC-utredningar gör att utredningstiderna är för 
långa. En tydligare arbetsfördelning förväntas ge mer tid för utredningsarbetet, vilket i 
kombination med utbildning ska korta utredningstiderna.  
 
Mål: Ingripa till barnens skydd om de befaras fara illa. 
 
Måluppfyllelse: Bedömning av barns behov av skydd och stöd har inte alltid kunnat ske inom 
acceptabel tid. Målen är därför endast delvis uppfyllda. 
 
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 mödra- och barnhälsovården, elevhälsan och övriga aktörer i Barn- och 
ungdomsgruppen. Följsamheten till rutinerna i ”Norrbus” kan förbättras ytterligare genom 
regelbundna samverkansmöten.  Målen är dock i stort sett uppfyllda. 
 
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. 
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Måluppfyllelse: Vi har inte kunnat erbjuda stödinsatser till alla de barnfamiljer som haft behov. 
Målen kan därför endast anses delvis 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: Vi har erbjudit individuellt stöd, men inte kunnat erbjuda stödgruppsverksamhet 
till barn och unga. Målen är därför endast delvis uppfyllda. 
 
Vård i familjehem/institution 
Barn/unga placerade i familjehem: 7 
Barn/unga placerade i förstärkt familjehem: 3 
Barn/unga placerade på institution: 7 
 
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 klarar ännu inte fullt 
ut att ge varje berört barn resp familjehem en egen socialsekreterare. Målen kan därför endast 
anses delvis uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Netto utbetalt: 4 829 tkr (4 948 tkr under 2012).  
 
 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 oftast inom två - tre veckor. 
Möjlighet till personlig kontakt ges löpande. Målen kan därför anses uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
25-30 personer har varit aktuella för öppenvårdsinsatser och 4 personer har erhållit bistånd i 
form av institutionsvård under 2013. 
 
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 och anhöriga samt i 
viss utsträckning även till 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. 
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Måluppfyllelse: Genom kvalificerad personal och hög tillgänglighet erbjuds den enskilde 
insatser. Målen är uppfyllda. 
 
Mål: Genom tidig upptäckt och erbjudande av goda öppenvårdsalternativ på hemmaplan minska 
antalet vårddagar på institution. 
 
Måluppfyllelse: 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 uppfyllda. 
 
Arbete inom alkohollagens område 
Efter att Länsstyrelsen vid tillsyn oktober 2013 funnit brister i socialnämndens 
arbete utifrån alkohollagen har nya riktlinjer för serveringstillstånd tagits fram. 
 
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: Arbetet enligt alkohollagen, med information, utbildning, utredningar och tillsyn 
har varit begränsat. Samtliga sökande som uppfyllt kraven för serveringstillstånd har dock fått 
sina ansökningar prövade. Målen kan dock endast anses delvis uppfyllda. 
 
Framtiden 
För att bättre kunna verka för att barn och unga i vår kommun växer upp under trygga och goda 
förhållanden måste vi inom Individ- och familjeomsorgen förbättra vårt utredningsarbete, hitta 
en större bredd i våra tidiga insatser och förstärka barn- och föräldraperspektivet inom vår 
missbruks- och beroendevård.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 

Siffror avser Borgargården dagtid 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 5 047,3 5 206,1 103 0,0 0 158,8
Verksamhet 1 445,6 1 137,1 79 0,6 189 517 -308,5
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 6 492,9 6 343,2 98 0,6 ####### -149,7

    
Intäkter -820,0 -871,4 106 0,0 0 -51,4
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -820,0 -871,4 106 0,0 0 -51,4

    
Netto 5 672,9 5 471,8 96 0,6 911 967 -201,1
 
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. 
 
Händelser av betydelse 
Det har varit 7 inflyttningar under året. Vårdtyngden har varit hög under de två första månaderna 
av året. De gemensamma aktiviteterna med Kultur i vården har uppskattats av de boende på 
Borgargården.  
 
Två nödutgångar på nedre plan (tidigare endast haft en evakueringsväg på nedre plan) har under 
våren iordningsställts. Arbetet har medfört kostnader för verksamheten. 
 
Anordnade anhörigträff i maj månad. Deltagarantalet blev inte stort, två anhöriga kom. 
 
Ekonomi 
Vi har varit mycket återhållsamma vad gäller inköp. När det gäller personalbudget har vi inte 
använt alla timmar som finns i budget. De timmar som sparats, från årets början, omfördelades 
till Ringelsta, grupp Svalan. För en högre bemanning under sommaren där. 
 
Mycket korttidsfrånvaro på Borgargården, både bland ordinarie personal samt vikarier. 
 
Larmsystemet på Borgargården har trasslat under april månad (avtal med Tunstall saknas, 
uppsagt för flera år sedan), och påverkade verksamhetsbudgeten.  
 
Borgargården  klarar sin budget, med ett överskott på ca 200  tusen kronor, personalkostnaderna 
visar överskridande så besparingen ligger i verksamhetskostnader och högre intäkter. 
 
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. 
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1 långtidssjukskrivning (jan – mars) + ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal. 
Mycket korttidsfrånvaron bland vikarierna under sommaren. 
Hel- deltid fungerar bra i gruppen. 
 
Planeringsdag har genomförts. 
 
Utbildningar: 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombudet under våren. 
 Hygienutbildning är genomförd för all personal under november månad. 
 Läkemedel för äldre är genomförd. Tre personal från Borgargården 
  Register för Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens blev inställd. 
 
Arbetsmiljön 
Med den nya bemanningen från 1 oktober har gruppen hög arbetsbelastning. Personalen har 
signalerat att det håller på vara svårt att orka då det blivit mindre personal, och att de känner sig 
stressade på arbetet. De har mindre tid med vårdtagarna (ingen guldkant), samt hinner inte alltid 
verkställa vad de är ålagda, t ex städ var 14:e dag. 
Chef har gett stöd genom att hjälpa till att prioritera. 
 
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT. 
 
Det har under året inte varit några arbetsskador, tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria 
anmälningar. Inga klagomål har inkommit.  
 
De flesta i gruppen ligger med mycket flextid, som är mycket svår att kunna ta ut. 
 
Nyckeltal 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Borgargården  9,49 13 13 0,73 0,73 
Dag  
 
Borgargården 11,41 13 13 0,87 0,87 
Natt och Dag 
 
 
Framtid 
Nedläggning av Borgargården under 2014. Detta medför oro bland personalen.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Kontaktperson utses så snart vi får en ny brukare. 
 
Alla brukare har en individuell genomförandeplan. Uppföljning av samtliga genomförandeplaner 
har uppdaterats två gånger som planerat. 
 
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.  
 
Senior alert (nationellt kvalitetsregister) genomförs tillsammans med PAS och fungerar bra. 
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. 
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Avvikelser: 
Avvikelserna har bearbetats på arbetsplatsträffar och i de flesta fall delgivits PAS 
(patientansvarig sjuksköterska). 
 
20 avvikelser, varav 11 fall, 4 läkemedel utebliven dos, 1 risk för fel/skada, 2 vård och 
behandling, 1 läkemedel förväxling, 1 information/ kommunikation 
 
 
Monica Nilsson 
Boendechef  
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 45 013,5 41 123,5 91 44 511,2 92 -3 890,0
Verksamhet 12 021,4 11 439,8 95 13 146,9 87 -581,6
Interhyra 249,5 249,5 100 249,5 100 0,0

    
Summa kostnader 57 284,4 52 812,8 92 57 907,6 91 -4 471,6

    
Intäkter -25 332,6 -22 121,3 87 -24 894,1 89 3 211,3
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -25 332,6 -22 121,3 87 -24 894,1 89 3 211,3

    
Netto 31 951,8 30 691,5 96 33 013,5 93 -1 260,3

 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Stödet ges i enlighet med Socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS samt lag om färdtjänst. Verksamheten omfattar personlig assistans, 
gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, korttidsverksamheter, kontaktpersoner m m. 
 
Händelser av betydelse 
Tre grupper med personlig assistenter har avvecklats under 2013. Personal har kunnat erbjudas 
arbete inom andra verksamheter, oftast inom socialnämndens verksamhetsområde där vi haft 
många längre vikariat och tillsvidareanställningar att erbjuda istället för att annonsera ut 
tjänsterna externt. 
Sjukskrivningar inom ledningen har medfört ökad arbetsbörda för övriga delar av socialtjänstens 
ledning. Övrig ledningsfunktion har fått förstärkas för att täcka upp en del av vad som saknats 
inom AFF . Kvarvarande chefer har fått lägga fokus på att klara verksamhetens vardag . 
Åkerbärets korttids/fritids har fortsatt att med egen personal ansvara även för dagverksamheten 
för demenssjuka äldre.  
A-service och Åkerbärets personal har fått nya förutsättningar för att arbeta på en sammantagen 
verksamhet i A-service lokaler. Anpassning kommer att krävas samt annan lösning för att kunna 
tillgodose korttidsinsatser. 
 
Ekonomi 
Avdelningen för funktionshindrade ligger under budget, både vad gäller utgifter och intäkter. Tre 
assistentgrupper har upphört under perioden, en av förklaringarna. Andra aktiva åtgärder för att 
minska kostnaderna har varit att se över behov av vikarier, vi har t.ex. inte haft någon 
sommarvikarie inne på A-service i sommar. 
Budgeten för boende i annan kommun har inte använts fullt ut. Totalt ligger resultatet på 96 % 
mot budget eller 1 260 300 i överskott. 
 
Personal 
Inom AFF finns  130831 77,7 tjänster  ( 85,85 under 2012)fördelat på  81 anställda (89 anställda 
under 2012). Andelen män är 14 personer. 
Sjukskrivningarna ligger på samma nivå som 2012, 5,13 vid delårsbokslutet. 
Personalen har i stor utsträckning vårdutbildning, med undantag av ett par PAN anställda 
personliga assistenter. 
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Måluppfyllelse/Nyckeltal 
”Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa”  

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

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

”..insyn och möjlighet till påverkan” 
– målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet. 

 
”Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik” 

– målet uppfylls genom att vi deltar i utbildningar och tillämpar vad vi lärt oss. Vi arbetar 
kontinuerligt för att få brukarnas medverkan så tydlig som möjligt.  

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

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

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

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

- Vi har ett gott samarbete med föreningar i Arvidsjaur. De är delaktiga i att tillgodose 
fritidsaktiviteter och har kursverksamhet i samverkan med träffpunkten och A-service. 

- Nästan alla brukare i gruppbostad, på korttidsverksamhet och med insats om stöd i 
boendet har genomförandeplaner 
 

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

 
Öppna jämförelser 2013 visar att alla deltagare i våra dagverksamheter inte har aktuell 
genomförandeplan men av de som har aktuell plan har alla varit delaktiga i utformningen. 
Rutinerna för intern och extern samordning har vi ”grönt ljus ” för, tillgänglighetsmåtten 
mera grönt än rött, liksom strukturerad uppföljning och brukarinflytande. Meningsfull 
sysselsättning får vi grönt på ,även måttet brukare som gått från sysselsättning till arbete 
eller praktik är ”gröna”. Behovsinventering och samlad kompetensplan är ”röda” 
områden, däremot har vi genomfört omfattande kompetensutveckling under 2012 och 
2013. 
 
Antal brukare 
Statistik från verksamhetssystemet Treserva visar att det finns 69 brukare med insatser 
enligt LSS. 17 personer har personlig assistans enligt SFB, 8 av dessa har privat utförare. 
Dessutom finns 3 brukare med kontaktperson enligt SoL, 22 personer har stöd i boendet 
(boendestöd) enl. SoL.  Brukare med personlig assistans har minskat med 3 personer 
under andra delåret.  
Uppgifter om antal brukare  med LSS insatser hämtat från Öppna jämförelser 2012 
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Kommun Antal personer Antal per 10 000 av befolkningen

Ålder Ålder

0–22 23–64 65– Samtliga 0–22 23–64 65– Samtliga  
rrbottens län 410 x 213 x 65 98 39 77
Arjeplog x x x 7 x x x 23

Arvidsjaur 12 43 11 66 78 134 63 102

Boden 59 205 34 298 84 142 55 108

Gällivare 25 53 12 90 59 54 28 49

Haparanda 20 66 24 110 83 129 101 111

Jokkmokk 4 18 x x 36 68 x x

Kalix 18 100 22 140 47 119 51 85

Kiruna 49 90 10 149 81 73 22 65

Luleå 140 385 43 568 70 94 31 76

Pajala 8 25 4 37 58 86 20 59

Piteå 54 199 26 279 51 92 30 68

Älvsbyn 11 50 10 71 53 123 49 87

Överkalix x 17 x 22 x 101 x 63

Övertorneå 6 30 9 45 53 130 67 94  
 
Verkställda insatser 
    2013  2012 
Personlig assistans   9§ 2 LSS    3 personer    3 personer 
Ledsagarservice  9§ 3 LSS 13 personer  18 personer 
Kontaktperson  9§ 4 LSS 28 personer  29 personer 
Avlösarservice i hemmet  9§ 5 LSS   1 personer    3 personer  
Korttidsvist. utanför det egna hemmet 9§ 6 LSS   3 personer      4 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    1 personer 
Bostad med särskild service för vuxna 9§ 9 LSS 19 personer  20 personer 
Daglig verksamhet  9§ 10 LSS 23 personer  23 personer 
 
 
 
Framtid 
Det kan finnas behov av nya boendelösningar för personer med funktionshinder. De 
gruppbostäder vi har, Lärkan och Borgen, har inga lediga platser. 
Många efterfrågar och ges ”stöd i boendet” som SoL insats, som tillgodoses av 
hemtjänstgruppen Duvan och, till viss del, av Boendestödets personal. Duvan och Boendestödet 
har fått högre arbetsbelastning. Inom några år kommer ungdomar som vi har kännedom om i dag 
att förväntas ansöka om gruppbostad. 
En ny brukare med personlig assistans tillkommer från årsskiftet 2014. 
 
Personal från Åkerbäret har under 2013 helt tagit hand om Utsikten 2 dagar/vecka = 12 
personaltimmar/vecka. 
Planerna för sammanslagning av dagverksamheterna fortgår. Personal och arbetsledare är 
involverade i utformningen av lokalerna men förutsättningarna är förändrade till ombyggnation 
av A-service lokaler. Personer med funktionshinder kräver  ofta ”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. Vi får inte hellre glömma omställningar för brukare i verksamheterna och 
deras behov av stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet. 
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Som del i socialnämndens besparingar för 2014 har habiliteringsersättningen dragits in. 
50 % arbetsledning är besparad från AFF:s ledning, arbetsuppgifter omfördelas för att få bästa 
effektivitet och en sammanslagning av Duvan och Boendestödet samt A-service och Åkerbäret 
medför även förändringar i arbetsledning. 
Vi fortsätter kompetensutveckling i verksamheten i projektet ”Reflexen” för de som inte fick ta 
del av ”Koh I Noor”. Reflexen bygger på samma material om etik, lagstiftning och EBP. 
 
 
Margoth Löfgren Edström 
Enhetschef avd. för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 23 593,1 23 543,6 100 23 256,3 101 -49,5
Verksamhet 3 216,4 3 276,2 102 3 220,8 102 59,8
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 26 809,5 26 819,8 100 26 477,1 101 10,3

    
Intäkter -2 700,0 -2 859,8 106 -3 036,5 94 -159,8
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -2 700,0 -2 859,8 106 -3 036,5 94 -159,8

    
Netto 24 109,5 23 960,0 99 23 440,6 102 -149,5

 

Verksamhet  
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.  
 

Antal årsarbetare: 47,16 
Antal personal: 51  
Antal usk/vbtr/dag Usk: 46 Vbtr: 5 
 

Elva leasingbilar finns till förfogande och Hemtjänsten kör i snitt 2750 mil per månad.  
Inom tätorten med omnejd åtgärdas larm dagtid av hemtjänstpersonalen och nattetid av 
nattpatrullen. I Glommersträsk åtgärds larm nattetid av Räddningstjänsten inom tätorten, 
anhöriga utanför tätorten och personal som har beredskap på trygghetsboendet Ängsbacka. I 
Moskoselsområdet åtgärdas alla larm av hemtjänstpersonalen, nattetid har personalen beredskap.  
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 en person 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).  
Verkställighetssidan har ett gott samarbete med biståndshandläggarna. Personalens kunskap om 
brukarens vardag är värdefull vid behovsbedömningar. 
Baspersonalen utför som tidigare enklare sjukvård i form av bl a medicingivning, sårvård och 
insulingivning på delegation av kommunens distriktssköterskor. 
Nya genomförande planer har upprättats för alla brukare, minst två gånger under det gångna året. 
 
Statistik 2013-12-31 2012-12-31 
Totala antal brukare (inkl trygghetslarm och 
HSL-insatser) 

244 244 

Antalet hemtjänsttimmar per månad (exkl HSL 
insatser för 2012) 

7 645 6 645 
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Fördelning omsorgsnivåer ( exkl 
trygghetslarm och HSL-insatser) 

2013 2012 

Nivå 1 33 40 
Nivå 2 19 23 
Nivå 3 26 27 
Nivå 4 14 15 
Nivå 5  (45 %) 91 88 
 
Närståendestöd 
Tre personer har under året eller delar av året anställts som närståendestödjare. Redovisade 
kostnader 191.5 vilket är 112.0 högre än budget. 
 
Trygghetslarm 
Redovisade kostnader 457,8 (÷ 57,8). Vi leasar 155 trygghetslarm, abonnemangskostnad 
139.0/år och 149 personer är beviljade trygghetslarm. Övriga kostnader är för bl.a. nödsändare 
och olika tillbehör. De flesta har både hemtjänst och larm, 34 personer har enbart larm. På 
Ringelsta trygghetsboende ingår 23 internlarm. 
 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
 
Antal resor 2013 2012 
Färdtjänst 809 944 
Riksfärdtjänst 53 53 
   
Kostnader 2012 2013 
Färdtjänst ? 463,1 
Riksfärdtjänst ? 214,3 
 
Redovisade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst 608.5 (+141.5). 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under december månad utökat tätortens grupper med 4.0 årsarbetare då vi påbörjat 
omstruktureringen av Solbacken från vård och omsorgsboende till trygghetsboende. Matservicen 
har förändrats då maten från september månad levereras till Glommersträsk från Parkskolans- 
och Ringelstas kök och till Moskosel från Ringelsta.  
Vi har avslutat att identifiera risk för undernäring, trycksår och fall pga av att hemtjänsten inte är 
med i kvalitets registret Senior Alert. Det är inte tillåtet enl Socialstyrelsen att föra egna register.  
Vi har haft en inspektion av Arbetsmiljöverket som hade kvinnors arbetsmiljö som utgångspunkt 
vid tillsynen. Inspektionen visade enbart på en mindre brist som dålig belysning utanför 
grupplokalen. 
För hemtjänsten har övertagandet av hemsjukvården inneburit en stor kvalitetshöjning. 
Baspersonalen har nu alltid möjlighet att få råd och stöd via telefon eller direktkontakt med 
sjuksköterska och rehab personal. Den fysiska närheten till distriktssköterskorna har stor 
betydelse för personalens arbetsmiljö. De brukare som har bedömts som hemsjukvårdspatienter 
får också en bra kontinuitet då hemtjänst personalen och HSL-pnl har en bra kontakt.  
Vi har en uska som utbildats Evidens baserad praktik. En usk deltar i Remodem projektet  där 
syftet är att ge IT baserat stöd till personer med en demenssjukdom.  
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Ekonomi 
Det totala ekonomiska utfallet blev 99 % förbrukning mot budget. Redovisade personalkostnader 
är inkl närståendestöd. I alla hemtjänst grupper i tätorten, har vi under en stor del av året, haft 
behov av extra timvikarier för att kunna verkställa beviljade insatser, vi har inte heller haft 
budget för beredskapen i Glommersträsk och Moskosel, trots det är personal kostnaderna i fas 
med budget. En del av förklaringen att personalen ser över dagsbehovet av vikarie vid 
korttidsfrånvaro. Vi har också kunnat vakanshålla del av tjänst under lugnare perioder. 
Redovisat underskott i verksamheten beror på ökade kostnader för trygghetslarm. 
Intäkterna ligger något över budget, 6 % vilket lett till ett överkott på knappt 150 000 för 
hemtjänsten totalt. 
Beviljad pedagogisk måltid har ökat, där personalen äter tillsammans med brukaren, har ökat. 
Kostnad ca 50.0 kr 
Inte haft budget för beredskapen vilket visar på att trots hög vårdtyngd så har hemtjänsten klarat 
att spara vid korttidsfrånvaro. 
 
Personal 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Personalen består av 53 personer på 52,14 tjänster, ökning från samma mätdatum 2012, då fanns 
53 personer på 47,74 tjänster. 
Vi har fortfarande en stabil personal styrka, även om några valt att prova på andra jobb. Våra 
timvikarier får nu ganska fort längre vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Fyra arbetsskador har rapporterats under året, som beror på skada i samband med halka utomhus 
och stickskada. Ingen skada har resulterat i bestående men. Nödvändiga åtgärder har vidtagits. 
Två tillbud har rapporterats och nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga att det 
händer igen. 
Sjukfrånvaron ligger på 6,24 % och har ökat med ca 1, 3 % jmf med föregående år och är ca 1,14 
% högre än kommunen i helhet. Ökningen beror främst på långtidssjukskrivningar. Sju personer 
har varit sjukskrivna längre perioder.  
 
Arbetsmiljö 
Fem arbetsskador och två tillbud har rapporterats under året. En arbetsskada resulterade i en 
längre sjukskrivning och två i kortare sjukskrivningar. 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. 
Pga hög vårdtyngd har inte all grupper hunnit med att ha planeringsdag. Vi brukar normalt ha en 
dag per år men vi har prioriterat det direkta vårdarbetet och att hålla genomförandeplaner 
aktuella. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Måluppfyllelsen har varit god. Målen utvärderas från socialstyrelsens undersökning om vad de 
äldre tycker om hemtjänsten i Arvidsjaur. Sammantaget så är 96 % nöjda med hemtjänsten. 89 % 
uppger att man känner sig trygg att bo hemma med stöd av hemtjänsten. 91 % anser att man tar 
hänsyn till åsikter och önskemål. 99 % tycker att personalen bemöter brukarna på ett bra sätt. 
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Hemtjänstpersonalen legitimerar sig med tjänstekort. Personalen har ett vardagsaktiverande 
arbetssätt och får stöd i detta av arbetsterapeut och chefer.  
Kontaktperson utses så snart vi får en ny brukare. Alla brukare har en individuell 
genomförandeplan (GP) och erbjuds delta i utformningen av den. Alla hemtjänstgrupper, 
förutom Moskosel, har schemalagda aktiviteter. Moskosel genomför aktiviteter men inte lika ofta 
då de har svårare att samla brukare. Alla grupper har också utfört planerade och oplanerade 
(guldkant) aktiviteter som ex promenader, lässtunder, bingo, träffar där man äter tillsammans och 
titta på film. 
 
Personalmål: Ingen utvärdering av personalmålen, då medarbetarenkät ej genomförts men vi 
chefer har bilden av att baspersonalen har värdegrunden i åtanke och arbetsmiljön är god trots 
omorganisationen och hög vårdtyngd. 
 
Avvikelser 
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 information/kommunikation så har berörd part 
kontaktats.  
 
Avvikelser 2013 2012 
Läkemedelshändelser 85 35 
Fall 63 63 
Omvårdnadshändelse 6 4 
Information / Kommunikation 36 2 
 
Klagomål 
Inget klagomål har inkommit under året.  
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av hemtjänst kommer att kvarstå och att den ökning som 
förväntas kommer att gälla personer mellan 75-84 år. Övriga åldersgrupper förväntas minska 
med ett fåtal personer. Då antalet boendeplatser minskas stiger behovet av hemtjänst. Vi räknar 
med att utöka hemtjänsten med ytterligare en grupp för att klara vårdtyngden. För att klar den 
ökande vårdtyngden utökar vi personalen genom viss tidsbegränsade AVA anställningar. 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.  
Alla analoga trygghetslarm skall bytas ut mot GSM larm, utbytandet beräknas vara klart under 
första halvåret 2015. 
 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab  
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 6 709,6 7 043,4 105 8 441,3 83 333,8
Verksamhet 362,0 485,3 134 660,8 73 123,3
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 7 071,6 7 528,7 106 9 102,1 83 457,1

    
Intäkter -60,0 -250,0 417 -76,6 326 -190,0
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -60,0 -250,0 417 -76,6 326 -190,0

    
Netto 7 011,6 7 278,7 104 9 025,5 81 267,1
 
Verksamheten 
Krehab: 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum (två platser), fr o m 130701. Akutrummet har 
sedan dess varit belagt med 1 plats, ibland 2 platser, (130701-131222). I skrivande stund är det 7 
personer som vistas på Krehab som är beviljade SÄBO. 
Det har under året inte varit några tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga 
klagomål har inkommit.  
 
Händelser av betydelse 
130101 blev Krehab och Ekan uppdelade (varsin budget).  
 
Ur arbetsmiljösynpunkt gjordes stora tvättstugan om på Krehab, under april månad. Detta har lett 
till bättre arbetsmiljö för personal. Arbetet har medfört kostnader för verksamhetsbudget. 
  
Ekonomi  
Vi har varit mycket återhållsamma vad gäller inköp. När det gäller personalbudget har vi inte 
använt alla timmar som finns i budget (1 personal har gått ner 20 %, och vi har varit extremt 
sparsamma på den tiden). Totalt har Krehab sparat ca 420 timmar under 2013. Vid all frånvaro 
ses bemanningen över under den/de dagarna. 
Extra personal har tagits in totalt ca 6 timmar under 2013 
Budgetutfallet ligger trots detta på  ett underskott mot budget, 267 100. 
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Personal 
Bemanning för KREHAB: 7,0 årsarbetare 
 

 I arbetet med Treserva finns det vissa störningar, framför allt är det bristen på tid som 
framkommer. Fr om årets början (2013) är det schemalagt 1 timme varje veckodag för 
just dokumentation, vilket personalen tycker fungerar rätt så bra.  

 Regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar (APT) 
 Hel- deltid fungerar bra i gruppen. 
 Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT. 
 Planeringsdag har genomförts under året. 
 Medarbetarsamtal har genomförts under året. 
 Personalgruppen är stabil.  
 3 arbetsskadeanmälan har inkommit under året 

 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar.  
 
Ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal. 
 
Utbildningar: 
 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombudet under våren. 
 
 Under hösten genomfördes utbildning för personal inom följande områden,    
  ‐  Läkemedel för äldre (all personal kunde inte gå, då vikarier inte fick tas in 
  ‐ Hygienutbildning (all personal) 
  ‐ Register för Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens, blev tyvärr inställd. 
 
Arbetsmiljön 
 
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har fortsatt varit ansträngande, inom 
arbetsgruppen, mest den psykosociala. En del av personalen känner sig stressade på arbetet. 
Beskriver det i termer som ständigt ökade krav att ”prestera och leverera” än tidigare. Personal 
uttrycker att de ibland inte hinner med de uppgifter som är dem ålagda, t ex städ, kontroller etc. 
De flesta i gruppen ligger med mycket flextid, som är mycket svår att kunna ta ut. 
 
Under våren har A-hälsan varit inkopplad i personalgruppen, stresshantering 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
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.  
 
Senior alert (nationellt kvalitetsregister) genomförs tillsammans med PAS och fungerar rätt så 
bra. 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. 
 
Personaltäthet: 
 antal årsarb. antal rum       täthet/rum 
 
Krehab (dag) 7,0 9 (+ 1 akutrum)       0,77 (0,70) 
 
Avvikelser: 
87 avvikelser, varav 34 är avvikelser på fall, 6 förirrat sig, 3 arbetsrutiner, 2 läkemedel fel dos, 8 
omvårdnad, 15 läkemedel utebliven dos, 5 risk för fel/skada, 3 våld och övergrepp, 7 vård och 
behandling, 1 information/kommunikation, 1 bemötande, 2 läkemedel förväxling. 
 
Framtiden 
Fortsätta arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska så att personalen ska orka med 
arbetsbelastningen, samt att ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. 
 
 
Monica Nilsson 
Chef för KREHAB  
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4523 Länsmansgården 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 18 347,2 18 275,1 100 18 385,6 99 -72,1
Verksamhet 1 508,7 1 327,7 88 1 432,5 93 -181,0
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 19 855,9 19 602,8 99 19 818,1 99 -253,1

    
Intäkter -663,4 -651,4 98 -533,7 122 12,0
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -663,4 -651,4 98 -533,7 122 12,0

    
Netto 19 192,5 18 951,4 99 19 284,4 98 -241,1
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D samt Ekan är ett särskilt boende som består av fem avdelningar med 
totalt 50 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 längre tid.  
 
Länsmansgården bedriver vård/omsorg i en så hemlik miljö som möjligt, därför är det viktigt att 
anhöriga tillsammans med den boende möblerar och ordnar det trivsamt . Alla som bor här får 
även en egen kontaktperson, samt vice kontaktperson som man kan vända sig till om man har 
frågor eller särskilda behov/önskemål. Vård och omsorg skall i första hand tillgodose de behov 
som den enskilde inte kan klara på egen hand och på ett sådant sätt att man säkras en skälig 
levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Vård och omsorgen planeras regelbundet genom 
upprättande av Genomförande planer vilka den enskilde och eller dess anhöriga är med och 
upprättar vid inflyttningen, och sedan tar del av vid uppdateringar.  
 
Helinackordering dvs det ingår måltider, tvätt och lättare städning. Plus tv-licens och 
hemförsäkring upp till 100 000 också ingår i boendet. 
 
Händelser av betydelse 
Miljökontoret har varit på besök under hösten och påpekat att köksrutinerna var bristfälliga. Nu 
är nya köksrutiner upprättade och nödvändig skyddsutrustning är anskaffad. 
I övrigt under året så tillträdde ny boendechef i maj. Sommaren gick förhållandevis bra. Under 
hösten har i stort sett samtlig personal deltagit i utbildning i satsningen ”bättre vård för sjuka 
äldre”, där ”läkemedel och äldre” ingår, hygienutbildning samt en satsning på meningsfull 
vardag har gjorts. Vidare har en omstart av BPSD gjorts, nya administratörer har utbildats i fyra 
grupper. Förhoppningen är att man kan börja registrera i det nationella registret efter sommaren 
då en ny lag om registrering av personer med demens eventuellt kommer. I slutet på året började 
installationen av det nya larmet. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 39 (48) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
Ekonomi 
Inga större verksamhetskostnader utöver det förväntade har inträffat, dock måste påpekas 
att maskinparken är gammal och sliten. Kostnader för extern vaktmästare har sjunkit då 
befintlig vaktmästare har klarat uppdraget väl. Ekans personalkostnader visar på ett 
underskott på grund av att extra kostnader i form av bland annat tolkservice och extra 
personal till en vårdtagare som var orolig och inte kunde förmedla sig på svenska. Detta var 
under perioden Januari- Mars -2013 Vidare fick Ekan uppdraget att dra ner 420 
arbetstimmar per sjunde vecka vilket är ett orimligt och omöjligt uppdrag. Den totala 
nedskärningen ligger på ca.200 arbetstimmar per sjunde vecka idag. Resultat mot budget är 
99 % eller ett överskott på 241 100 
 
Personal 
Personalgrupperna är stabila och ansvarsfulla. De har tagit mycket eget ansvar inför 
bemanningen samt intag och behov av vikarier. Vi har ett nära och väl fungerande 
samarbete med poolen. Sommaren har fungerat relativt bra. Någon vikarie har inte kommit 
och nyrekrytering har varit tvungen att ske under sommaren. Då vi haft flera nya och 
outbildade vikarier under sommaren har det krävts lång inskolning innan de har påbörjat 
sina vikariat.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag: 25,78 åa i budget 
 

Antal personal: 28  27,3 åa fr o m 1 januari 2011 
 
Nyckeltal:  0,77 vbt/usk per boende inkl. Nattpersonal 
 0,60 vbt/usk endast dag. 
 
Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet varje månad. 
 Lönesamtal har genomförts 
 Medarbetarsamtal har genomförts. 
 Aktuella utbildningar gås igenom på arbetsplatsträffar och personalen har varit på de 

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

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

erfarenheter, och ge varandra stöd, råd och hjälp när behov föreligger. 
 Vi arbetar aktivt med Time Care och Hel- och deltid.  
 Arbetsmiljö har varit en stående punkt på Arbetsplatsträffar. 
 
Verksamhetsmål 
 Varje omsorgstagare har en Genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid 

behov, samt i maj och november.  
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Måluppfyllelse 
Fokus i år ligger på vardagsaktiviteter samt vardagsrehabilitering och personalens trivsel. Läs 
och sångstunder genomförs kontinuerligt minst två gånger per vecka. Andakt hålls regelbundet. 
Dragspelskonsert hålls var annan vecka. Alla högtider uppmärksammas. Solrummet mm med de 
boenden som kan, vill och orkar.  
 
 
Anita Edenholm  
Camilla Jansson 
Boendechef 
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4526 Ringelsta 
I siffrorna ingår även Borgargården natt och nattpatrull. 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 21 876,9 22 037,7 101 22 597,0 98 160,8
Verksamhet 6 187,3 5 985,0 97 5 924,0 101 -202,3
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 28 064,2 28 022,7 100 28 521,0 98 -41,5

    
Intäkter -3 799,2 -4 539,4 119 -4 013,2 113 -740,2
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -3 799,2 -4 539,4 119 -4 013,2 113 -740,2

    
Netto 24 265,0 23 483,3 97 24 507,8 96 -781,7
 
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 två korttidsplatser i huset, en på 
Björken och en på Blåklockan. 
Vi har för närvarande 2 par, ett på Svalan och ett på Gr 3, 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 vilket är åtgärdat. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har 16 personer avlidit på Ringelsta, att jämföras med 2012 då vi hade 11 avlidna. 
Vårdtyngden har varit och är hög i grupp Svalan och i grupp 3, det är de grupper som har lägst 
grundbemanning och därför gjordes en omfördelning av personal i alla boenden med snitt 
personaltäthet på 0,6. För Svalan innebar detta en ökning på 2,6 årsarbetare och för grupp 3 en 
ökning på 0,5 årsarbetare. Arbetstyngden är fortfarande hög och vi arbetar med hjälp av A-
hälsan med bla Stresshantering i en av grupperna. Vi har även tittat över schemat för att få mer 
personal under helgerna utan att behöva ta in extra personal. Under senare delen av året gjordes 
ett kontor på Blåklockan om till en korttidsplats/mellanboendeplats eftersom det inte finns 
tillräckligt med korttidsplatser på Krehab. 
1/7 -13 omorganiserades natten på Ringelsta, Borgargården och Nattpatrullen. De samarbetar nu 
genom att nattpatrullen är inne på Ringelsta och Borgargården sin insatsfria tid, de började även 
dela upp insatserna och använda var sin bil, de är endast två vid dubbelbemaningar. Detta har 
utfallit väl och inga tillbud/incidenter har inträffat. 
Under november månad var det flera utbildningar för baspersonalen där de som kunde fick gå då 
vi inte fick ta in vikarier för detta. 
Solrummet har använts mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
Vi har under året haft några praktikanter/instegsjobbare genom Ideum som arbetat i 
verksamheten med aktivering med de boende, vilket har uppskattats av många och även varit en 
resurs i verksamheten. 
 
Ekonomi 
Resultat mot budget 97 % eller 781 700 där merparten av resultatet beror på högre intäkter.. 
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Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. 1 arbetsskadeanmälan och 15 tillbudsrapporter har 
inkommit under året. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Vi har klarat de flesta uppsatta mål under året.  
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Grupp 2 9.60 16 15 0,6 0,64 
 
Björken 6,75 12 12 0.56 0.56 
 
Grupp 3 7,80 13 13 0.6 0,6 
 
Blåklockan 6,53 12 12 0,54 0,54 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,71 38,39   0,72 0,73 
 
Eftersom Blåklockan har en ”boende” till så tar de in extra 2 timmar/dag på helgerna vid behov, 
gr 3 hjälper till de helger de har möjlighet. I övrigt försöker vi se till så alla grupper i huset 
hjälper varandra när möjlighet finns istället för att ta in extra personal. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna 
att 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 eftersom vi ser att de som flyttar in på 
Ringelsta har stora vård- och omsorgsbehov. 
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.  
 
 
Maria Östman 
Ewa Wiklund 
Boendechef 
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4528 Solbacken 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 5 468,0 4 877,0 89 5 336,3 91 -591,0
Verksamhet 1 519,5 1 479,9 97 1 606,6 92 -39,6
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 6 987,5 6 356,9 91 6 942,9 92 -630,6

    
Intäkter -798,3 -932,5 117 -842,0 111 -134,2
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -798,3 -932,5 117 -842,0 111 -134,2

    
Netto 6 189,2 5 424,4 88 6 100,9 89 -764,8
 
Verksamhetsinnehåll/Händelse av betydelse 
Solbackens har under hösten förändrats till Trygghetsboende och tillhör hemtjänstens ansvar, 
huset består av 16 lägenheter med kök på 3 plan. 
Under våren togs beslutet att Solbacken skulle förändras till Trygghetsboende fullt ut. Alla som 
hade Vård och omsorgsboende fick information både skriftligt och så hade vi ett 
informationsmöte där både boende och anhöriga fick möjlighet att ställa frågor. 
Under hösten fick alla boende besök av biståndshandläggarna och fick då själva bestämma om 
de skulle bo kvar med förändrat beslut till hemtjänstinsatser eller om de ville flytta till något 
annat boende. 5 st , ett parfolk, bor kvar på Solbacken medan övriga har flyttat till andra 
boenden. I slutet på december var det endast en kvar som inte hade flyttat med han flyttade i 
börja på januari-14. 
Vi serverar även lunch till ca 11 personer varje dag från närområdet kring Solbacken.  
Inga Lex Sara eller Lex Maria anmälningar har inkommit under året, men vi har fått in 3 
klagomål som vi har svarat på och försökt åtgärda. 
 
Personal 
Personalbemanningen har varit 10,55 årsarbetare och boendechef har arbetet 50%. Det har varit 
13 personer som arbetat på Solbacken, alla utom en är undersköterskor. Två av dem har haft 
roterande schema, arbetar dag och nattpass och två person arbetat endast natt.  
Under hösten har vi minskat personalbemanningen utifrån antalet boende som bodde kvar samt 
allt efter personalen fått tjänster på andra ställen har vi tagit bort tjänster eller anställt vikarier på 
AVA efter behov. 
Vi har haft 1 person som varit föräldraledig på halvtid och en på heltid men ingen 
långtidssjukskriven.  
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna.  
Vi har arbetat efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och 
medarbetarsamtal samt lönesamtal har genomförts årligen. En 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.  
 
Ekonomi 
Under året har vi fått ett stort överskott på grund av att vi inte behövt all personal som det var 
budgeterat för. Resultatet ligger på 88 % eller 764 800. 
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Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Riktpunkten perioden är 100%. Solbacken ligger på  
 
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 arbetat efter.  
Riktlinjer för kost och måltid har följts.  
Genomförandeplaner uppdateras 2 ggr/år och vid behov.  
Vi har arbetat med att följa upp verksamheten vid arbetsplatsträffar, utvärderat och gjort 
ändringar.  
Rutiner för verksamhetsinnehåll har arbetats med kontinuerligt.  
Arbetsmiljön har varit bra men den psykosociala arbetsmiljön har varit lite sämre under perioder, 
vilket vi arbetat med. 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförs. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

 
Budget 
2013 

Redovisat 
Jan - Dec 
2013 

Förbr i % 
av budget 

Redovisat 
Jan - Dec 
2012 

Förändr i 
% mellan 
åren RESULTAT

    
Personal 9 973,8 9 216,0 92 6 164,1 150 -757,8
Verksamhet 2 866,3 3 181,7 111 1 027,6 310 315,4
Interhyra 0 0

    
Summa kostnader 12 840,1 12 397,7 97 7 191,7 172 -442,4

    
Intäkter -70,0 -113,2 162 -399,8 28 -43,2
Internhyror 0 0

    
Summa intäkter -70,0 -113,2 162 -399,8 28 -43,2

    
Netto 12 770,1 12 284,5 96 6 791,9 181 -485,6
 
Verksamhet 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens 
särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt 
boende. 
 
Händelser av betydelse 
1 Februari har ansvaret för hemsjukvård tillkommit till kommunens ansvar. Ett nytt 
verksamhetsområde där prognosen varit svår att förutse eftersom ingen historik finns att tillgå 
och diskussionerna med landstinget har varit många angående vad som övergått till kommunens 
ansvar och inte. Alla anställda inom verksamheten har direkt berörts av förändringarna. De 
verksamhetssystem som vi är hänvisade till att använda Pascal (Läkemedel) och Nationell 
Patient Översikt NPÖ (sammanhållen patientjournal) har fungerat dåligt inledningsvis, fungerar 
nu men dock inte optimalt.  
 Hälso- och sjukvårdsinsatserna inom särskilt boende har påverkats i den omfattning att man stått 
tillbaka i utvecklings och förbättringsarbetet. Under året har även personella resurser prioriterats 
till hemsjukvården för att få igång verksamheten. All personal har varit engagerade och bidragit 
till att hälso- och sjukvårdsinsatserna har fungerat dygnet om. 
 
Inom området hemsjukvård har stora problem med kommunikationen mellan Hälsocentralen och 
kommunen medfört brister i patientsäkerheten, ett stort antal avvikelser ca 40st har upprättats där 
framför allt brister vid informations överföring är orsaken, de flesta från hälsocentralen men 
även från  kustsjukhusen till kommunen, patientsäkerheten hotas. Några händelser inom kort tid i 
november har gjort att vi på chefsnivå jobbar i nära samarbete med hälsocentralen och vi har 
under december månad träffats varje vecka för att snabbt kunna förhindra nya brister. Detta har 
för vår personal inneburit betydande merarbete och patienter har kommit i kläm. Avvikelser 
redovisas separat i patientsäkerhetsberättelse.  
 
Antalet vård och omsorgsplatser har minskat vilket vi i slutet av året har märkt av inom 
hemsjukvården där ett ökat hälso- och sjukvårdsbehov i hemmen påkallas. 
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Anhörigstöd har bedrivits i enhetens befintliga budgetram i omfattningen 20% vilket också 
belastat de särskilda boendenas sjuksköterskeresurser. Vi prioriterar det direkta anhörigstödet. 
 
Vi har kunnat fullfölja de förebyggande hembesöken hos personer som fyllt 80 år. 
 
Arbetssätt trygg hemgång har utarbetats och prövas nu i verksamheten för att trygga upp 
patienter hemma och minska risken för återinläggning, utvärdering har ännu inte gjorts. 
 
Ett nytt verksamhetssystem infördes i verksamheten maj 2012, Treserva. Detta system har vi inte 
till fullo kunnat prioritera för att utveckla till att passa in i vår verksamhet vilket även detta 
påverkar all personal inom verksamheten i form av att mer tid åtgår administrativt arbete. 
 
Det är problem med verksamhetssystemet Treserva, Nationell Patient Översikt samt Pascal som 
innebär att vi inte kan få våra nya datorer installerade det administrativa arbetet tar mer utrymme 
an vad det borde när systemen inte fungerar. Arbete pågår tillsammans med IT för att lösa detta, 
idag ser det ut som att vi kan få det att fungera på ett acceptabelt sätt, det är inte på lokal nivå det 
brister. 
 
Klagomål 
Ett klagomål har kommit till verksamheten gällande bemötande.  
   
Ekonomi 
Ett positivt resultat med överskott har uppnåtts detta år. När inte bemanningen varit fulltalig har 
överskott i personalbudgeten uppstått.  
Kostnaden för hjälpmedel har överskridits mycket och kan inte påverkas det är patienternas 
behov som styr. 
Avgifter för hembesök har fungerat, inför kommande år kan man förvänta sig minskade intäkter 
eftersom fler patienter nu är inskrivna i hemsjukvården och för dessa tas inte någon 
hembesöksavgift.  
Studenter har bidragit till inkomster som vi använder till utbildning, har fört över ej nyttjade 
pengar från 2013-2014. 
Resultat mot budget 92 % eller 485 600 
 
Personal 
Det har varit en omsättning i sköterskegruppen under 2013.  
Sommaren har ingen vikarie kunnat rekryteras. Bemanningen har kunnat hålla 3-4 sköterskor i 
tjänst dagtid med lägst bemanningen veckorna 30-32. Bemanningen har varit skör men med få 
sjukskrivningsdagar har sommaren varit acceptabel. Semesterplaneringen för rehabpersonalen 
har lösts utan semestervikarie och med ett samarbete med landstinget. Arbetsterapeuterna har 
under tre veckor tjänstgjort ensam i sitt yrkesområde, detta har under denna sommar fungerat 
men är en osäker lösning inför kommande somrar. 
 
Det har varit svårt att rekrytera till fullbemanning i sjuksköterskegruppen, varvid de har gått kort. 
Detta har inneburit ett överskott i den totala personalbudgeten men inneburit att förebyggande 
arbete i form av exempelvis senior alert har fått stå tillbaka.  
 
Sjukskrivningstalet har ökat, det är långtidssjukskrivning som varit orsak.   
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Arbetsmiljöåtgärder i form av nytt gemensamt kontor och läkemedelsrum för Länsmansgårdens 
sjuksköterskor samt tjänstgörande sjuksköterska jourtid har inretts med ergonomiska 
arbetsplatser. Det har varit problem med lyhördhet som medfört brister i sekretess samt för 
bullrig arbetsmiljö – dessa är åtgärdade. Den gemensamma expeditionen på Ringelsta har fått ett 
läkemedelsrum. Sköterskeexpeditionen för hemsjukvården har visat sig vara för liten och arbete 
fortsätter 2014 för att säkerställa bättre arbetsmiljö där.  
 
Planeringsdagar och medarbetarsamtal har genomförts. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Det övergripande målet under året har varit att arbeta med ekonomin och de gemensamma 
resurserna, detta har inneburit att vissa mål har fått stå tillbaka till det som är högst prioriterat! 
Exempelvis arbetet med Senior Alert inte utförts fullt ut. Senior Alert är ett arbetssätt för 
strukturerad riskbedömning och individuella åtgärdsprogram för patienterna och har gjorts inom 
boendena. Detta medför positiva effekter för våra patienter genom att rätt åtgärder kan sättas in, 
utifrån de identifierade och bedömda riskerna. Senior Alert innebär ett nytt arbetssätt för 
verksamheterna inom särskilt boende och senare hemtjänst. Arbetssättet öppnar även för 
möjlighet att samverka mellan personalgrupperna boendechef och sjuksköterska. 
 
Hemsjukvårdsövertagandet har för Rehab fungerat allra bäst, här har inte bristerna i 
informationsöverföringen varit lika påtalande. Detta kan man se i hela länet. 
 
Framtid 
Länsövergripande utvärdering av hemsjukvården sker under februari månad. 
 
2014 fortsätter det stora målet att vara ekonomin. Kvalitetssäkra hemsjukvården har hög prioritet 
samt att åter få igång arbetet med Senior alert inom särskilt boende samt att påbörja i 
hemtjänst/hemsjukvård. Verksamhetssystemet Treserva måste också prioriteras för att få till de 
funktioner vi behöver samt att utbilda personalen igen så att kunskap finns att hantera systemets 
resurser tillfredsställande.  
 
Regeringen har sedan 2007 delat ut stimulansbidrag till kommuner och landsting för att höja 
kvaliteten i vård och omsorg för äldre inom prioriterade områden. Socialdepartementets 
överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting – Sammanhållen vårt och 
omsorg om de mest sjuka äldre 2014 ställer stora krav på förbättringar och införande av 
standardiserade arbetssätt. För oss innebär detta att för att vi ska få ta del av 2014 års 
prestationsersättningar måste vi förbättra oss inom flera områden exempelvis införa 
standardiserat arbetssätt vid BPSD- symtom (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens, vilket någon gång drabbar 90% av alla med demenssjukdom), arbeta fullt ut med 
Senior Alert, minska användandet av olämpliga läkemedel för äldre, arbeta för sammanhållen 
vård och omsorg. Detta kräver personella resurser. 
 
Viss oro för hur bemanning av legitimerad personal ska kunna säkerställas finns fram för allt 
under semesterperioden. 
 
Ett samarbete med landstinget i projektform för att säkerställa in och utskrivningsprocesserna 
kan bli aktuell, inledande möten har påbörjats. Jag kommer dessutom att vara delaktig i 
länsövergripande grupp för förbättring av det redan utformade Meddixsystemet där vi hanterar 
in- och utskrivningar i landstingets verksamheter samt upprättar samordnade individuella 
vårdplaner för patienter som har behov av insatser från flera yrkeskategorier eller olika 
vårdinrättningar.  
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Det åligger oss att arbeta för att bli producenter till Nationell Patient Översikt detta arbete pågår 
ännu centralt med kommunförbundet, detta kommer att innebära ytterligare kostnad för 
verksamheten. 
 
Har ansökt om att få behålla pengar ca 30.000 från handledning av studenter till utbildnings 
pengar för personalen. Pengarna är viktiga för verksamheten. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ann-Sofi Levander 
Revisorer 

Sn § 10 Dnr 00028/2013 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 

Socialnämnden fastställde 2013-03-19 § 4 interkontrollplan för 2013. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan  2013-01-01--2013-12-31 

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

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

God ekonomisk hushållning – uppföljning och prognos visar att verksamheten 
förbättrat sitt resultat i förhållande till årsbokslutet. 
Alla chefer och medarbetare arbetar hårt för att få ned underskottet. 
Vi har omfördelat personal mellan olika verksamheter. 
 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för helåret.  Bedömningen är att 
internkontrollen har förbättrats i förhållande till senaste rapport. 
 
Verkställighet av fattade beslut 
Vi har haft 0 beslut som inte kunnat verkställas inom socialnämndens område. 
 
Betalningsansvar 
Inga betalningsansvar har förekommit sedan i februari. 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
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 

Återsökningen har fungerat mycket bättre än under 2012. Samarbetet med 
Arbetsmarknadsenheten fungerar. 
Projektuppföljningar har fungerat 
Stimulansmedel har kommit in i förväntad omfattning 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 

Rättssäker 
biståndsbedöm-
ning 
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 
 

Rutinerna för handläggning har uppdaterats och följts upp. 
 
SITHS-kort för åtkomst till vissa uppgifter 
 
Lagstiftningen har följts, inga överklaganden som gått emot socialnämndens beslut. 
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Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 

Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

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

Brukarundersökning visar att brukarna är mera nöjda än föregående år, 96 % i 
hemtjänsten och 75 % i vård och omsorgsboende. 
Inga anmälningar enligt Lex Sara eller Lex Maria finns under året. 
Verksamheterna inom äldreomsorgen har hög grad av inrapportering till 
kvalitetsregister. 
Avvikelser mellan kommun och landsting visar stor ökning, följd av bristande 
kommunikation mellan slutenvården, primärvården(Hälsocentralen i Arvidsjaur) 
samt kommunen. Problemet ligger huvudsakligen hos landstinget men drabbar 
brukare och medför merarbete för vår personal. 

 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut , 
rapportering till 
socialstyrelsen, 
revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande och 
betalningsansvar 

Verkställigheten av fattade beslut har förbättrats sedan föregående år. 
Två ärenden har gått vidare till Inspektionen för vård och omsorg-inget 
vitesföreläggande i något fall. 
Endast ett fåtal dagar med betalningsansvar för vård inom landstinget. 
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Utvärdering av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2013 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2014 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
Ulrica Lundgren 

Sn § 11 Dnr 00023/2014 709
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2013 redovisas 
för nämnden samt plan för 2014 upprättats. 
 
Utvärdering för 2013 och förslag till plan för 2014 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2013. 
2. Anta till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2014. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens verksamheter 
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 
Ingen medarbetarundersökning utförd under 2013. 
 
Tillbud och arbetsskador 
Totalt 20 st inkomna tillbud inom socialförvaltningen under år 2013, ungefär samma 
som 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 1 st, halka på nyskurat golv är 1 st. 
 
Ansvariga chefer har vidtagit nödvändiga åtgärder på arbetsplatserna 
 
Kostnader 
De direkta kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder i form av inköp av hjälpmedel eller annat 
uppgår för 2013 till 149 800 kr ( 256 400 kr under 2012). 
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 
Möte vid fyra tillfällen under 2013. 
 
Resultat 2013 
 
Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal ,rehabmöten, samverkansmöten och 
MBL förhandlingar genomförda enligt samverkansavtalet. 
 
Utbildning av 2 instruktörer inom området självskydd. De har genomfört utbildning i tre 
grupper varav  en extern. Genomfört 
 
Arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud. Genomfört 
 
Brandskyddet; Utbildning till chefer och brandskyddsombud. Genomfört. 
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Fortsatt god samverkan med fackliga organisationer, personalkontoret och A-hälsan. 
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, kommunalisering av hemsjukvården samt 
förändrad organisation inom Ringelstas natt. Genomfört 
 
Hemtjänsten inleder införandet av IT-baserat planeringsverktyg samt ”nyckelfri” 
hemtjänst. Inte genomfört, pengar saknas 
 
Hemtjänsten ser över fördelningen mellan grupperna, samt får tillgång till ytterligare en 
bil inom centralorten. Genomfört 
 
 
Planering 2014 - Arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter  
 
Fortsatt kontinuerlig brandskyddsutbildning i samarbete med räddningstjänsten. 
 
Utbildning i hjärt och lungräddning. 
 
Utbildning i förflyttningsteknik. 
 
Fortsatt fokus på förebyggande arbete med hjälp av samtalsnyckel, lilla nyckeln och 
stora nyckeln i samarbete med personalkontoret och A-hälsan. Här ingår även 
handledning och hjälp med stresshantering. 
 
_____ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 15 
 

 
 
Trygghet, service och 
delaktighet i hemmet 
genom digital teknik 
 
 

Sn § 12 Dnr 00037/2014 730
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal 
överenskommelser med regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbete för 
god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. 
Kommunal eHälsa är ett av de utvecklingsområden som överens-
kommelserna omfattar. I december 2013 beslutade parterna om fortsatt stöd 
till detta utvecklingsarbete inom samma utvecklingsområden som under 
2013.  
Övergripande mål för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för 
invånare, personal och beslutsfattare. 
 
För att möta framtidens utmaningar och klara av framtidens välfärd med 
ökat antal äldre och personer med behov av stöd från socialtjänsten 
samtidigt som antalet utbildad personal minskar, kommer tekniken att spela 
en allt viktigare roll.  
 
En viktig del i den nya överenskommelsen är kravet på att kommunerna 
påbörjar processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet 
i hemmet genom digital teknik, inklusive övergång till digitala 
trygghetslarm. Detta innebär bland annat; 
 

 att kunna erbjuda interaktiva e-tjänster inom socialtjänsten för 
invånarna 

 att erbjuda digitala tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård såsom 
bildkommunikation för att underlätta kommunikation med anhöriga 
eller personal, elektronisk nattillsyn, rehabilitering, möjlighet att följa 
sin egen hälsa o s v  

 att berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighets-
identifikation som ger möjlighet till mobil dokumentation och 
informationsåtkomst vilket underlättar  vårdtagares delaktighet i sin 
egen vård och omsorg 

 att säkerställa införandet av digitala trygghetslarm och hela larmkedjan 
 
Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra 
med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och 
känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård och omsorg.  
 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
 

forts. Sn § 12 
 
För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta fram en långsiktig  plan 
för genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska innehålla en 
handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda 
aktörer samt finansiering av arbetet.  
 
Finansieringsfrågorna kommer att finnas med i den kommande 
handlingsplanen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Processen med att etablera konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i 

hemmet” påbörjas. 
2. Uppdra till socialförvaltningen att ta fram en handlingsplan för 

konceptet, inklusive tidsplan, organisation och finansiering av det 
framtida arbetet. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 17 
 

 
 
Arvode till ordföranden för 
kurser och konferenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ylva Stråhle Andersson 
Löner 
Nämndskansli 

Sn § 13 Dnr 00043/2014 024
 
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 134 beslutat anta Arvodesreglemente 
för mandatperioden 2011-2014. 
I reglementet står det bl a varje nämnd själv får bestämma om arvoden för 
kurser och konferenser, varför ärendet tas upp för behandling. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämndens ordförande ska ha möjlighet att ta ut ersättning för 

deltagande i kurser och konferenser.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 18 
 

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

Sn § 14 Dnr 00104/2013 709
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 9 
§ Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera fjärde 

kvartalet 2013.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för 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 2014-02-25 19 
 

 
 
Tillsyn enligt alkohollagen 
(SFS 2010:1622) i 
Arvidsjaurs kommun 
 

Sn § 15 Dnr 00044/2014 799
 
Med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen (AL) har länsstyrelsen den 29 oktober 
2013 på eget initiativ genomfört en tillsyn i Arvidsjaurs kommun. 
 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik till socialnämnden med anledning av de 
sammantagna brister som uppmärksammats vid denna tillsyn. Länsstyrelsen 
ser allvarligt på att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder för att kommit 
tillrätta med de brister som Länsstyrelsen uppmärksammat vid föregående 
tillsyn med beslutsdatum 2012-01-27. 
 
Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister* 
• Tillsynsplan saknas 
• Aktuella riktlinjer saknas 
• Uppgifter om godkända kunskaper i alkohollagen saknas i samtliga 

ärenden som gäller tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
• Polismyndighetens yttrande saknas i ett ärende 
• Beslutsunderlag saknas i samtliga ärenden som gäller tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten 
• Skäl för förlängd handläggningstid framgår inte i två ärenden 
• Bristfällig dokumentation av tillsyn 
• Ingen tillsyn av detaljhandeln med folköl har skett 
 
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister* 
• Tillståndsbevis saknas i samtliga ärenden som gäller tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten 
• Uppgifter om matutbud saknas i ett ärende 
• Uppgifter om dryckesslaget andra jästa drycker saknas i 

ansökningsformulär och beslut 
• Diarienummer saknas 
• Uppgifter om serveringsansvarig saknas i samtliga ärenden 
• Uppgifter om kopia av beslut har skickats till berörda myndigheter 

saknas i samtliga ärenden 
 
*Det förhållande som identifierats vid granskning och som inte 
överensstämmer med lagstiftning och dess förarbeten, förordningar, 
föreskrifter, allmänna råd, rättspraxis och JO:s uttalanden. En brist ska alltid 
åtgärdas. 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Anna Lindbäck 
 
 

forts. Sn § 15 
 
Länsstyrelsen finner att Arvidsjaurs kommun i övrigt följer lagstiftningen i 
de delar som granskats. 
 
Länsstyrelsen avslutar ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med anledning av Länsstyrelsens kritik, uppdra till socialchefen att 

undersöka och lämna förslag på hur alkoholhandläggarens arbete kan 
underlättas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 21 
 

 
 
Medverkan i projektet 
"Testbädd - 
personcentrerad 
närsjukvård" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Norrbottens läns landsting 
Ann-Sofi Levander 
 
 

Sn § 16 Dnr 00047/2014 770
 
Både landstinget och kommunen måste göra en medveten kraftsamling för 
att förstärka tryggheten för våra mest sjuka äldre. Erfarenheter från året som 
gått visar att vi har ökat antal avvikelser som bl a beror på missar i 
kommunikationen mellan våra verksamheter. 
 
Norrbottens läns landsting, NLL,  har inbjudit Arvidsjaur, Arjeplog och 
Älvsbyns kommuner att delta i projektet. I projektet finns även LTU och 
näringslivet i form av företag och utvecklare inom IT-området med. 
Projektet syftar till att etablera, utveckla och införa en testmiljö, ett 
kompetenscentrum för utveckling och införande av nya arbetssätt och 
processer med fokus på personcentrerad närsjukvård. Testbädden är också 
ett komplement till pågående satsningar inom eHälsa och innovationer. 
 
Projektet är finansierat av Vinnova under etableringstiden.  
För att testbädden ska fungera på lång sikt måste finansieringen lösas på 
annat sätt.  
I nuläget finns inga krav på kommunen om annan delfinansiering än 
deltagarnas arbetstid. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2014-02-17 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ställa sig positiva till att delta i  projektet "Testbädd - personcentrerad 

närsjukvård". 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 22 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd till 
allmänheten 
 – Exclusive Car Events 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Exklusive Car Events AB 
Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 17 Dnr 00061/2014 702
 
Exclusive Car Events AB, har ansökt om serveringstillstånd vid Clarion 
Collection Hotell Arvidsjaur. Företaget bedriver event- och 
hotellverksamhet med 42 hotellrum och á la carte-restaurang. 
Ansökan avser tillstånd att året runt servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
 
Tillfälligt tillstånd i enlighet med ansökan har i avvaktan på slutlig prövning 
beviljats av socialnämndens ordförande från och med 2014-01-03. 
 
Polismyndigheten inte har någon erinran mot att serveringstillstånd beviljas 
eller mot sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. 
 
Personliga och ekonomiska förhållande samt omständigheter i övrigt är 
lämplig att utöva verksamheten. Det finns inga skulder på skattekontot eller 
annat att anmärka på. 
 
Sökande har genom både VD och hotellchef avlagt godkända prov om 
kunskaper om Alkohollagen. 
 
Lokalerna uppfyller de i lagen ställda kraven på ett serveringsställe för 
tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten året runt. 
 
Enhetschef IFO, Anna Lindbäck, har 2014-02-14 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Exclusive Car Events AB beviljas tillstånd att vid Clarion Collection 

Hotel, Domängatan 9, 933 32 Arvidsjaur, servera starköl, vin och 
spritdrycker året runt till allmänheten (8 kap 1 § Alkohollagen). 

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

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 23 
 

 
 
Årsredovisning år 2013 – 
Personligt ombud 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 18 Dnr 00062/2014 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 2013 har upprättats av enhetschef vid individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning för 2013 gällande personligt ombud i Arvidsjaur och 

Arjeplog godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-02-25 § 18. 1 (3) 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av verksamheten med personligt ombud i Arvidsjaur och 
Arjeplog under år 2013 
 

Organisation och ledning 

Ledningsgrupp: 
Ann-Sofi Levander socialchef, Arvidsjaur 
Monica Westman socialchef, Arjeplog (ersatt av Eija Lugnet) 
Anna Lindbäck enhetschef, Arvidsjaur  
Fredrik Stenberg enhetschef, Arjeplog  
Anita Renberg IFS 
 
Ledningsgruppen arbetar flexibelt, där kontakterna sker utifrån behov och möjlighet till möten. 
Många frågor avhandlas under gemensamma resor till konferenser/utbildningar eller vid egna 
kommungemensamma sammanträden/ utbildningar. Det kan vara frågor som rör metoder för att 
sprida information om verksamheten, hur efterfrågan ser ut och förändras över tid, det personliga 
ombudets arbetsmiljö, behov och metoder för samverkan med andra myndigheter m fl. Kontakt 
sker även via telefon och e-post. 
 
I Arvidsjaur/Arjeplog finns 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. 
 
Under året och i planeringen för kommande år läggs allt större vikt vid frågan om sysselsättning 
för den enskilde.  
 
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 

 
 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. 

 
Målgruppen omfattar personer även med neuropsykiatriska diagnoser, vilket kan medföra en för 
den enskilde 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.  



 2 (3) 
 
Verksamhet  

Vanligaste orsaken till kontakt med personligt ombud är att den enskilde lever i en för 
honom/henne komplicerad livssituation och inte alltid för tillräckligt stöd från t ex 
psykiatri, sociala myndigheter och/eller försäkringskassa. Stödinsatser kan syfta till att få 
vardagen att fungera med rutiner och struktur, hjälp till sysselsättning och liknande. 
 
Andelen unga vuxna med neuropsykatrisk problematik/svårigheter som söker kontakt 
med personligt ombud fortsätter att öka. Många har problem till följd av läs- och 
skrivsvårigheter. Här finns även de med samsjuklighet, vilket medför att behov av 
särskilt stöd. 
 
Kompetensutveckling har under året skett genom länsstyrelsens basutbildning kring våld 
i nära relationer. 
 
Systemfel 

Bland klientgruppen finns behov av regelbunden kontakt med vuxenpsykiatrin. 
Tillgången till Vuxenpsykiatrins öppenvård för personer boende i inlands-kommunerna 
längs Piteå Älvdal upplevs av många som väldigt begränsad. Problemet lyfts 
återkommande i kontakter med hälsocentralerna, vuxenpsykiatrin och även till 
ledningsnivån inom landstinget utan för de enskilda märkbart resultat. Viss återkoppling 
med förtydliganden har dock skett i samband med att älvdalens PO-nätverk bjöd in 
verksamhetsansvarig från vuxenpsykiatrin till möte/dialog under oktober 2013. Vissa 
brister kvartstår dock ännu att jobba vidare med. Dessa samverkansmöten kommer därför 
att ske återkommande.  

 

Situation årsskiftet 2012/2013   Män                       Kvinnor 

Antal klienter 31 dec 2012 16 13 

Antal klienter 31 dec 2013 14 14 

Nya klienter 2013 7 5 

Avslutade klienter 2013 9 4 

 

Åldersgrupper                            Män                       Kvinnor 

18 - 29 år (1995- 1984) 2 2 

30 - 39 år (1983-1974) 2 1 

40 - 49 år (1973-1964) 1 1 

50 - 59 år (1963-1954) 2 0 

60 - 64 år (1953-1949) 0 0 

65 – år     (1948-) 2 0 

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

0 1 
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Ekonomisk redovisning för år 2013 
 
Kostnader: 
Löner, leasingbil, drivmedel, telefon m m 956 000 kr 
Kurser och konferenser     3 900 kr 
 
Intäkter: 
Statsbidrag  -604 800 kr 
Bidrag från Arjeplogs kommun -142 040 kr 
Total kostnad för Arvidsjaurs kommun 213 060 kr 
 
I tjänsten 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef, IFO 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 24 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 19 Dnr 00063/2013 700
 
Ordförande Ylva Stråhle Andersson informerar om följande; 
 
Efterlyste information gällande ansvaret för brandskydd på våra 
Trygghetsboenden. Socialchefen svarar att kontakter fortsätter med 
brandchef angående ytterligare utbildningsinsatser till våra anställda. 
 
Förvarnade om att det pågår stora planer på omdisposition gällande 
rumsfördelning i kommunalhuset och som ordförande kommer att bli 
tvungen flytta, sannolikt i ett första skede en trappa upp till lönekontoret. 
Informerar att hon i så fall INTE kommer att ta emot oanmälda och/eller 
främmande besökare eftersom det tänkta rummet är utan någon som helst 
möjlighet att ta sig ut om en situation uppstår. 
 
Revisorerna har bett om träff för att förklara kritiken som finns mot 
socialnämnden i revisionsrapport till kommunfullmäktige 2014-02-24. 
 
Kommunförbundet har kallat till ordförandeträff i Luleå den 13-14 mars 
2014 och att ordf. och vice har för avsikt att delta. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 25 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 20 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2013-11-01—2014-01-31 
Anna Nilsson 
Daglig verksamhet 2 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 9 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Maria Rådman 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 14 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2013-11-01—2014-01-31 
Berit Eriksson  
Färdtjänst 9 
Riksfärdtjänst 5 
Summa delegeringsbeslut 14 
 
Catrin Höglander 
Färdtjänst 3 
Riksfärdtjänst 4 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Margoth Löfgren Edström 
Färdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut färdtjänst, riksfärdtjänst 22 
 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 26 
 
 

 forts. Sn § 20 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2013-11-01—2014-01-31 
Eva Karlsson 
Stöd i boende 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Marie Lidström 
Egenvård 3 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 10 
Personlig omvårdnad, tid, under 45 tim/vecka 30 
Serviceinsatser 18 
Serviceinsatser Delavslag 1 
Trygg hemgång 2 
Trygghetslarm 11 
Vård- och omsorgsboende 4 
Summa delegeringsbeslut 81 
 
Anna Lindblom 
Avgiftsbeslut 1 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 3 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 17 
Personlig omvårdnad, tid  2 
Personlig omvårdnad, tid  under 45 tim/vecka 15 
Serviceinsatser 15 
Trygghetslarm 8 
Vård- och omsorgsboende 2 
Summa delegeringsbeslut 69 
 
Jessica Lindgren 
Egenvård 1 
Personlig omvårdnad, tid  under 45 tim/vecka 1 
Summa delegeringsbeslut 2 

 
Maria Rådman 
Kontaktperson 1 
Summa delegeringsbeslut 1 

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 27 
 
 

 forts. Sn § 20 
 
II Delegeringsbeslut – SoL 

 2013-11-01—2014-01-31 
Anna Nilsson 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 3 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 2 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 16 
Personlig omvårdnad, tid  2 
Personlig omvårdnad, tid  under 45 tim/vecka 26 
Serviceinsatser 23 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 1 
Trygghetslarm 4 
Vård- och omsorgsboende 5 
Summa delegeringsbeslut 92 
 
Kristina Nordlund 
Avgiftsbeslut 11 
Summa delegeringsbeslut 11 

 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 52 
Summa delegeringsbeslut 52 

 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 23 
Summa delegeringsbeslut 23 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 333 beslut 

 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 28 
 
 

 forts. Sn § 20 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-11-01—2014-01-31
Britt-Inger Hedman 
Avslag 4:1 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 9 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 39 
Livsföring i övrigt 4:1 18 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Återkrav 9:2 ej förf över Försörj stöd 1 
Summa delegeringsbeslut 71 
 
Carina Lundmark 
Avsluta utredn 0-17 med insats 1 
Famhem/jourhem Tillfälligt SoL 2 
HVB Tillfälligt SoL 6 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  2 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 23 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Lägga ner utredning 1 
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1 
Återkrav 9:2 ersättn Livsför övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut  36 
 
Lundqvist, Petra  
Avslag 4:1 2 
Extra kostnad vid placering 1 
Förmedling egna medel 2 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 14 
Försörjningsstöd 4:1 37 
Livsföring i övrigt 4:1 19 
Summa delegeringsbeslut  75 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 29 
 
 

 forts. Sn § 20 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-11-01—2014-01-31
 
Åsa Lindström 
Avslag 4:1 6 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 9 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 5 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 49 
Livsföring i övrigt 4:1 39 
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1 
Summa delegeringsbeslut 114 
 
Lindgren, Jessica 
Avslag 4:1 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 16 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 36 
Livsföring i övrigt 4:1 15 
Summa delegeringsbeslut 71 
 
Lindbäck, Anna  
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Framställan till kommun överflytt ärende 2:10 SoL 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 16 
HVB SoL 1 
Livsföring i övrigt 4:1 5 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  4 
Summa delegeringsbeslut 33 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 30 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 20 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-11-01—2014-01-31
Christine Boström 
Bekräft FÖR protokoll Gem vårdnad 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 
Extra kostnad vid placering 1 
Förmedling egna medel 2 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 43 
Livsföring i övrigt 4:1 18 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år  5 
Utredn 11:1 medgivande 1 
Utredn Föräldraskap 1 
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1 
Summa delegeringsbeslut 80 
 
Socialnämndens ordförande – Ylva Stråhle Andersson 
Avsluta utredn 0-17 med insats 11 
Famhem SoL 2 
HVB SoL 16 
Socialt kontrakt 7 
Summa delegeringsbeslut 36 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 527 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-02-25 31 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 21  
 

Delgett via e-post om inget annat anges
III Meddelandeärenden 
 
* Svar på skrivelse från personal på Länsmansgården och Ekan angående 

Borgargårdens nedläggning    Dnr 286/2013 
- Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson, 

socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Driftbudgetramar 2014 och Långtidsplan 2015-17 
- Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 163 
 
* Cirkulär 13:60 - Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) 
- Sveriges Kommuner och Landsting  
 
* Cirkulär 13:62 - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2014 
- Sveriges Kommuner och Landsting  
 
* Cirkulär 13:63 - Ersättningar till kontaktperson och 

kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014 
- Sveriges Kommuner och Landsting  
 
* Cirkulär 13:64 - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL för år 2014 
- Sveriges Kommuner och Landsting  
 
* Lokal lönebildning år 2014 
- AuD § 4 2014-01-20 
 
* Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013 
- Socialstyrelsen 
 
* Cirkulär 14:07 - Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta 

med barn 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-02-25 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Agneta Lundström -          

 8 Pia Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
  
 
Ersättare: 

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

 1 Lena Karlsson           

 2 Björn Lundberg           

 3 Karin Lindgren           

 4 Elisabeth Backman           

 5 Håkan Sandgren           

 6 Maj-Lis Vidman           

 7 Margareta Nevander           

 8 Sten Scherman 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 
 
 
 


