
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Sammanträdesdatum Blad 
 
Socialnämnden 2014-12-09 82 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.00. 
 
Beslutande Patrik Åman, (s), vice ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Ruschadaporn Lindmark (s) 
Margoth Holmkvist (v) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Pia Klockljung (c) 
Annika Öberg, (m) 
Lena Karlsson, (s) tjg ers 
Sten Scherman (c), tjg ers 
 

 
 
Övriga närvarande Camilla Grahn, kostchef, § 57 

Ulrica Lundgren, personalchef § 59 
Marie Strinnholm, personalkonsulent, § 59 
Åsa Skiöld, beteendevetare A-hälsan, § 59 
Eva Granlund, chef personalpool, § 60 
Anna Lindbäck, enhetschef IFO, § 60 
Malin Bokstrand, socionompraktikant, §§ 57-59 
Linda Lindström, personalföreträdare kommunal, §§ 60-86 

 Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, nämndsekreterare 

 
 
 
Utses att justera Margoth Holmqvist 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2014-12-17 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 57- 86 
 
   
 Ordförande Patrik Åman 
 
   
 Justerande Margoth Holmqvist 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 
 
Datum då anslaget 2014-12-17 Datum då anslaget 2015-01-08 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 83 
 

Ärendeförteckning 
 

Sn § 57 Dnr 00026/2014 700 
Information - Kostenheten 
 
Sn § 58 Dnr 00026/2014 700 
Information – Samverkan i Norrbotten 
 
Sn § 59 Dnr 00026/2014 700 
Information om kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Sn § 60 Dnr 00026/2014 700 
Verksamhetsuppföljning 2014 - Personalpoolen och Alkohollagen och 
serveringstillstånd 
 
Sn § 61 Dnr 00298/2014 739 
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014-3 
 
Sn § 62 Dnr 00309/2014 739 
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014-4 
 
Sn § 63 Dnr 00116/2014 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 64 Dnr 00112/2014 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 65 Dnr 00128/2014 042 
Internbudget 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 66 Dnr 00162/2014 041 
Investeringsäskande år 2015 - Socialnämnden 
 
Sn § 67 Dnr 00178/2014 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2014 
 
Sn § 68 Dnr 00288/2014 709 
Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i 
Norrbotten 
 
Sn § 69 Dnr 00289 2014 709 
Handlingsprogram Palliativ vård 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 84 
 

 
 

Sn § 70 Dnr 00287/2014 701 
Samarbete inom missbruks- och beroendevård 
 
Sn § 71 Dnr 00241/2014 709 
Tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och 
unga enligt SoL, Arvidsjaurs kommun -Inspektionen för vård och omsorg  
Dnr 8.5-7317/2014  
 
Sn § 72 Dnr 00219/2013 730 
Trygg hemgång 
 
Sn § 73 Dnr 00170/2013 734 
 Dnr 00072/2013 041 
Utvärdering - Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården  
 
Sn § 74 Dnr 00290/2014 709 
Slutrapport – Uppföljning av kommunaliserad hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende i Norrbottens län 
 
Sn § 75 Dnr 00320/2014 709 
Representant i utvecklingsgrupp - Kommunaliserad hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende i Norrbottens län 
 
Sn § 76 Dnr 00321/2014 759 
Ersättning för färd i egen bil till och från arbetet 
 
Sn § 77 Dnr 00/2014  
Skrivelse om förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet 
- Hemtjänstgrupp 2 
 
Sn § 78 Dnr 00322/2014 006 
Sammanträdesplan 2015 – Omsorgsnämnden 
 
Sn § 79 Dnr 00328/2014 700 
Delegationsordning för avrops- och inköpsberättigande – Omsorgsnämnden 
 
Sn § 80 Dnr 00343/2014 702 
Ansökan om serveringstillstånd – Tant Sveas Café 
 
Sn § 81 Dnr 00344/2014 702 
Ansökan om utökat serveringstillstånd till allmänheten i slutna sällskap  
- Lapland Lodge AB 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 85 
 

 Sn § 82 Dnr 00336/2014 753 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 
 
Sn § 83 Dnr 000336/2014 853 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2015 

 

Sn § 84 Dnr 00063/2014 700 
Ordföranderapport 
 
Sn § 85 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 86 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 

   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 86 
 

 
 
Information - Kostenheten 

Sn § 57 Dnr 00026/2014 700 
 
Kostchef Camilla Grahn lämnade bl a nedanstående information: 
 
 En gemensam matsedel (grundmatsedel, 8 v rullande) har införts för hela 

kostenheten. Äldreomsorgens matsedel är dock lite modifierad till mera 
mjölmat och efterrätter. 

 
 De klagomål som dyker upp försöker enheten att tillmötesgå i möjligaste 

mån.  
 
 Arbetet med att revidera kommunens kostpolicy pågår. 

 
 Införa matråd/kostråd/brukarråd inom äldreomsorgens verksamheter? 
 
 Stor logistik med transport av matlådor till boenden och hemtjänst. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 87 
 

 
 
Information – Samverkan i 
Norrbotten 

Sn § 58 Dnr 00026/2014 700 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander informerade om de samarbeten som vår 
kommun är med i tillsammans med övriga Norrbottenskommuner; 
 
 Missbruk och beroendevård 
 
 Strategier för brukarmedverkan 
 
 Våld i nära relation 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 88 
 

 
 
Information om 
kommunens 
arbetsmiljöpolicy och 
rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Sn § 59 Dnr 00026/2014 700 
 
Personalchef Ulrica Lundgren, personalkonsulent Marie Strinnholm och Åsa 
Skiöld, beteendevetare företagshälsovården A-hälsan informerar om 
kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 
Arbetsgivaren jobbar både med fysiskt och psykiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Personalkonsulenten får signaler från enskilda arbetstagare, chefer och 
fackförbund när något inte är bra. 
Rehabiliteringsinsatser sker många gånger tillsammans med 
företagshälsovården A-hälsan.  
 
Förutom individärenden jobbar man mycket med gruppinsatser om 
psykosocial arbetsmiljö och kartläggning av fysisk arbetsmiljö. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 89 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2014 - Personalpoolen och 
Alkohollagen och 
serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Eva Granlund 
 Anna Lindbäck 
 

Sn § 60 Dnr 00026/2014 700 
 
Personalpoolen 
Eva Granlund, personalledare vid poolen, har informerat om verksamheten. 
 
Personalpoolen har 11 personer som är tillsvidareanställda. Poolen har också 
ansvaret för oplacerade tillsvidareanställ. 
 Beställning av vikarie fungerar bra. 
 Målet är att vikarierna ska kunna arbeta på olika arbetsplatser. 
 Utökning av poolen med vikarier från andra enheter inom kommunens 

organisation är på gång. 
 
Alkohollagen och serveringstillstånd 
En ny lag har trätt i kraft 1 januari 2011. I den nya lagen finns förändrade 
regler kring servering, krav på kök, tillstånd för catering, krav på 
kassaregister. Alla som söker serveringstillstånd efter 1 januari 2011, måste 
avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och 
anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten 

 
Enhetsledare IFO Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att i dagsläget 
finns: 
15 st tillsvidaretillstånd 
3 st tillfälliga tillstånd 
3 st tillstånd under utredning 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att beakta informationen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 90 
 

 
 
Anmälan enligt Lex Sarah 
år 2014-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 61 Dnr 00298/2014 739
 
En Lex Sarah-anmälan har inlämnats 2014-11-04 med anledning av 
personals brist i bemötande och förhållningssätt med boende på Ringelsta.  
 
Pernilla Berggren, MAS, har utrett ärendet och hennes samlade bedömning 
är att personal som skulle hjälpa en vårdtagare med uppstigning på 
morgonen har bemött den enskilde på ett sätt som avviker från 
grundläggande krav på värdighet. Bemötandet mot den enskilde brast då 
den enskilde höll på att ramla, en av personalen gjorde sig illa i nacke och 
rygg och båda personal brev rädda och uppstressade i den uppkomna 
situationen På grund av den enskildes hälsotillstånd har denne inte kunnat 
vidtalas om den inträffade händelsen, det har inte med kroppsspråk eller på 
annat sätt visat att vårdtagaren lidit av det inträffade. 
 
Vid utredning framkommer att stämningen i arbetsgruppen är dålig, den 
osämja och de meningsskiljaktigheter som finns i arbetsgruppen kan i sig 
utgöra risk för allvarliga missförhållanden då meningsskiljaktigheter och 
oenighet i kombination med att fattade beslut inte följs bedöms kunna 
drabba enskilda negativt och medföra att beslutade insatser uteblir eller 
utförs på ett felaktigt sätt. 
 
Åtgärder som vidtagits för att förebygga upprepning på kort och lång sikt 
som Chef ansvarar för genomförande och uppföljning; 
 
 Stöd/utredning/kartläggning på individ och gruppnivå via 

företagshälsovården, A-hälsan inleds. 
 Kommunens värdegrund förtydligas. 
 Prioriteringsordning och ansvar internt i gruppen förankras och 

dokumenteras. 
 Vikten av att personallarm besvaras samt rutiner vid larm ses över och 

förankras. 
 
Information till berörda har skett. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Vidtagna åtgärder godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 91 
 

 
 
Anmälan enligt Lex Sarah 
år 2014-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Pernilla Berggren 
 

Sn § 62 Dnr 00309/2014 739
 
En Lex Sarah-anmälan har inlämnats 2014-11-13 med anledning av risk för 
missförhållanden/brister då stämningen i en arbetsgrupp är dålig, det råder 
oenighet i gruppen om hur arbetet ska utföras, flera av de anställda anser att 
fattade beslut inte följs, oenighet i gruppen om vilka prioriteringar som ska 
göras.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen beaktas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 92 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorer 
 

Sn § 63 Dnr 00116/2014 042 
 
Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2014 redovisas. 
 
Totala förbrukningen januari-oktober är 83%. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-12-09 § 63 
 
 

UPHE4 Budget Redovisning Förbrukat i % Redovisat Förändring

av budget i %

Text Jan 14 ‐ Mån 13 14 Jan 14 ‐ Okt 14 Jan 13 ‐ Okt 13

Ansvar

40 SOCIAL OMSORG

Personal 8 458,0 6 970,7 82 6 389,4 109

Verksamhet 7 731,4 5 887,0 76 5 901,1 100

Kapitalkostnader 358,7 299,6 84 341,4 88

Summa kostnader 16 548,1 13 157,3 80 12 631,9 104

Intäkter ‐3 000,0 ‐2 951,1 98 ‐3 001,4 98

Summa intäkter ‐3 000,0 ‐2 951,1 98 ‐3 001,4 98

Netto 13 548,1 10 206,2 75 9 630,5 106

41 INDIVID‐OCH FAMILJ

Personal 6 662,3 6 894,3 103 5 069,5 136

Verksamhet 8 972,5 13 772,0 153 11 529,2 119

Summa kostnader 15 634,8 20 666,3 132 16 598,7 125

Intäkter ‐914,0 ‐4 641,8 508 ‐3 899,2 119

Summa intäkter ‐914,0 ‐4 641,8 508 ‐3 899,2 119

Netto 14 720,8 16 024,5 109 12 699,5 126

43 OMSORG/STÖD FUNKTIONSH

Personal 40 006,4 32 191,7 80 35 015,3 92

Verksamhet 11 833,7 8 842,1 75 9 643,1 92

Interna hyreskostnader 249,5 207,9 83 207,9 100

Summa kostnader 52 089,6 41 241,7 79 44 866,3 92

Intäkter ‐19 550,0 ‐15 891,6 81 ‐18 679,3 85

Summa intäkter ‐19 550,0 ‐15 891,6 81 ‐18 679,3 85

Netto 32 539,6 25 350,1 78 26 187,0 97

45 ÄLDREOMSORG

Personal 88 678,2 74 893,8 84 74 962,9 100

Verksamhet 16 335,1 12 915,0 79 13 555,2 95

Summa kostnader 105 013,3 87 808,8 84 88 518,1 99

Intäkter ‐9 233,3 ‐8 953,6 97 ‐9 108,7 98

Summa intäkter ‐9 233,3 ‐8 953,6 97 ‐9 108,7 98

Netto 95 780,0 78 855,2 82 79 409,4 99

Totaler 156 588,5 130 436,0 83 127 926,5 102
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 93 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2014 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 
 

Sn § 64 Dnr 00112/2014 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 2014-05-19 § 31 interkontrollplan för 2014. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Uppföljningen avser januari – oktober 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-12-09 § 64. 1 (2) 
 

Uppföljning av internkontrollplan tom oktober 2014 - Socialnämnden 
 

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 
betalnings-ansvar 

Under perioden juli-sept fanns 5 beslut inom 
äldreomsorgen som inte verkställts inom tre 
månader.  
Inget vitesföreläggande. 
Betalningsansvar under juli-okt 94 773:- 
IVO har svarat att vidtagna åtgärder inom 
handläggning för ensamkommande barn är 
tillräckliga. 
3 domar från förvaltningsrätten ger kommunen 
rätt vad avser avslag på begäran om 
kontaktperson enligt LSS. 
1 dom från förvaltningsrätten ger kommunen 
rätt i att ge avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd enligt SoL. 
1 dom i Kammarrätten fastställer avgörande om 
beredande av vård enligt LVM . 

God arbetsmiljö Höga sjukskrivningstal, svårt 
att rekrytera 

Uppföljning av avvikelser, 
tillbud och arbetsskador 

Under aug-okt låg sjuktalet på 7,97( 7,52 under 
2013). 

Rättssäker biståndsbedömning 
och övrig handläggning , 
följsamhet till lagstiftning i 
utförandet 

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

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

Chefer och biståndshandläggare bedömer att 
rutiner följs i stor utsträckning. 
Hantering av , och tillgång till uppgifter bedöms 
fungera tillfredsställande. 

God ekonomisk hushållning Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time care-planering 

Beslut om besparingar har fullföljts så långt det 
varit möjligt. 
Totala förbrukningen jan-okt är 83%  

 



 2 (2) 
 

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 

Verksamheten bedömer att uppföljningen 
fungerar tillfredsställande, under perioden 
har4,6 miljoner kronor kommit in från 
Migrationsverket, ca 1 miljon högre än 2013. Vi 
har fakturerat Luleå kommun för insatser under 
sommaren samt bestridit en faktura från NLL 
som innebar retroaktiv höjning av avgift för 
utskrivningsklara. Svar kommer inom kort. 
Alla underlag för att få tillgång till 
stimulansmedel inom PRIO 
satsningen(Socialstyrelsen) är inlämnade. 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 94 
 

 
 
Internbudget 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 65 Dnr 00128/2014 042 
 
Kommunfullmäktige har  2014-11-24 fastställt driftsbudgetramar för 
socialnämnden år 2015 med 163 130 tkr. 
 
Förslag till internbudget för år 2015 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. Internbudget 2014 för socialnämnden fastställs enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-12-09 § 65. 1(2) 
 

 
 

 

SOCIALNÄMNDEN  Årsbudget Årsbudget  Årsbudget Årsbudget 2015

2012 2013 2014 Förslag

Inkl. löneökn. 2015

00400 Soc, politik 350 300 300 500

70200 Socialadministration 8 081 8 874 9 293 9 257

70300 Gemensam verksamhet 278 155 101 340,3

70400 Personalpool 247 349 372 200

70500 MAS 52 52 52 52

70600 Forskning och utbildning 30 40 25 25

Summa gemensam adm 9 038 9 771 10 143 10 374

74200 Ensamkommande barn 500 579 579

75100 Gemensam verksamhet 3 449 3 267 3 386 4 512

75200 Vård i familjehem 499 766 766 896

75300 Bistånd barn‐ungdom 800 600 600 600

75400 Bistånd vuxna missbrukare 1 134 900 900 700

75500 Försörjningsstöd 5 600 4 900 4 900 4 800

75600 Familjerådgivning 180 180 180 180

75700 Pärlan 856 833 885 888

75800 Institutionsv barn/ungdom 500 1 000 2 400 3 000

75900 Bistånd kontaktpersoner 125 125 125 100

Summa IFO 13 143 13 071 14 721 16 255

SOCIALNÄMNDEN  Årsbudget Årsbudget  Årsbudget Årsbudget 2015

2 012 2013 2014 Förslag

Inkl. löneökn. 2015

76000 Korttidshem/fritids 2 438 1 985 2 259 2 590

76100 Gemensam verksamhet 2 567 2 771 2 568 2 552

76200 Boende i annan kommun 2 666 3 550 3 231 3 000

76300 Boendestöd 2 451 2 211 2 230 2 126

76400 LASS 6 346 6 893 7 867 9 351

76500 LSS 2 533 2 556 2 282 2 282

76600 Duvan 3 060 3 010 3 039 3 066

76700 Gruppboende 6 193 6 500 6 612 6 733

76800 Bistånd kontaktpersoner 786 386 560 588

76900 A‐Service 2 210 2 090 1 892 1 832

Summa AFF 31 250 31 952 32 540 34 120

77100 Gemensam verksamhet 253 230 500 500

77200 Äldreboende Ringelsta 19 608 21 362 25 233 26 915

77400 Borgargården 6 414 6 409 4 629 0

77500 Länsmansgården 21 883 22 646 22 579 22 938

77600 Ekan 0 3 270 2 700 3 465

77700 Sjukvård i särsk boende 6 347 12 770 12 637 13 308

77800 Rehabenhet, Kreab 8 401 3 743 3 865 3 990

77900 Solbacken 6 056 6 189 575,8 0

Summa särskilt boende 68 962 76 619 72 719 71 117
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SOCIALNÄMNDEN  Årsbudget Årsbudget  Årsbudget 201 Årsbudget 2015

2 012 2013 Förslag

Inkl. löneökn. 2015

78100 Hemtjänst 21 665 22 580 25 341 29 731

78200 Nattpatrull 2 302 2 172 45,8

78300 Närståendestöd 80 80 80 80

78400 Trygghetstelefon 300 400 450 600

78500 Färdtjänst 550 500 500 603

78600 Riksfärdtjänst 290 250 250 250

78800 Matservice Glommersträsk 250 300 100 0

Summa ordinärt boende 25 437 26 282 26 767 31 264

Budget enl ovanstående 147 830 157 694 156 890 163 130



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 95 
 

 
 
Investeringsäskande år 
2015 -  
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Enhetschefer soc 
. Ekonomi 
. Sara Wanhatalo 
 

Sn § 66 Dnr 00162/2014 041 
 
Socialnämnden godkände 2014-05-19 § 33 till investeringsäskande för 
socialnämnden år 2015-2018. 
 
Anita Edenholm, boendechef på Länsmansgården har i tjänsteskrivelse 
föreslagit att fyra stycken medicinvagnar köps in till Länsmansgården. 
Anledningen är för att höja kvaliteten med medicinhanteringen. 
 
Total kostnad för 4 stycken medicinvagnar uppgår till ca 60 000 kronor. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna att fyra stycken medicinvagnar köps in till Länsmansgården 

under 2015. 
2. Förslaget från 2014-05-19 om luftförbättring Boendestödet tas bort 

eftersom det inte längre är aktuellt. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-12-09 § 66. 
 
INVESTERINGSBUDGET  2015‐2019
5 ‐ÅRIG PLAN       FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   DEL‐  Kommentarer: 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  
e=ekonomi,  l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny 
verksamhet, ök=ökad kvalitet  TEXT  ÅR 2015  ÅR 2016  ÅR 2017  ÅR 2018  ÅR 2019  SUMMA   

Belopp i tkr        

Socialnämnden               
Ombyggnad  toaletter på Ringelsta Svalan  Fastigheten blockhyrs av Arvidsjaurhem, 

toaletterna är små i förhållande till behoven hos 
nuvarande hyresgäster. 
Om vi inte bygger om blir det problem att hjälpa 
de som har stora rullstolar eller att två personal 
gör insatserna hos den boende. 
En annan möjlighet är att Arvidsjaurhem tar 
investeringen och sedan höjer hyran. Vilket är 
mest fördelaktigt ut koncernens perspektiv ? 
 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 Hyrestiden är  
5 år. 

4 st medicinvagnar på Länsmansgården  Kvaliteten på medicinhanteringen höjs.  60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

 Utökad serverkapacitet  Vi har program som inte fungerar optimalt på 
grund av bristande serverkapacitet 
Konsekvensen är onödig tidsåtgång 
 

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Byte av larmsystem inkl hotellås Ringelsta  Larmsystemet är gammalt . De boende kan gå in 
till varandra om inte personalen håller uppsikt 
hela tiden.  
Konsekvensen vid utebliven investering är en 
otrygg boendemiljö och krav på högre 
bemanning. 

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

SUMMA Socialnämnden     1660,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1780,0

Kommentar: Ur Riktlinjer för investeringar i Arvidsjaurs kommun: 
5.5.2. Investering i annans anläggning Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan redovisas som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till 
kontraktstidens längd. Är hyrestiden kortare än 5 år redovisas åtgärden som underhåll. 
 
Information: 
En investering är en tillgång med en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. 
Värdet på tillgången ska överstiga 20 000 kronor. 
Större investeringsprojekt med beräknad investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr ska även kompletteras med en betalningsplan.  
Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar, inte reparationer och underhåll , de ska istället kostnadsföras det året åtgärden utförs. 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 96 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Catrin Höglander 
 

Sn § 67 Dnr 00178/2014 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 5 ej verkställda beslut att rapportera tredje 

kvartalet 2014.  
 
* 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 tredje kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 97 
 

 
 
Riktlinjer för vårdhygien 
inom kommunernas hälso- 
och sjukvård i Norrbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunförbundet Norrbotten 
. Ann-Sofi Levander 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 68 Dnr 00288/2014 709 
 
All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna ska vara av god kvalitet 
enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) ska kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. God vårdkvalitet 
förutsätter en god hygienisk standard och är ett specificerat krav i Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Enligt Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska det 
finnas ett kvalitets- och ledningssystem som på olika sätt säkerställer att den 
goda kvaliteten uppnås och upprätthålls i verksamheten. Föreskriften gäller 
för all verksamhet och syftar till att tydliggöra hur vårdgivarens 
kvalitetsarbete ska gå till.  
 
Riktlinjer för vårdhygien är framtagna av medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor (MAS) i samarbete med Norrbottens läns landsting, enheten 
för vårdhygien.  
 
Syftet med riktlinjerna för vårdhygien är att upprätthålla god vårdhygienisk 
kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården och att all vård- och 
omsorgspersonal får ökade kunskaper i vårdhygien och basala vårdrutiner. 
Målet är att smittspridning förhindras mellan brukare/omsorgstagare samt 
hindrar smittspridning mellan bruka-re/omsorgstagare och personal.  
 
Socialberedningen rekommenderar medlemskommunerna att anta riktlinjer 
för vårdhygien.  
 
Pernilla Berggren, MAS, har 2014-11-04 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i 

Norrbotten antas. 
2. Socialnämnden beslut  2005-02-15 § 7 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 98 
 

 
 
Handlingsprogram 
Palliativ vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunförbundet Norrbotten 
. Ann-Sofi Levander 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 69 Dnr 00289 2014 709 
 
Handlingsprogram ”Vård i livets slutskede – Palliativ vård i Norrbotten” är 
reviderad och följer de nationella riktlinjerna för palliativ vård. 
Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör personer som 
är över 18 år och äldre i livets slutskede. Handlingsprogrammet kan ses som 
vägledning och stöd samt som underlag för rutiner på lokal nivå. Det kan 
stimulera och underlätta utveckling samt kvalitetsuppföljning. 
 
Kommunförbundets socialberedning rekommenderar att 
medlemskommunerna ska anta ”Vård i livets slutskede – Palliativ vård i 
Norrbotten. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Handlingsprogram ”Vård i livets slutskede – Palliativ vård i Norrbotten 

antas. 
2. Socialnämndens beslut 2005-02-26 § 6 upphör att gälla.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 99 
 

 
 
Samarbete inom 
missbruks- och 
beroendevård 
 

Sn § 70 Dnr 00287/2014 701 
 
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 
1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå 
gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel. 
 
Syftet med lagändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och 
kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för 
målgruppen. Landstinget och länets kommuner har således ett gemensamt 
ansvar för missbruks och beroendevården i Norrbotten.  
Landstinget och länets kommunen har gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården i Norrbotten. Personer med missbruk och beroende ska ges 
stöd, vård och behandling av hög kvalitet. 
 
En arbetsgrupp tillsatt av den politiska samverkansberedningen har lagt fram 
förslag till överenskommelse om samarbete inom missbruks- och 
beroendevården mellan landstinget och kommunerna. Förslaget tydliggör 
ansvarsförhållandena inom och mellan huvudmännen avseende upptäckt och 
tidig intervention, tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, behandling och 
stöd samt uppföljning. 
 
Förslaget till Överenskommelse omfattar även etablering av ett 
Beroendecentrum för hela länet vilket är nödvändigt för en fungerande 
vårdfläta för de personer som har behov av kompetenser som inte kan 
tillgodoses på lokal nivå. För att Beroendecentrum ska ha möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag fordras att basnivån, den lokala nivån, tar sin del av 
ansvaret och att Beroendecentrums resurser efterfrågas först när basnivåns 
kompetens inte räcker till. 
 
Beroendecentrum har två syften: 
• Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling vid 

komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som 
inte kan klaras med närsjukvårdens och kommunernas kompetens. 

• Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner. 
 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar kommunerna i länet 
att anta överenskommelsen. 
Överenskommelsen ska leda till en likvärdig missbruks- och beroendevård 
av god kvalitet i Norrbotten. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
 
 

forts. Sn § 70 
 
Förslaget innebär en fast kostnad för kommunerna. För 2015 beräknas 
kostnaden till 12,26 kr per invånare, för Arvidsjaurs del 79 334 kr.  
Pengarna kommer att belasta individ och familjeomsorgens internbudget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 

1.  Överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och 
beroendevården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 
inkluderat ett Beroendecentrum i länet antas. 

2.  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna gällande 
Beroendecentrum i Norrbotten antas. 

3.  Förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 101 
 

 
 
Tillsyn av handläggning av 
ärenden gällande 
ensamkommande barn och 
unga enligt SoL, 
Arvidsjaurs kommun -
Inspektionen för vård och 
omsorg  
Dnr 8.5-7317/2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunstyrelsen 
. Anna Lindbäck 

Sn § 71 Dnr 00241/2014 709
 
Inspektionen för vård och omsorg har haft tillsyn av handläggning av 
ärenden gällande ensamkommande barn och unga enligt SoL, Arvidsjaurs 
kommun och har beslutat att kommunen ska åtgärda en rad punkter. 
 
Enhetschef Anna Lindbäck har 2014-09-22 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. Planering av åtgärderna har påbörjats och i viss mån vidtagit. 
 
Socialnämndens beslutade 2014-09-12 § 53 att redovisning av vidtagna och 
planerade åtgärder godkänns rörande handläggning av ärenden gällande 
ensamkommande barn och unga enligt Socialtjänstlagen. 
 
Inspektionen för vård och omsorg har 2014-10-11 beslutat att tillräckliga 
åtgärder planeras för eller har vidtagits och avslutar därmed ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Ärendet läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 102 
 

 
 
Trygg hemgång 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Pernilla Berggren 
. Viktoria Norberg 
. Områdeschefer hemtjänsten 
 

Sn § 72 Dnr 00219/2013 730 
 
Socialnämndens beslutade 2013-09-24 § 84  att på försök under ett år införa 
”Trygg hemgång”, med start 2013-10-01 och att utvärdering av ”Trygg 
hemgång” sker vid socialnämndens sista sammanträde 2014. 
 
I korta drag innebär trygg hemgång att biståndshandläggaren i samband med 
vårdplanering inom slutenvården, kan besluta om trygg hemgång. Vid 
hemkomsten från sjukhuset möts den enskilde upp av ett team bestående av 
undersköterskor och hemsjukvården. Modellen innebär att den enskilde får 
förstärkta insatser från teamet under en begränsad tid för att främja trygghet 
och möjlighet för den enskilde att bo kvar hemma. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat en utvärdering av försöket.  
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Arbetssättet ”Trygg hemgång” permanentas i Arvidsjaurs kommuns 
centralort. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-12-09 § 72. 1 (2) 
 
 
 
Utvärdering - Trygg hemgång i hemtjänsten 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden beslutade hösten 2013 om införande av arbetssättet ”Trygg hemgång”. 
 
Syfte med trygg hemgång 
 Att skapa trygghet för den enskilde.  
 Förebygga återinläggning i slutenvård/korttidsvård. 
 Möjliggöra effektiv biståndshandläggning. 
 Snabbare rehabilitering och återhämtning i hemmiljö. 
 Kostnadseffektivitet. 
 
Utvärdering 2014- 11-10 
12 personer, 9 kvinnor och 3 män har fått bistånd i form av Trygg hemgång under tiden 
november 2013-oktober 2014. De flesta är ensamstående. Ålder på personerna varierar mellan 
98 år till 70 år, merparten är över 85 år. 
De första månaderna startade vi försiktigt med ett fåtal ärenden, under september-oktober har 
de flesta ärenden startat.  
Nedläggningen av Borgargården samt den tillfälliga stängningen av Hälsocentralens 
vårdavdelning är anledning till att ärendena ökade så markant under september-oktober 2014.  
 
Biståndshandläggarna tycker att de som erbjudits trygg hemgång har varit positiva, vissa 
anhöriga har varit mer oroliga inför hemgången men lugnats när de fått veta innehållet i det 
bistånd som ges i hemmet. Under september –oktober ökade ärendemängden och även trycket 
på att beslut skulle fattas mycket snabbt, beställningar av verkställighet skulle vid ett ärende 
om trygg hemgång göras på en dag. Trots det tycker man att arbetet har flutit bra och att 
brukare och anhöriga fått bra hjälp. 
 
Arbetsterapeuterna har varit med i alla ärenden, man tycker inte att biståndet trygg hemgång 
för deras del är så annorlunda än ”vanlig” hemgång från vård. Oftast har man förberett innan 
hemkomsten och sedan har man gjort hembesök efter 1-2 dagar. 
 
Distriktssjuksköterskorna har varit med i alla ärenden-hittills har  varje person med Trygg 
hemgång även med automatik bedömts som hemsjukvårdspatient. 
 
Hemtjänstpersonalen har positiva erfarenheter av arbetssättet, det blir mindre stress om 
personen som kommer hem får mycket tid första dagen. I ett fåtal fall har personalen tyckt att 
för mycket tid var avsatt för personen. De första timmarna kan användas flexibelt, man kan 
även passa på att dokumentera ifall personen inte behöver all tid i hemmet första dagen. 
 
Återinläggning i slutenvård- 9 personer har inte återinlagts, 2 personer har varit hemma så kort 
tid ännu men har inte återinlagts under de första veckorna efter utskrivning. 5 av personerna 
har kommit hem efter vård inom våra egna korttidsplatser, övriga från vård inom landstinget. 
 
Antalet hemtjänsttimmar har i de flesta fall kunnat minskas från 25 timmar/vecka till 17 
timmar/vecka efter en kortare tid, det tyder på att rehabiliteringen i hemmiljö har fungerat bra 
och att verksamheten är kostnadseffektiv. 



 2 (2) 
 
Av de som kommit hem med trygg hemgång har en person återtagit sin ansökan om vård och 
omsorgboende, två personer har senare sökt och blivit beviljade vård och omsorgboende. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter med arbetssättet. 
En mindre arbetsgrupp med medicinsk ansvarig sköterska som sammankallande ser över 
riktlinjer och detaljer i utförandet. 
En förändring kan bli att personerna inte med automatik blir hemsjukvårdspatienter utan de får 
kostnadsfritt hembesök under tiden med Trygg hemgång och då kan man bedöma ifall de ska 
bli hemsjukvårdspatienter. 
Vi behöver även förbättra överrapporteringen från vår egen verksamhet, korttidsplatserna till 
hemtjänsten. 
Chef för kommunens hälso och sjukvård ska ha information med Hälsocentralen i slutet av 
november.  
En enkel skriftlig information till de som får biståndet trygg hemgång ska utformas, den kan 
sedan föras in i hemtjänstpärmen så personen har den tillgänglig. 
 
Vi konstaterar också att vi sedan ett år tillbaka nästan aldrig har tillgång till ”akutplatsen” på 
Krehab, allt är fullbelagt. Det betyder att varje gång det uppstår ett akutläge, att en person inte 
kan lämnas i sitt eget hem på kvällen, måste vi hitta på tillfälliga lösningar. Ibland kan det vara 
att vi kallar in personal som får jobba på natten, eller att vi måste ställa in en extrasäng 
någonstans. Det händer inte ofta men vi måste ha det i åtanke. 
 
Vi kommer heller inte att kunna erbjuda trygg hemgång utanför centralorten då det är svårare 
att planera om insatserna där och man heller inte har tillgång till nattillsyn. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 103 
 

 
 
 
Utvärdering - Dubbelrum 
inom särskilda boendet 
Länsmansgården  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Alla berörda verksamheter 
. Kommunal 
. Ann-Sofi Levander 
. Ekonomi 
 

Sn § 73 Dnr 00170/2013 734 
 Dnr 00072/2013 041 
 
Socialnämnden beslutade 2013-06-13 § 57 till följd av det kraftigt 
neddragna platsantalet inom vård och omsorgsboende att det skulle vara 
möjligt att på försök fram till 2015-12-31, erbjuda boende i dubbelrum. 
Utvärdering av verksamheten ska ske vid varje årsskifte fram till år 2015, då 
ärendet tas upp för nytt beslut. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2014-11-03 utvärderat försöket; 
 

Under året har två personer erbjudits dubbelrum i samband med 
Borgargårdens nedläggning. Närstående var positiva men det visade sig att 
det rum som var ledigt på Länsmansgården inte var lämpligt då båda 
personerna var i behov av taklyft. 
 
Antalet rum som kan komma ifråga blir därför i realiteten betydligt lägre än 
vad den ursprungliga inventeringen visade. För att klara platsbristen har det 
istället blivit överbelagt på Kommunrehab samt att verksamheten även 
nyttjat några rum på Ringelsta som inte används som boenderum 
(anhörigrum bl.a). Under hela sommaren och hösten har Borgargårdens rum 
använts som tillfälliga korttidsplatser.  
 
Kommer även i fortsättningen att i den mån det är möjligt erbjuda 
dubbelrum inom vård och omsorgsboende. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Lägga utvärderingen med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 104 
 

 
 
Slutrapport – Uppföljning 
av kommunaliserad hälso- 
och sjukvård i ordinärt 
boende i Norrbottens län 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunförbundet 
. Ann-Sofi Levander 
. Pernilla Berggren 
. Viktoria Norberg 

Sn § 74 Dnr 00290/2014 709 
 
Kommunförbundet Norrbotten har utfört uppföljning av den kommunaliserade 
hälso- och sjukvården i Norrbottens län och som omfattar drygt ett års 
verksamhet. Hälso- och sjukvård i ordinärt boende är en i många avseenden 
komplicerad verksamhet med ett brett spektrum av många olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Det ställer stora krav på organisationen och de professioner 
som bär det yttersta ansvaret i mötet med patienten. I Norrbotten fick 
kommunerna från en dag till en annan ansvar för 3 100 hemsjukvårdspatienter 
och ett mycket större antal patienter med olika typer av hjälpmedel. 
Kommunerna fick också ansvar för hembesökspatienter, d v s de patienter som 
behöver enstaka hembesök eller under en kortare tid insatser från hälso- och 
sjukvården i sitt hem.  
 
Kansliet i Kommunförbundet Norrbotten har fått i uppdrag att tillsammans med 
kommunerna och landstinget/närsjukvården utveckla verksamheten för att 
komma tillrätta med de brister som redovisas i rapporten. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 105 
 

 
 
Representant i 
utvecklingsgrupp - 
Kommunaliserad hälso- 
och sjukvård i ordinärt 
boende i Norrbottens län 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunförbundet 
. Ann-Sofi Levander 
. Pernilla Berggren 
. Viktoria Norberg 

Sn § 75 Dnr 00320/2014 709 
 
Kommunförbundet Norrbotten har utfört uppföljning av den kommunaliserade 
hälso- och sjukvården i Norrbottens län och som omfattar drygt ett års 
verksamhet. Hälso- och sjukvård i ordinärt boende är en i många avseenden 
komplicerad verksamhet med ett brett spektrum av många olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Det ställer stora krav på organisationen och de professioner 
som bär det yttersta ansvaret i mötet med patienten. I Norrbotten fick 
kommunerna från en dag till en annan ansvar för 3 100 hemsjukvårdspatienter 
och ett mycket större antal patienter med olika typer av hjälpmedel. 
Kommunerna fick också ansvar för hembesökspatienter, d v s de patienter som 
behöver enstaka hembesök eller under en kortare tid insatser från hälso- och 
sjukvården i sitt hem.  
 
Kansliet i Kommunförbundet Norrbotten har fått i uppdrag att tillsammans med 
kommunerna och landstinget/närsjukvården utveckla verksamheten för att 
komma tillrätta med de brister som redovisas i rapporten. 
 
En gemensam utvecklingsgrupp föreslås bildas med representanter från 
kommuner och landsting som regelbundet träffas för att belysa och hitta 
lösningar på problem som aktualiseras i verksamheten. Utvecklingsgruppen 
avrapporterar till Länsstyrgruppen. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Som representant i utvecklingsgruppen från Arvidsjaurs kommun 
anmäla medicinskt ansvarig sjuksköterska, Pernilla Berggren och/eller 
chef för hälso- och sjukvårdsenheten, Viktoria Norberg. 

 
_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 106 
 

 
 
Ersättning för färd i egen 
bil till och från arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Anna Lindbäck 
 

Sn § 76 Dnr 00321/2014 759
 
En enskild person ansöker hos socialnämnden om ersättning för färd i egen 
bil till och från arbetsplatsen under sommaren 2014. 
 
Sökanden har informerats om att ärendets karaktär inte är av den art som 
behandlas anonymt. Sökanden har uppmanats av socialnämndens 
ordföranden och vice ordförande att i stället vända sig direkt till individ- 
och familjeomsorgen, IFO, för eventuell biståndsbedömning. Sökanden har 
förkastat förslaget och uttryckt sin önskan att ansökan ska prövas av 
socialnämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan avslås med följande motivering: 
 

 Socialnämnden har inte något ansvar till enskilda när det gäller 
ersättning för färd i egen bil till och från arbetsplatsen och 
rekommenderar därför sökanden att kontakta individ- och 
familjeomsorgen för eventuell prövning om rätt till försörjningsstöd. 

 
_____ 
 
  

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 107 
 

 
 
Skrivelse om förändringar 
för att underlätta och 
effektivisera arbetet 
- Hemtjänstgrupp 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Hemtjänstgrupp 2 
. Chef för hemtjänstgrupp 2 
. Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 77 Dnr 00323/2014 732 
 
Hemtjänstgrupp 2 i Arvidsjaurs kommun har lämnat in en skrivelse till 
socialnämnden med synpunkter på förändringar för att underlätta och 
effektivisera sitt arbete. De tycker inte att deras chef lyssnar på dem. 
 
Ett av deras önskemål är att få ha sitt grupprum på sin arbetsplats 
Solbacken, och inte på kommunalhuset. De upplever det stressigt att måsta 
in på kommunalhuset för att hämta arbetsordningar, scheman m m. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande svar lämnas till hemtjänstgrupp 2; 
 

 Socialnämnden har tagit del av gruppens skrivelse och har även 
inhämtat den ansvarige hemtjänstchefens synpunkter. Där framgår att 
flera åtgärder har vidtagits för att tillmötesgå personalens önskemål. 
Socialnämnden avvaktar den vidare händelseutvecklingen och vill bli 
informerad om det fortsatta arbetet. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 108 
 

 
 
Sammanträdesplan 2015 – 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Omsorgsnämnden 
. Personalledare soc 
. Nämndskansli 

Sn § 78 Dnr 00322/2014 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2015 för omsorgsnämnden har upprättats. 
 
Utskott, måndagar, kl 13.00 Nämnd, måndagar kl 10.00 
 

 19 januari 
16 februari 9 mars 
30 mars 20 april 
11 maj 25maj 
7 september 28 september 
16 november 7 december 
 
Vad som ska behandlas i nämnd, bl a 
19 januari – Val av utskott  m m 
9 mars – Bokslut 
20 april – Utkast mål och resursplan 2016 
25 maj – Delårsbokslut 0430 
28 september – Delårsbokslut 0831, ev rev mål och resursplan 
7 december – Fastställande av mål och resursplan 2016 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående förslag till sammanträdesplan för 2015 antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 109 
 

 
 
Delegationsordning för 
avrops- och 
inköpsberättigande - 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Ann-Sofi Levander 
. Ekonomi 

Sn § 79 Dnr 00328/2014 700 
 
Inköpspolicyn för Arvidsjaurs kommun har reviderats och fastställds av 
kommunfullmäktige 2014-10-27 § 140. 
 
I policyn står att nämnderna ska upprätta en förvaltningsintern 
delegationsordning där det klart framgår vilken / vilka personer som är 
avrops- och inköpsberättigade samt att nämndförvaltningarna ska ha ett 
system som kan följa upp de egna inköpen / upphandlingarna. 
 
Antalet avrops- och inköpsberättiganden ska vara ett minimalt antal personer.
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat en tjänsteskrivelse i ärendet 
2014-11-28. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att upprätta 

delegationsordning för avrops- och inköpsberättigade inom 
omsorgsnämndens ansvarsområden. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 110 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd – Tant 
Sveas Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Anna Lindbäck 

Sn § 80 Dnr 00343/2014 702 
 
Amanda Granberg Högdahl har ansökt om serveringstillstånd för Tant Sveas 
Kafé (tidigare Café Grace), Stationsgatan 20 B, 933 32 Arvidsjaur. Ansökan 
avser servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten. 
Tillfälligt tillstånd har, i avvaktan socialnämndens beslut, beviljats av 
socialnämndens ordförande 2013-06-13.  
 
Polisen inte har någon erinran mot att serveringstillstånd beviljas eller mot 
sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. 
 
Vid kontroll med Skatteverket och Kronofogden finns inte några skulder på 
skattekontot eller annat att anmärka på.  
 
Sökande har genom att avlägga godkänt kunskapsprov visat att hon har 
tillräckliga kunskaper om Alkohollagen och anslutande föreskrifter.  
 
Lokalerna uppfyller de i lagen ställda kraven på ett serveringsställe för 
tillstånd för servering till allmänheten året runt.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Amanda Granberg Högdahl, Tant Sveas Kafé, Stationsgatan 20 B,  
 933 32 Arvidsjaur, beviljas tillstånd att servera starköl, vin och 

spritdrycker året runt till allmänheten (8 kap 1 § Alkohollagen). 
 

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

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 111 
 

 
 
Ansökan om utökat 
serveringstillstånd till 
allmänheten i slutna 
sällskap  
- Lapland Lodge AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Anna Lindbäck 

Sn § 81 Dnr 00344/2014 702 
 
Anita Gebhard, Lapland Lodge AB, Östra Kyrkogatan 18, 933 31 Arvidsjaur, 
har sedan 2013-05-27 tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker året 
runt till slutna sällskap. Företaget bedriver uthyrning av hotellrum med 
frukost och enklare menyer samt vinteraktiviteter som bilkörning på is och 
skotersafaris med mera. Samtliga gäster är förbokade. 
 
Med anledning av tillbyggnad av lodgen ansöker Anita Gebhard om utökat 
serveringstillstånd. Tillbyggnaden inrymmer reception, lounge och 12 nya 
hotellrum i två plan. Anita ansöker om att serveringstillståndet ska utökas att 
omfatta reception och lounge i tillbyggnaden, relaxavdelning och bastu i den 
äldre byggnadens källarplan samt vid entré liggande befintlig altan. Altanen 
avgränsas med staket i trä. 
 
Anita Gebhard har sedan tidigare ansökan med handlingar, genom 
kunskapsprov och i personliga möten styrkt att hon är lämplig att utöva 
verksamhet innefattande servering av alkoholhaltiga drycker. Vid förnyad 
kontroll med Skatteverket finns varken skuld på skattekontot eller annat att 
anmärka på 
 
Förutom kravet på intyg om lokalernas lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt 
(som inte är inlämnade) uppfyller de, i lagen ställda kraven på ett 
serveringsställe för tillstånd för servering till slutna sällskap året runt.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Anita Gebhard, för Lapland Lodge AB, Östra Kyrkogatan 18, 933 31 

Arvidsjaur, beviljas utökat tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker året runt till slutna sällskap (8 kap 1 § Alkohollagen) i 
tillbyggnadens reception och lounge, i relaxavdelning/bastu i lodgens 
källarplan samt uteserveringen på vidbyggd altan vid entrén. 

 

2. Som villkor ange att serveringstillståndet endast gäller under 
förutsättning att brandskyddsmyndigheten i yttrande styrker att lokalerna 
är godkända. 

 

3. Tillståndet ska omfatta serveringslokalerna inomhus året runt och 
uteserveringen på vidbyggd altan vid entrén under sommarhalvåret (8 
kap 14 § Alkohollagen). 

 

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

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 112 
 

 
 
Redovisning av 
verksamhet med personligt 
ombud år 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
. Arjeplogs kommun 
. Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 82 Dnr 00336/2014 753
 
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 2014 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisning av verksamheten som personligt ombud i Arvidsjaur och 

Arjeplog under 2014 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 113 
 

 
 
Ansökan om statsbidrag 
för verksamhet med 
personligt ombud för år 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
. Arjeplogs kommun 
. Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 83 Dnr 000336/2014 853
 
Arvidsjaurs kommun har ett personligt ombud sedan 2002. Ombudet arbetar 
ca 60 % i Arvidsjaur och 40 % i Arjeplog.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Arvidsjaurs kommun ansöker om fortsatt statsbidrag för verksamhet med 

två personliga ombud i Arvidsjaur och Arjeplog för år 2015. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 114 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 84 Dnr 00063/2014 700
 
Vice ordförande Patrik Åman redovisar den rapport som ordförande Ylva 
Stråhle Andersson lämnat in; 
 
Sedan föregående sammanträdesdag, 23 september, har mitt arbete som 
ordförande för socialnämnden fortsatt i den riktning jag påbörjade när jag 
tillträdde. Det betyder att jag deltagit vid arbetsplatsträffar, APT, hos Krehab, 
och Länsmansgården avd C-D. 
 
Till HSL-personalens träff den 2 oktober var jag inbjuden tillsammans med 
Ann-Sofi. 
 
Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade bad om min 
medverkan för att berätta lite om det aktuella inom det sociala området. Där 
kom också en del frågor kring det vi brukar kalla "äldrecenter". 
 
Vid några tillfällen har personal bett att få träffa mig och delge sina 
synpunkter på bl.a sin slitsamma arbetssituation. Jag gör som alltid i dessa 
ärenden, jag lyssnar men ger inte några löften. Ett sådant tillfälle var nyligen 
när både kommunalråd och jag blev ombedda träffa personal som arbetar på 
Ringelsta. Ett udda önskemål vid detta tillfälle var att få uppsatt en skylt i trä 
som talar om att besökaren har kommit till Ringelsta. Orsaken till deras 
önskan var att alltför många utifrån kommande besökare tar miste på 
Hälsocentralen och Ringelsta. Kommunalrådet lovade att undersöka 
möjligheten att tillgodose önskemålet. 
 
Sociala beredningen, en arbetsgrupp inom Kommunförbundet Norrbotten, 
hade sitt senaste möte den 12 november i Luleå. Kostnader för mitt 
deltagande belastar inte den kommunala budgeten. Vid mötet behandlades 
bl.a. frågor kring missbruksproblematik och våld i nära relationer. Dessa 
diskussioner förs sedan vidare till kommunförbundets styrelse som i sin tur 
fattar beslut att rekommendera länets kommuner den vidare hanteringen. Att 
Arvidsjaur är representerat genom socialnämndens ordförande är av värde 
eftersom vi i den mindre kommunen inte alltid ser lika på saker och 
händelseutvecklingar som de större kommunerna. Vad som nu händer med 
Arvidsjaurs representation när denna mandatperiod avslutas i februari 2015 
återstår att se. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 

   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 115 
 
 

 forts. Sn § 84 
 
Nyligen träffades ett antal äldre personer på Rosengård genom en inbjudan 
till "Visionskväll. Tema för denna gång var "önskemål för äldrevården". Det 
riktades ett antal frågor till mig och slutligen bad jag deltagarna att skriva ner 
sina önskemål om äldrevården. 
 
Jag har gjort en sammanställning som jag härmed vill redovisa: 
 
* Anpassade bostäder, även möjlighet till parboende 
* Stor valfrihet 
* Ledsagning och promenader 
* Varierat utbud av aktiviteter  
* Individuella behov som styrmedel, inte ekonomin 
* Inga köer och väntetider  
* Husdjur ska få följa med  
* Dementa bör få ett ombud 
* Ett äldrecentrum anpassat till behov, förutsättningar och önskemål 
* Har vi de politiska musklerna så vi klarar utmaningarna? 
 

Den sista frågan önskar jag att vi kunde besvara utan att darra på 
manschetterna! 
 
Till slut vill jag passa på att tacka för mig. Nu kommer flera nya ledamöter och 
också en ny ordförande för socialnämnden från januari 2015.  
Själv kommer jag att återfinnas i kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 116 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 85 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2014-09-01—2014-10-31 
Anna Nilsson 
Avlösarservice i hemmet 1 
Avsluta insatsutredning LSS 9 
Daglig verksamhet 2 
Inleda insatsutredning LSS 9 
Inleda utredning personkrets 4 
Kontaktperson/kontaktfamilj 4 
Personkrets 1 1 
Personkrets 2 2 
Personkrets 3 1 
Personlig assistans 3 
Tillfällig utökning personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 38 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 38 beslut 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2014-09-01--10-31 
Catrin Höglander  
Avsluta utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 
Färdtjänst 1 
Inleda utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
Eva Karlsson 
Avsluta utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 9 
Färdtjänst 5 
Inleda utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 9 
Riksfärdtjänst 3 
Summa delegeringsbeslut 26 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 117 
 
 

 forts. Sn § 85 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2014-09-01 – 2014-10-31 
Maria Rådman 
Avsluta utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 
Färdtjänst 1 
Inleda utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 3 

 
Margot Löfgren Edström 
Avsluta utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 8 
Färdtjänst 1 
Inleda utredning Färdtjänst/Riksfärdtjänst 8 
Riksfärdtjänst 7 
Summa delegeringsbeslut 24 
 
Totalt antal delegeringsbeslut färdtjänst, riksfärdtjänst 49 

 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-09-01—2014-10-31 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 32 
Trygghetslägenhet 6 
Summa delegeringsbeslut 38 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 51 
Avsluta utredning SoL 1 
Summa delegeringsbeslut 52 
 
Anna Nilsson 
Avsluta utredning SoL 5 
Inleda utredning SoL 8 
Kontaktperson SoL 2 
Stöd i boendet – Personlig omvårdnad 1 
Stöd i boendet – Serviceinsatser 1 
Summa delegeringsbeslut 17 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 118 
 
 

 forts. Sn § 85 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-09-01—2014-10-31 
 
Rose-Marie Krekula 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 20 
Egenvård 1 
Inleda utredning SoL 19 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 6 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  9 
Serviceinsatser 7 
Särskilt boende 1 
Trygg hemgång 2 
Trygghetslarm 5 
Vård- och omsorgsboende 2 
Summa delegeringsbeslut 75 
 
Anna Lindblom 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 32 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 6 
Hemtjänst i särskilt boende 2 
Inleda utredning SoL 33 
Korttidsboende 1 
Matdistribution 7 
Personlig omvårdnad, tid, under 45 tim/vecka 7 
Serviceinsatser 11 
Särskilt boende 6 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 111 
 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 85 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-09-01—2014-10-31 
 
Emma Wendt 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 4 
Hemtjänst i särskilt boende 5 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 15 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  14 
Serviceinsatser 13 
Särskilt boende 5 
Trygg hemgång 4 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 77 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 370 beslut 

 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-09-01—2014-10-31
Christine Boström 
Avslag 4:1 4 
Avslag4:2 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5 
Bekräft MF protokoll 2 
Ej godkänna avtal om Umg och Bo 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivår 4:2, mot återkrav 1 
Extra kostnad vid placering 2 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 6 
Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 3 
Försörjningsstöd 4:1 21 
Godkänna avtal Bo + Umg 1 
Livsföring i övrigt 4:1 22 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Utredning avtal om vård/umg/bo 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5 
Summa delegeringsbeslut 79 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 85 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-09-01—2014-10-31
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Avslag 4:2 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 5 
Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 25 
Livsföring i övrigt 4:1 8 
Återkrav 9:2 ersättning försörjningsstöd 1 
Summa delegeringsbeslut 45 
 
Carina Lundmark  
Avsluta utredning 0-17 år med insats 3 
Socialt kontrakt 7 
Summa delegeringsbeslut 10 
 
Ann-Sofie Nilsson  
Kontaktperson 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avslag 4:1  1
Avsluta utredning Ansökan 21- med insats 1
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 mot återkrav 1
Förmedling egna medel 1
Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 2
Försörjningsstöd 4:1 7
Livsföring i övrigt 4:1 7
Strukturerat öppenvårdsprogram 2
Utredning 11:1 Ansökan 18-20 1
Utredning 11:1 Ansökan 21- 1
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 4
Återkrav 9:2 ersättning försörjningsstöd 1
Summa delegeringsbeslut 29
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-09-01—2014-10-31
Anna Lindbäck 
Eftergift 9:1 och 9:2 1
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 1
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1
Försörjningsstöd 4:1 4
HVB SoL 1
Livsföring i övrigt 4:1 5
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Utredning ekonomiskt bistånd7förmedling 3
Summa delegeringsbeslut 18
 
Anna Renberg 
Avslag 4:1 1
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2
Försk på förmån 92 försörjningsstöd 13
Försörjningsstöd 4:1 39
Livsföring i övrigt 4:1 13
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 8
Återkrav 9:2 arbetskonflikt försörjningsstöd 1
Summa delegeringsbeslut 77

 
Åsa Lindström
Bekräft S protokoll Gemensam vårdnad 5
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 4
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 3
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1
Försörjningsstöd 4:1 31
Livsföring i övrigt 4:1 29
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5
Utredning faderskap 3
Summa delegeringsbeslut 81
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 340
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 
Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-12-09 122 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 86  Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Nytt riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015 
- SKL’s styrelse 
 
* Nya belopp för statligt reglerade högkostnadsskydd 
- Socialstyrelsen 
 
* Skrivelse angående ökande arbetsbelastning, Dnr 324/2014-700 
- Personal på Ringelsta/Nattpatrullen 
 
* Skrivelse angående bemanning, Dnr 325/2014-700 
- Personal på Ringelsta, avd Björken 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
  

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



 
 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-12-09 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson -          

 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 1          

 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          
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