
  

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-03-09 11 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 – 15.30. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Karin Lindgren (s) 
Johnny Bäckström (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Mats Klockljung, (s)  
Annika Öberg (m) 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef 

Inga Sandström, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Margoth Holmqvist 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2015-03-12 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 8-22 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Margoth Holmqvist 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-03-09 
 
Datum då anslaget 2015-03-13 Datum då anslaget 2015-04-04 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 12 
 

Ärendeförteckning 
 

Sn § 8 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 9 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 10 Dnr 00030/2015 700 
Verksamhetsuppföljning – Hemtjänst samt korttidsvård på Krehab 
 
Sn § 11 Dnr 00026/2015 042 
Bokslut/Årsredovisning år 2014 - Socialnämnden 
 
Sn § 12 Dnr 00112/2014 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 13 Dnr 00023/2015 709
Internkontrollplan för 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 14 Dnr 00024/2015 709 
Utvärdering av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2014 samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2015 
 
Sn § 15 Dnr 00178/2014 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2014 
 
Sn § 16 Dnr 00044/2015 041 
Tilläggsbudget 2015 – Avdelningen för funktionshindrade  
 
Sn § 17 Dnr 00045/2015 005 
Digital hantering av sammanträdeshandlingar 
 
Sn § 18 Dnr 00029/2015 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 19 Dnr 00055/2015 739 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2014 
 
Sn § 20 Dnr 00021/2013 739 
Avtal om tjänsteköp av dietistkompetens från Norrbottens läns landsting  
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 13 
 

 forts. 
 
Sn § 21 Dnr 00064/2015 706 
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i 
ordinärt boende 
 
Sn § 22 Dnr 00046/2015 739 
Skrivelse angående omplacering av grupp Björken på Ringelsta 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 14 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 8 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2014-11-01—2015-01-31 
Anna Nilsson 
Kontaktperson/kontaktfamilj 12 
Tillfällig utökning personlig assistans 3 
Ledsagarservice 1 
Summa delegeringsbeslut 16 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 16 beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2014-11-01—2015-01-31 

Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 40 
Summa delegeringsbeslut 40 
  
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 67 
Summa delegeringsbeslut 67 
 
Emelie Olsson 
Dagverksamhet 2 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 1 
Korttidsboende 1 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  5 
Serviceinsatser 6 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 22 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 15 
 

 forts. Sn § 8 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-11-01—2015-01-31 
Rose-Marie Krekula 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 8 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  7 
Serviceinsatser 6 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 8 
Vård- och omsorgsboende 2 
Summa delegeringsbeslut 45 
 
Anna Lindblom 
Egenvård 2 
Hemtjänst i särskilt boende 10 
Matdistribution 1 
Personlig omvårdnad, tid, under 45 tim/vecka 3 
Serviceinsatser 3 
Särskilt boende 4 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 24 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 2 
Korttidsboende 7 
Matdistribution 10 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  13 
Serviceinsatser 14 
Särskilt boende 4 
Trygghetslarm 15 
Summa delegeringsbeslut 73 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 271  beslut 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 16 
 

 forts. Sn § 8 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-11-01—2015-01-31
Christine Boström 
Avslag 4:1 4 
Avslag 4:2 1 
Avsluta utredn 0-17 med insats 1 
Avsluta utredn Ek bistånd/Förmedl 4 
Bekräft MF protokoll 1 
Gem vårdnad Bekräft S protokoll  1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Försk på förmån 9:2  12 
Försk på förmån 9:2  4 
Försörjningsstöd 4:1 22 
Godkänna avtal om umgänge 2 
Godkänna avtal om vårdnad 1 
Livsföring i övrigt 4:1 30 
Utredn 11:1 medgivande 1 
Utredn 11:1  1 
Utredn avtal om vård/umg/bo 2 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 4 
Utredn Faderskap 3 
Utredn kontaktpers umgänge 3 
Summa delegeringsbeslut 103 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredn Ek bistånd/Förmedl 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Försk på förmån 9:2  1 
Försörjningsstöd 4:1 40 
Kontaktpers 1 
Livsföring i övrigt 4:1 19 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredn 11:1 Ansökan 21- 1 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 2 
Summa delegeringsbeslut 75 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 17 
 

 forts. Sn § 8 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-11-01—2015-01-31
Susann Lundgren 
Avslag 4:1 1 
Avslag 4:2 1 
Avsluta utredn Ek bistånd/Förmedl 1 
Försk på förmån 9:2  3 
Försk på förmån 9:2  7 
Försörjningsstöd 4:1 13 
Kontaktpers 1 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Utredn 11:1  1 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 6 
Summa delegeringsbeslut 43 
 
Ann-Sofie Nilsson  
Avslag 1 
Avsluta Yttr 11 § LUL 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17år 1 
Utredn 11:1 1 
Utredn ek bistånd/förmedl 2 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredn Ansökan  21- med insats 2 
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedl 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 5 
Försk på förmån 9:2  3 
Försörjningsstöd 4:1 22 
Livsföring i övrigt 4:1 11 
Utredn 11:1 Ansökan 21- 4 
Utredn 11:1  1 
Utredn Ek  2 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 53
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 18 
 

 forts. Sn § 8 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-11-01—2015-01-31
Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 1
Avslag 4:2 1
Avsluta utredn Ek bistånd/Förmedl 2
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot  återkrav 3
Försk på förmån 9:2 1
Försörjningsstöd 4:1 7
HVB SoL 3
Livsföring i övrigt 4:1 8
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Utredn Ek bistånd/förmedling 2
Summa delegeringsbeslut 32
 
Anna Renberg 
Avslag 4:1 3
Extra kostnad vid placering 1
Försk på förmån 9:2  8
Försörjningsstöd 4:1 56
Livsföring i övrigt 4:1 23
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Utredn Ek bistånd/Förmedl 4
Summa delegeringsbeslut 96
 
Åsa Lindström
Avslag 4:1 6
Avsluta utredn Ek bistånd/Förmedl 2
Bekräft MF protokoll  2
Gem vårdnad Bekräft S protokoll  8
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 7
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 2
Fritidspeng - inrikes/inrikes  1
Försk på förmån 9:2  5
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 3
Försörjningsstöd 4:1 46
Livsföring i övrigt 4:1 40
Utredn Ek bistånd/Förmedl 5
Utredn Faderskap 9
Summa delegeringsbeslut 136

 
Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 19 
 

 forts. Sn § 8 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-11-01—2015-01-31
Socialnämndens ordförande  
HVB SoL 1
Överväg forts vård SoL 6:8, 0-17 år 5
Summa delegeringsbeslut 6
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 551
 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander 
11.6 Avrops-/ och inköpsberättigade (Dnr 328/2014) §§ 1-1 2015
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 20 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 9 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Månadsrapport till socialnämnden - januari 2015, Dnr 29/2015 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 

* Socialstyrelsens lägesrapport 2015 
- Socialstyrelsen 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
  

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 21 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning – 
Hemtjänst samt 
korttidsvård på Krehab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 10 Dnr 00030/2015 700
 
Biståndshandläggare Emelie Ohlsson berättade om handläggning av ärenden 
inom äldreomsorgen. 
 
Vik hemtjänstchef Lotta Levander berättade om utförandet inom 
hemtjänsten. 
 
Boendechef Maria Östman berättade om kommunrehabs verksamhet samt 
samverkan inom vårdkedjan hemtjänst – kortidsvård – vård och omsorgs-
boende. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 22 
 

 
 
Bokslut/Årsredovisning år 
2014 - Socialnämnden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 

Sn § 11 Dnr 00026/2015 042
 
Årsredovisning för socialnämnden år 2014 har upprättas. 
 
Resultatet innebär ett plusresultat mot budget med 475 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning 2014 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-03-09 § 11. 1 (27) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 
Tkr Budget  

Jan  14-mån 13 
14 

Redovisat 
Jan 14-dec 
14 

Förbrukat 
i % av 
budget 

Redovisat 
Jan 13-dec 
13 

Förändr 
 i % 

Personal 144 038 900,0 146 294,8 101 145 080,8 1 
Verksamhet 45 004,7 52 854,0 117 49 353,7 7 
Interna hyreskostn 249,5 249,5 100 249,5 0 
Summa kostnader 188 927,1 198 976,5 105 194 684,0 2,2 
Intäkter -32 697,3 -43 106,3 131 -43 744,0 1,4 
Internhyror      
Summa intäkter -32 697,3 -43 106,3 131 -43 744,0 -1,5 
Netto 156 529,8 156 054,4 99,7 150 940,0 3,2 
      
Totaler 156 529,8 156 054,4 99,7 150 940,0 3,3 
 
  -475,4 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Inom äldreomsorgen har Borgargården med 13 platser lagts ned. 
En ny hemtjänstgrupp har införts inom centralorten för att klara mer vård i det egna hemmet. 
Avdelningen för funktionshindrade har lämnat två lokaler. Boendestödet finns nu i samma 
lokaler som Duvan och de två grupperna har samma chef.  
Åkerbärets korttids och dagverksamhet har fått ny lokal i samma byggnad som A-service. 
Personlig assistans har utökats under året och fler grupper kommer att sättas igång under 2015. 
 
Individ och familjeomsorgen har utökat sina insatser till stöd för ensamkommande barn och unga 
samt till familjer. 
 
Försörjningsstödet ligger på lägre nivå än förra året  
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi har deltagit i två utvecklingsprojekt tillsammans 
med landstinget; Remodem och Testbädd Vinnova.  
 
Projektet ”Kultur i vården” har avslutats, vi ansökte om mera pengar men fick avslag. 
Samarbetet med Kulturen fortsätter som tidigare, utan projektmedel. 
 
Det har varit problem att rekrytera vikarier till tjänster inom hälso och sjukvård, 
socialsekreterare, hemtjänstchef samt biståndshandläggare. 
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Januari – December Socialnämnden 
 
 
Ekonomi 
Bokslutet visar att nämnden i sin helhet klarat sin budget, +475 tkr. Både intäkter och utgifter 
har ökat, intäkter 32 % över budget och utgifter 5 % över budget  
Individ och familjeomsorgen har  förbättrat sitt resultat betydligt sedan förra året, men resultatet 
är trots det -1, 1 miljon. IFO har förbättrad kontroll på intäkterna från Migrationsverket. 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskott, avsatta medel för vård i annan kommun 
har inte använts, ledningen har haft vakanser. 
Inom äldreomsorgen överskrids personalbudgeten medan verksamhetskostnaderna minskar. 
Omställningen till mer vård i det egna hemmet är förklaringen, vi bekostar personal istället för 
lokaler. Personalomsättning har också kostat en del, pensionsavgångar och introduktion av ny 
personal. 
 
Hälso och sjukvårdsenheten klarar sin budget, tack vare effektiv planering. Kostnader för bl a 
hjälpmedel och inkontinensskydd har ökat.  
 
Investeringar 
Investeringen i larmsystemet på Länsmansgården är slutförd. Vi har köpt in bladderscan och 
installerat större delen av de planerade spoldesinfektorerna. Socialnämnden har begärt att få föra 
över 160 tkr till investeringsbudgeten för 2015 för att slutföra installationen av spoldesinfektorer.  
Inköp av läsplattor till personliga assistenter kunde vi avstå från då verksamheten fick tillgång 
till läsplattor via ett projekt. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 12 
sjuksköterskor, 1 vaktmästare,  2 personliga ombud.  
Personal totalt 329,5 (2012 var vi 334,33) 
301 kvinnor och 39 män är anställda. 
Sjukskrivningstalet är något högre än under motsvarande period 2013. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir ca 30 fler personer i åldrarna över 80 år under de 
närmaste  
5 åren. 
Enligt SCB.s  senaste befolkningsprognos väntas 75-84 åringarna öka med 74 personer under 
prognosperioden 2016-2034 . Under samma period väntas antalet 85 år och äldre öka med 104 
personer. 
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska med 344 personer fram till 2034. 
Vi måste även i fortsättningen sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att få tillräckligt 
med personal, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. 
Bemanning på våra vård- och omsorgsboenden måste ses över i takt med att de boende får 
individuella biståndsbeslut. 
I takt med att antalet boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större 
omvårdnadsbehov. 
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Januari – December Socialnämnden 
 
 
En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-
hälsan. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet. 
Hemtjänsten  och hemsjukvården behöver förstärkning för att klara omställningen till mera 
kvarboende i hemmet. 
Vi använder prestationsmedel från 2014 för att förbättra vården för mest sjuka äldre i form av ett 
projekt som innehåller  kompetensutveckling, anhörigstöd, e-hälsoutveckling mm. 
Vi planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. 
 
Under 2015-2016  måste de analoga trygghetslarmen bytas till digitala. 
 
Socialstyrelsen har skjutit upp ikraftträdandet av föreskrifter om bemanning i vård och 
omsorgboende som skulle trätt i kraft 150331. Vi vet inte när föreskrifterna kommer eller hur 
stora kostnader det kan innebära i vår kommun. Socialstyrelsen  räknar med mellan 0,25 till 13 
miljarder i ökade kostnader i landet. Vi har utökat biståndshandläggartjänsterna, osäkert om 
resurserna är tillräckliga ifall föreskrifterna införs. 
 
Korttidsvården är basen för anhörigstödet, vi har idag 9 korttidsplatser KREHAB. Platserna har 
under lång tid mest använts till korttidsvård då vi inte klarar att verkställa fattade beslut om vård 
och omsorgsboende. Under 2014 har vi oftast haft mellan 10-14 personer som väntat, hemma 
eller på Krehab, på att få en boendeplats som de beviljats. 
För få korttidsplatser betyder också att vi får betala för utskrivningsklara till landstinget. 
Landstinget har höjt dygnskostnaden under 2014 och fler höjningar förväntas under 2015. 
 
För att skapa rationell vård och omsorg med möjlighet att utöka korttidsvården är förvärv av 
Hälsocentralen intressant.  
 
Avdelningen för funktionshindrade kommer att utökas med ett par grupper med personlig 
assistans under 2015. Det är alltid mycket svårt att förutsäga både minskande och ökande behov. 
Preliminärt kommer verksamheten med personlig assistans att utökas med mellan 15-20 personer 
under våren 2015. Kostnaden för detta finns inte med i budgeten för 2015. 
Vi måste se över ledningsfunktionen för att klara ökat behov av personalledning. Personer som 
valt annan utförare av personlig assistans har hela  tiden rätt att återigen välja kommunen som 
utförare. Då måste kommunen med kort varsel anställa personal och det innebär fler uppgifter 
för våra chefer. 
 
Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara 
flexibel och anpassas efter varje individ. 
 
Det saknas i viss mån sysselsättning för personer med funktionshinder, här behöver samarbetet 
mellan olika aktörer förbättras. 
 
Individ och familjeomsorgen måste förstärkas, bl a  för att klara behoven hos  de 
ensamkommande barn och ungdomar som kommunen tar emot. Stöd till personer som utsatts för 
våld i nära relationer, förebyggande arbete bland barn och unga är andra områden som kräver 
insatser. 
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Januari – December Socialnämnden 
 
 
Försörjningsstödet räknar vi med kommer att ligga på nästan samma nivå som under tidigare år, 
även om arbetslösheten ser ut att minska något. 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete. Behov av institutionsvård är svårt att 
förutse. Unga personer med tungt drogmissbruk är i fokus. Kommunen betalar in en summa 
pengar till den länsgemensamma enheten vid Sunderby sjukhus. Där finns kompetensstöd samt 
möjlighet till inläggning vid svåra avgiftningar. 
 
Socialtjänsten är ständigt föremål för förändringar, det gör att verksamheten är svår att planera, 
ibland både på kort och lång sikt. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal  - Socialnämnden 
 
Mål Nyckeltal Måluppfyllelse 
Omsorg/arbetsmiljö som 
präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet 
som bidrar till god hälsa 

Sjuktal: ökning från 7,65 till 8,68, nära 
hälften av frånvaron består av 
långtidssjukskrivna. 
Förebyggande arbetsmiljöarbetet med hjälp 
av personalkontoret och A-hälsan pågår i 
stor omfattning. 
 

 

Värdigt bemötande Engagerade medarbetare, nöjda brukare. 
99 % nöjda i hemtjänsten 
90 % nöjda i boenden 
 

 

Rätt till insyn och ska kunna 
påverka sitt ärende 

Nöjda brukare 
92 % i hemtjänsten 
71 % i boenden 
 

 

Arbetet ska präglas av 
professionalism, glädje och 
respekt 

93 % i hemtjänst nöjda eller mycket nöjda. 
62 % i boenden är nöjda eller mycket nöjda 
Standardkostnad ej beräknad för 2014. 
 

 
 

Insatserna ska vara 
evidensbaserade och bygga på 
god praktik 

93 % i hemtjänst nöjda eller mycket nöjda. 
62 % i boenden är nöjda eller mycket nöjda 
Mer än 80 % av vårdpersonal har 
undersköterskeutbildning. Handläggare har 
socionomutbildning eller motsvarande. 
Chefer har högskoleutbildning. 
Vidareutbildningar pågår. 
 

 
 

Samverkan för medborgarnas 
bästa, den enskildes behov ska 
stå i centrum 

Alla brukare ska ha möjlighet att medverka 
i utformningen av genomförandeplanen 
Samarbetet inom Norrbus och andra 
samverkansorgan fungerar 

 
 

Uppdaterad hemsida samt 
politiker och tjänstemäns 
medverkan i öppna möten 

Informationsindex ligger mellan 46 och 85. 
Har ökat(=förbättrats) från tidigare år. 
Alla som bjudit in har fått medverkan vid 
olika sammankomster 
 

 
 

Rätt till arbetsmiljö som 
präglas av glädje, respekt 
professionalitet och trygghet 

Alla chefer har personalmöten, 
medarbetarsamtal och lönesamtal. Mer än 
80 % av tillsvidareanställda har rätt till 
heltid. 
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Mål Nyckeltal Måluppfyllelse 
Rätt till omsorg och stöd som 
präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet 

90 % i hemtjänst trygga eller mycket 
trygga. 
81 % i boenden är trygga eller mycket 
trygga 
Rättssäkerhet: 
- Inga vitesförelägganden från 
Inspektionen för vård och omsorg 
.- Alla beslut som överklagats till 
Förvaltningsrätt eller högre instans har 
fastställts enligt Socialnämndens beslut. 
-Efter inspektionsbesök av IVO har 
kommunens åtgärder godkänts. 

 
 

 
 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 

 Målet helt uppfyllt 
 

 Målet uppfyllt i hög grad 
 

 Målet ej uppfyllt 
 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
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40 Ledningsfunktionen (ansvar 701-709, 771 och 799) 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 8 458,0 8 782,2 104 7 406,1 19
Verksamhet 1 526,4 1 270,7 83 1 076,2 18
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 9 984,4 10 052,9 101 8 482,3 19
Intäkter 0 -542,1 0 -612,7 -12
Internhyror      
Summa intäkter 0 -542,1 0 -612,7 -12
Netto 9 984,4 9 510,8 95 7 869,6 21
         
Totaler 9 984,4 9 510,8 95 7 869,6 21

Avvikelse mot budget -629,3
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, 
administrativ handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom äldreomsorgen  och 
HSL enheten samt generella kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma 
åtaganden. Personalpool, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden. Även  vissa delar 
av statliga stimulansmedel och projekt ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har inte haft full bemanning på alla tjänster under hela året. Hög omsättning av 
biståndshandläggare och problem att rekrytera, särskilt under senare delen av året. Under 
sommaren fanns problem med bemanning på ett par ställen, svårare att få vikarier som kan ta 
timanställningar med kort varsel. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits enligt plan. Personalen, både handläggare och 
chefer, har getts möjlighet till vidareutbildning i den mån de önskat. Socialnämndens mål anses 
vara uppfyllda till stor del inom socialnämndens ledning. 
 
Ekonomi  
Resultat +  629 tkr, överskottet beror på att intäkterna varit högre än beräknat. Kontot för 
personal har överskridits, verksamheten har kostat lite mindre än beräknat. Intäkterna har bestått 
av lönebidrag, bidrag från Kommunförbundet för kontaktperson e-hälsa samt att personalpoolen 
har fått ersättning för den tid som anställda utför politiska uppdrag. 
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Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. Arbetsplatsträffar och samverkan genomförs enligt 
plan. 
Det finns risk för ohälsa bland medarbetarna i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och 
tid för återhämtning saknas ofta. 
 
Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska 
vara så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Vi måste arbeta mer med långsiktig 
personalförsörjning. 
Vi kommer inte att kunna medverka i projekt och verksamhetsutveckling i samma omfattning 
som tidigare. 
Om kommunen förvärvar fastighet av landstinget kommer vi att planera för äldrecenter där 
mycket av äldreomsorgens ledning och verksamhet kommer att finnas.  
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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411 Individ och familjeomsorgen 
 

Tkr 2014   2013 

Ansvar 411 
Vht 741-742, 751-759 

Budget Redovisat Utfall mot 
budget 

Redovisat Förändring 
i % 

Personal  6 093,3 7 811,7 128 5 826,3 34
Verksamhet 8 962,5 17 453,2 195 13 582,9 28

      
Summa kostnader 15 055,8 25 264,9 168 19 409,2 30

      
Intäkter -914 -9 176,6 1004 -7 160,6 28

      
Netto 14 141,8 16 088,3 114 12 248,6 31
  
Totaler 14 141,8 16 088,3 114 12 248,6 31

      

Avvikelse mot budget  1 946,5    
 
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/institution 
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 
 Genom att anställa en familjestödjare har vårt riktade stöd till barnfamiljer utökats. 

Familjestödjaren utför under en begränsad tid praktiska och pedagogiska insatser i familjer 
som beviljats stöd. Det kan handla om att tydliggöra barnens behov av struktur kring 
skoltider, kläder/utrustning, hjälp med läxor och fritidsaktiviteter. Det kan vara stöd i 
kontakter med skolan, planering av familjens ekonomi, råd kring barnuppfostran och 
gränssättning med mera. Familjestödjaren kan även ha som uppgift att vid utredningar 
rörande barn/unga bistå socialsekreteraren vid kartläggning och bedömning av föräldrarnas 
omsorgsförmåga och eventuella behov av stöd. 

 
 Vår samverkan med myndigheter och instanser som i likhet med socialtjänsten också 

kommer kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn samt barn som bevittnat våld har 
förbättrats. Vi har nu regelbundna samverkansträffar, där bland annat allas olika roller och 
ansvar förtydligats. Vi ser ett ökande behov av samverkan med kvinnojouren kring enskilda 
ärenden och antalet boendenätter ökar. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 10 (27) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
 Under 2014 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om fritidspeng för barn. 

Fritidspengen innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som under en längre tid haft 
försörjningsstöd har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnens 
deltagande i fritidsaktiviteter. Fritidspengen ska inte behovsprövas utan är en ersättning upp 
till en viss nivå för faktiska kostnader för barnens fritidsaktiviteter. Fritidspengen kan utgå 
med högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. 

 
 Vi ser ett fortsatt behov av omfattande och individanpassade öppenvårdsinsatser för personer 

med missbruksproblematik.  
 

Ekonomi 
 Kostnaderna för Individ- och familjeomsorgens personal har följt budget, då kostnaden för 

socialsekreterare för ensamkommande delvis täcks av Migrationsverket. 
 

 Försörjningsstöd: budget 4 900 tkr, kostnad 4 442 tkr år 2014 (4 811 tkr år 2013). 
 

 Institutionsvården för vuxna med missbruksproblem: budget 900 tkr, kostnad 783 tkr (616 
tkr 2013). 

 
 Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar: budget 2 400 tkr, kostnad 2 485 tkr netto, 

efter från Migrationsverket (1 945 t kr 2013). 
 

Personal 
Antal årsarbetare: 8,0 + 0,5 som finansieras med medel från Migrationsverket. Vad gäller 
socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn har bemanningen under hösten succesivt 
ökats från 0,5 till 1,5 då antalet inskrivna ökar. 
 
Ovan redovisad kostnad för personal innefattar förutom IFO:s ordinarie personal även ersättning 
till gode män (för ensamkommande flyktingbarn), inkomstbortfall för familjehemsföräldrar samt 
IFO.s del av kostnaden för tillfälligt anställd personal för gemensamma insatser kring barn/unga 
tillsammans med Fridhemsskolan. Kostnaden för IFO: ordinarie personal följer budget. 
 
Vi har under året arbetat utifrån samverkansavtalet (FAS 05) med arbetsplatsträffar, medarbetar- 
och lönesamtal. Arbetsgivaren har sagt upp avtalet fr o m 1 december 2014 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
Socialnämndens övergripande mål säger att alla i verksamheten har rätt till omsorg och 
arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet och som bidrar till god 
hälsa. Socialtjänsten ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Individ- och 
familjeomsorgen arbete rör i stor utsträckning enskildas personliga integritet. I vilken grad målen 
uppfylls kan därför vara svårt att mäta. Relationen mellan handläggare och klient/brukare är ofta 
god. Mycket få klagomål inkommer och om så sker försöker vi i möjligaste mån att vara lyhörda 
för brukarnas synpunkter och önskemål. Personalen har en genomgående god utbildningsnivå 
och vi söker löpande finna tid till kompetensutveckling. Personalens trivsel är trots hög 
arbetsbelastning god, vilket också speglar sig i låg sjukfrånvaro. Målen kan därmed anses 
uppfyllda. 
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Värdigt bemötande kan innebära att oavsett situation möta brukare på det sätt man själv hade 
velat bli bemött. Att även vid beslut som går den enskilde emot kunna förklara varför, så att den 
enskilde förstår bakomliggande orsaker som t ex lagstiftning och gällande normer. Vår 
förhoppning och upplevelse är att våra brukare upplever sig få ett värdigt bemötande. Några 
påvisbara mätresultat finns dock inte. 
 
Alla som behöver socialtjänstens stöd, såväl gammal som ung, ska ha insyn och ska kunna 
påverka sitt ärende. Vi försöker att i möjligaste mån informera om vår 
dokumentationsskyldighet och den enskildes rätt till insyn samt att i all bedömning väga in 
brukarens egna erfarenheter och synpunkter. Förhållandevis få ber om att få ta del av t ex 
journaler. Tydligare och mer rutinmässig information kanske behövs. Vissa 
förbättringsmöjligheter finns. 
 
Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik, vilket innebär att den enskilde 
medarbetaren väger samman sin yrkeskunskap och personliga kompetens med bästa tillgängliga 
kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Genom att 
tydligare avgränsa medarbetarnas ansvarsområden, försöker vi skapa tid och kraft till fortsatt 
kompetensutveckling och systematisk uppföljning av insatserna. Förbättringsområden finns.   
 
Alla i verksamheten ska samverka för medborgarnas bästa, den enskildes behov ska stå i 
centrum. Individ- och familjeomsorgens arbete präglas av god samverkan, såväl internt som med 
socialnämndens övriga verksamheter. Målet kan därmed anses väl uppfyllt. 
 
Framtiden 
Vi ska jobba för… 
…fortsatt utveckling av vårt utredningsarbete rörande barn och unga, så att stödinsatserna bättre 
ska motsvara de enskildas behov.  
…fortsatt utveckling av vårt uppsökande och stödjande arbete bland ungdomar och vuxna som 
riskerar att hamna i missbruk. 
…fortsatt utveckling av vår samverkan med andra myndigheter och instanser som i sitt arbete 
möter barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 4 086,5 3 654,6 89 5 536,2 -34
Verksamhet 1 115,9 1 532,9 137 1 507,7 2
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 5 202,4 5 187,5 100 7 043,9 -26
Intäkter -573,7 -791 138 -871,4 -9
Internhyror      
Summa intäkter -573,7 -791 138 -871,4 -9
Netto 4 628,7 4 396,5 95 6 172,5 -29
         
Totaler 4 628,7 4 396,5 95 6 172,5 -29

Avvikelse mot budget -232,2
 
Verksamhet 
Borgargården har varit vård och omsorgsboende mellan åren 2000-2014. Nedläggning av 
verksamheten har pågått under hela 2014.  
 
Händelser av betydelse 
Nedläggningen har genomförts i stort sett enligt plan, de boende har fått nya platser på andra 
enheter. Personalen har successivt sökt och fått andra tjänster inom socialnämndens 
verksamheter. 
Från november 2014 övergick verksamheten till boende för ensamkommande. 
 
Ekonomi 
Borgargården har i stor sett följt budget, lämnar överskott på 232 tkr. 
 
Framtiden 
Socialnämnden har hyreskontrakt med Arvidsjaurs energi och hyr ut Borgargården till 
verksamheten för ensamkommande i andra hand. För att minska administration och skapa god 
ordning är önskemålet att Arbetsmarknadsenheten övertar hyresavtalet. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 40 006,4 39 441,5 99 41 119,7 -4
Verksamhet 11 833,7 11 109,0 94 11 439,7 -3
Interna hyreskostnader 249,5 249,5 100 249,5 0
Summa kostnader 52 089,6 50 800,0 98 52 808,9 -4
Intäkter -19 550 -18 889,7 97 -22 121,3 -15
Internhyror     
Summa intäkter -19 550,0 -18 889,7 97 -22 121,3 -15
Netto 32 539,6 31 910,3 98 30 687,6 4
        
Totaler 32 539,6 31 910,3 98 30 687,6 4

Avvikelse mot budget -629,3
 
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 
Två nya grupper med personlig assistenter har tillkommit under 2014. Ytterligare en ny grupp 
har tillkommit i februari 2015. 
I kommunen finns nu 19 personer med beslut om personlig assistans enligt SFB (tidigare LASS) 
och AFF är verkställare av 12 ärenden.  
Åkerbärets korttids/fritids har fortsatt att ansvara även för dagverksamheten för demenssjuka 
äldre hela 2014.  
A-service och Åkerbärets är nu sammanslagna i A-service lokaler, där ombyggnationer gjorts för 
att anpassas till verksamheten. Viss uppdelning i verksamheten kvarstår men sammarbetet 
fortgår.  
Inga insatser med korttidsvistelse tillgodoses från juni månad. Samverkan med ”Nattis” är därför 
inte aktuellt just nu. 
 
Duvan och Boendestödet är och på gång att ”slås samman”. Boendestödet har flyttat till 
suterräng planet på Solbacken och finns nu i samma lokaler som Duvan. Boendestödets lokal är 
nu vanlig bostad. 
 
Ekonomi 
Vi har en mycket kostnadsmedveten personal och arbetar aktivt med att kontinuerligt se över 
våra kostnader i verksamheterna. Minskningen av lokalytorna medför dyrare hyra på A-service, 
men vi slipper ju hyra på Åkerbäret.  
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Personal 
Personalen har i stor utsträckning vårdutbildning, med undantag av ett par PAN anställda 
personliga assistenter. 
Arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar. 
Arbetsbelastning och sjukskrivning har medfört att handläggare och arbetsledare har hög 
arbetsbelastning. Den nedskärning på 50 % arbetsledare som gjordes 2013, har också bidragit till 
belastningen eftersom det också tillkommit nya grupper.  
Nya system inom andra enheter i kommunen, framförallt personaladministration, medför 
merarbeten för arbetsledare. 
Baspersonalen fortsätter att arbeta med ”Reflexen”, en kompetens utbildning i samverkan med 
kommunförbundet. 
 
Måluppfyllelse/Nyckeltal 
Vi anser att AFF har en god måluppfyllelse med respekt för den enskilde och professionellt 
bemötande. 
Bra bemötande, goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö i ständig översyn ger ett bra underlag 
för att även kunna utföra sitt arbete med glädje. 
 
Verkställda LSS insatser 
    2014  2013 
Personlig assistans   9§ 2 LSS    6 personer    3 personer 
Ledsagarservice  9§ 3 LSS 14 personer  13 personer 
Kontaktperson  9§ 4 LSS 28 personer  28 personer 
Avlösarservice i hemmet  9§ 5 LSS   2 personer    1 personer  
Korttidsvist. utanför det egna hemmet 9§ 6 LSS   0 personer      3 personer  
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  9§ 7 LSS   0 personer     0 personer 
Bostad med särsk. service för barn/unga 9§ 8 LSS   2 personer    1 personer 
Bostad med särskild service för vuxna 9§ 9 LSS 19 personer  19 personer 
Daglig verksamhet  9§ 10 LSS 27 personer  23 personer 
 
Framtid 
Det kommer att finnas behov av nya boendelösningar för personer med funktionshinder.   
Många efterfrågar och ges ”stöd i boendet” som SoL insats, som tillgodoses av 
hemtjänstgruppen Duvan och, Boendestödets personal. Duvan och Boendestödet har fått högre 
arbetsbelastning och slagits samman till ”boendestödjarna”. 
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 februari 2015. Vi har ytterligare ett 
ärende om personlig assistans som utreds för närvarade. Båda dessa ärenden har stora behov. 
 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Tkr 

Årsbudget Redovisning
 
Jan-Dec 14 

Förbrukat i 
% av 
budget 

Redovisat 
 
Jan-Dec 
13 

Förändring 
i % 

Personal 26 399,9 28 038,2 106 25 601,6 10
Verksamhet 3 090,8 3 183,7 103 3 013,8 6
Interna 
hyreskostnader  
Summa kostnader 29 490,7 31 221,9 106 28 615,4 9
Intäkter – 2 724,0 – 2 611,4 96 – 2 868,2 – 9
Internhyror     
Summa intäkter – 2 724,0 – 2 611,4 96 – 2 868,2 – 9
Netto 26 766,7 28 610,5 107 25 747,2 11
        
Totaler 26 766,7 28 610,5 107 25 747,2 11

Avvikelse mot budget 1 843,8
 
Hemtjänst  
Hemtjänsten består av sju grupper, fem i tätorten, samt i Glommersträsk och Moskosel. 
Beviljade insatser verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enl. SoL i form av 
egenvård. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet har under året stigit markant jämfört med föregående år. Vi 
har under perioden haft ett antal personer med palliativ diagnos som fått vård och omsorg i 
hemmet. 
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare. 
 
Statistik 2014-12-31 2013-12-31 
Antal brukare  235 244
Antal hemtj tim per 
månad  8121 6539

 
Personal 2014-12-31 2013-12-31 
Ant årsarb 56,85 48,81
Ant personal 59 51

 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är betydligt högre än budgeterat vilket beror på att vi under året succesivt 
utökat hemtjänstens personal med totalt 8,04 årsarbetare. Vi har också anställt timvik för att 
kunna verkställa en del beslut. Vi har hållit och fortsätter att hålla nere personalkostnaderna 
genom att spara timmar vid korttidsfrånvaro och anställa semester vik på en något lägre 
sysselsättningsgrad än ordinarie samt vakans hållit en tjänst i Glommersträsk, under en kortare 
tid.  
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Under oktober månad startade vi upp en femte hemtjänst grupp, i tätorten, och utökade med två 
årsarbetare. 
Verksamhetskostnaderna är något högre än budget, vilket beror på ökade kostnader för 
trygghetslarm. 
 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Kostnaderna för trygghetslarm har ökat med 121,7 kr pga. högre kostnader för GSM larm samt 
en utökning av trygghetslarm och hyra av nödsändare. Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst 
är något lägre än föregående år. Inga kostnader för närståendestöd. 
 
Händelser av betydelse 
Omstrukturering av Solbacken till trygghetsboende och utökning med en hemtjänstgrupp, vilket 
krävde en förändring av distriktsindelningen. Många av våra brukare har pga. detta tvingats byta 
grupp. Vi har under sommaren verkställt insatser för brukare från annan kommun med totalt 450 
timmar. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Konsekvenserna av Solbackens omstrukturering till trygghetsboende och Borgargårdens 
nedläggning visar sig i högre vårdtyngd, då våra brukare bor hemma längre. Målet är att de 
brukare som väntar på plats på vård- och omsorgsboende i högre grad skall kunna bo hemma i 
väntan på boendeplats. Utökningen med en hemtjänstgrupp har visat sig vara positiv då det nu är 
färre brukare per grupp att planera och ansvara för. 
Vi har haft svårt att rekrytera tim- och semester vikarier vilket inneburit att ordinarie personal 
har arbetat övertid eller varit underbemannade. Vid dessa tillfällen har vi prioriterat hälso- och 
sjukvårdsinsatser, mathållning och personlig omvårdnad  
Vi fortsätter att samordnar våra resurser i grupperna. Våra timvikarier får nu ganska fort längre 
vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Sjukfrånvaron har ökat med 2,25 % jmf med föregående år. Långtidsfrånvaron är något lägre 
medan korttidsfrånvaron ökat. Vi har också haft problem med vikarier som har haft mycket hög 
korttidsfrånvaro Sjuklönekostnaderna har ökat med 195,9 kr jmf med 2013. Sju arbetsskador har 
rapporterats och en tillbudsrapport vid stickskada. En arbetsskada resulterade i en längre 
sjukskrivningsperiod. Nödvändiga åtgärder har vidtagits i samtliga fall. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Måluppfyllelsen har varit god. Målen utvärderas från socialstyrelsens undersökning om vad de 
äldre tycker om hemtjänsten i Arvidsjaur. Sammantaget så är 93 % är mycket nöjd med 
hemtjänsten. 90 % uppger att man känner sig trygg att bo hemma med stöd av hemtjänsten. 92 % 
anser att man tar hänsyn till åsikter och önskemål. 99 % tycker att personalen bemöter brukarna 
på ett bra sätt. 
Trots det fina resultatet så signalerar grupperna att det varit svårt med kontaktmannaskapet pga. 
hög sjukfrånvaro. Förändring av distriktsindelningen, stort omvårdnadsbehov och ny personal 
gör att vi ser en risk att den enskilde kan uppleva det som försämrad kvalitet. 
Ingen utvärdering av personalmålen, då medarbetarenkät inte genomförts. Men vi chefer har 
bilden av att baspersonal har värdegrunden i åtanke och att arbetsmiljön är god trots 
omorganisation och hög vårdtyngd. 
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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 fallavvikelser 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 2014 2013
Läkemedelshändelse 83 85
Fall 94 63
Omvårdnadshändelse 2 6
Information/Kommunikation 35 36

 
Klagomål 
Ett dokumenterat klagomål har inkommit under året och behandlats enligt gällande rutiner. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av hemtjänst kommer att kvarstå och troligen öka då 
antalet personer mellan 80-95 år troligtvis kommer att öka med ett tiotal personer. 
En stor utmaning kommer att vara vikarieanskaffning. För att klara detta tar vi emot elever som 
går vård- och omsorgsutbildningar samt praktikanter som vill prova på jobbet. 
Analoga trygghetslarm skall bytas ut mot digitala med början i februari. 
Utbildning i förflyttningsteknik och bemötande av dementa kommer att ske under jan-mars. 
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.  
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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Ekan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 2 579,4 3 073,4 119 3 452 -11
Verksamhet 181,0 215,1 119 158,7 36
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 2 760,4 3 288,5 119 3 610,7 -9
Intäkter -60 -108,3 181 -155,8 -30
Internhyror      
Summa intäkter -60,0 --108,3 181 -155,8 -30
Netto 2 700,4 3 180,2 118 3 454,9 -8
         
Totaler 2 700,4 3 180,2 118 3 454,9 -8

Avvikelse mot budget 479,8
 
Verksamheten 
Ekan är sedan våren 2013 endast ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen 
arbetar sju undersköterskor/vårdbiträden och en PAS är knuten till denna grupp.  
 
Händelser av betydelse 
I början av 2014 bytte vi ut vårt gamla larmsystem från 1982 till ett nytt larmsystem med 
hotellås. På Ekan har vi klarat oss mycket bra från barnsjukdomar som kan följa med vid 
installation av nytt system. Däremot har det visat sig under 2014 att fördelningen av budgeten 
gällande larm,( slag 45) skiljer sig mellan Ekan/Krehab och Länsmansgården. Därmed kommer i 
första hand alla ev. inköp och reparationskostnader att tas ur denna pott under kommande år tills 
att fördelningen är klar. 
 
Ekonomi 
Personalbudgeten visar på minusposter, se orsak under rubrik personal.  
Vi sambeställer mycket varor tillsammans med Krehab och det är gjort en viss justering av 
betalda fakturor under hösten 2014 eftersom att Krehab ska stå för en del av dessa kostnader. 
 
Personal 
Sedan 1 oktober 2013 har kravet funnits att personalbemanningen på Ekan ska vara 4,88 
årsarbetare från tidigare 6,6 årsarbetare för att nå 0,61 årsarbetare per boende. Detta har varit en 
ofullständig uppgift att uppnå då vi inte kan göra personalscheman som följer arbetstidslagen 
och heller inte skapar en bra arbetsmiljö utifrån dessa krav. Personalbemanningen har dragits ner 
med en rad på ca 80%. Detta stod klart redan oktober 2013. Vi har inte fått budget som har följt 
med den personalbemanning som är behovet och därmed visar det på en minuspost vad det gäller 
detta under 2014.  Vi har inte haft något behov av extrapersonal under 2014.  
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Måluppfyllelse och Nyckeltal 
Gruppen arbetar målrelaterat och uppvisar goda resultat. Under året har avvikelsehantering 
förbättrats med 55 % från tidigare år. 
Under 2014 har personal fått utbildning inom följande områden; Treserva journalsystem, 
Förflyttningsteknik, Läkemedel och äldre och BPSD-Beteendemässiga och Psykiska Symtom 
vid Demens. 
Vad det gäller arbetsmiljön för personal arbetar vi alltid med förebyggande åtgärder och försöker 
bedöma risker i förväg i den utsträckning vi kan. Detta görs i det dagliga arbetet, på 
arbetsplatsträffar och teamträffar. 
 
Framtiden 
Vi ska fortsätta med att vårt arbete vad det gäller god arbetsmiljö och gott bemötande gentemot 
våra boende, dess anhöriga och övriga som vi möter i vårt dagliga arbete. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 18 459,4 18 536,7 100 18 281,7 1
Verksamhet 7 713,7 7 194,3 93 7 448,2 -3
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 26 173,1 25 731,0 98 25 729,9 0
Intäkter -3 594 -3 676,0 102 -3 657,0 1
Internhyror      
Summa intäkter -3 594 --3 676,0 102 -3 657,0 1
Netto 22 579,1 22 055,0 98 22 072,9 -0
         
Totaler 22 579,1 22 055 98 22 072,9 -0

Avvikelse mot budget -524,1
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och  är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med 
totalt 42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs 
behov. Under året  2014 har det skett 23 utflyttningar och till dags datum 19 inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
Ett nytt larm med så kallade hotellås är installerat. Det togs i bruk i mitten på februari. En del 
”barnsjukdomar” har det varit som har lösts efterhand. 
 
Ekonomi 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under året 

 Ökad kostnad för sjukskrivningar 

 Budget har ej överskridits 
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Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt 
intag och behov av vikarier,  
En ökning av sjukfrånvaro har noterats under året. En pensionsavgång har skett. Samarbete 
mellan grupperna har prioriterats. 
 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 

 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda. 

 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 

 Riskinventering av samtliga boenderum. 

 Samtliga boende har en genomförandeplan, där de allra flesta är uppdaterade, vilket innebär 
att det uppsatta  målet är delvis uppfyllt. 

 Samtlig personal har gått utbildning i förflyttningsteknik för att förebygga arbetsskador. 

 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 

 Succesiv anpassning till hemtjänst i särskilt boende pågår. 

 
Framtiden/Mål 
Utbildning i sjukdomen demens planeras under våren. 
Ett anpassat arbetssätt för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
Samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell. 
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 22 (27) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 23 464,8 22 503,5 96 19 522,4 15
Verksamhet 6 187,3 5 798,7 94 5 987,1 -3
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 29 652,1 28 302,2 95 25 509,5 11
Intäkter -4 419,6 -4 632,5 105 -4 529,6 2
Internhyror      
Summa intäkter - 4 419,6 -4 632,5 105 -4 529,6 2
Netto 25 232,5 23 669,7 94 20 979,9 13
         
Totaler 25 232,5 23 669,7 94 20 979,9 13

Avvikelse mot budget -1 562,8
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan. 
Vi har för närvarande 1 par på Svalan, vilket gör 52 boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i 
lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal. Det har varit 2 
anmälningar enligt Lex Sarah, samt 1 klagomål. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har 22 personer avlidit på Ringelsta. Vårdtyngden har periodvis varit hög i tre av 
grupperna. A-hälsan har/är inkopplad i tre av grupperna med bla Stresshantering. Vi har även 
tittat över schemat för att få mer personal under helgerna utan att behöva ta in extra personal.  
Utbildningar för all baspersonal i förflyttningsteknik, munhälsa, vårdhygien och Treserva 
(dokumentation). Två personal från varje grupp har genomgått BPSD utbildning (svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). 
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 instegsjobbare genom Ideum som arbetat i verksamheten med 
aktivering med de boende, vilket har uppskattats av många och även varit en resurs i 
verksamheten. 
Sommaren har varit en orolig tid, mycket korttidsfrånvaro både bland vikarier och ordinarie 
personal. Många avvikelser kom in under sommaren när det gäller läkemedel och omvårdnad. 
 
Ekonomi 
Vi har klarat budget. 
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Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. 9 arbetsskadeanmälan och 17 tillbudsrapporter har 
inkommit under året. 
Under året har vi haft 5 långtidssjukskrivningar som sedan blev halvtidssjukskrivningar.   
 
Periodvis under året har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för de 
boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med. 
 
 
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 15 14 0,64 0,68 
 

Björken 6,60 12 12 0.55 0.55 
 

Grupp 3 8,40 13 13 0.64 0,64 
 

Blåklockan 6,60 12 12 0,55 0,55 
 
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,9   0,75 0,76 
 
Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi periodvis behövt ta in extra 
personal. Svalan och Rönnen hjälper till när de har haft möjlighet. Vi försöker se till så att 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.  
 
Ser en oro inför denna sommar när det gäller vikarier.  
 
Ombyggnation av en toalett på Svalan pga arbetsmiljön. 
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
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4528 Solbacken 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 131,8 123,3 94 4 877,0 -97
Verksamhet 1 164,0 1 221,8 105 1 479,9 -17
Interna 
hyreskostnader   
Summa kostnader 1 295,8 1 345,1 104 6 356,9 -79
Intäkter -720,0 -810,9 113 -932,5 -13
Internhyror      
Summa intäkter -720,0 -810,9 113 -932,5 -13
Netto 575,8 534,2 93 5 424,4 -90
         
Totaler 575,8 534,2 93 5 424,4 -90

Avvikelse mot budget -41,6
 
Verksamheten 
Solbacken var ett vård och omsorgsboende till och med mitten av januari 2014 
Fastigheten blockhyrs av socialnämnden, 16 lägenheter hyrs ut till personer som ansökt om 
trygghetslägenhet. Fördelningen är via kösystem, inte som biståndsbeslut. 
 
Händelser av betydelse 
Hela verksamheten är omstrukturerad från vård och omsorg dygnet runt till trygghetslägenheter.  
Avdelningen för funktionshindrade disponerar en stor del av lokalerna i källarplanet. Totalt 10 
personal arbetar som boendestödjare.  
 
Ekonomi 
Kostnaden för lokalerna som disponeras av AFF är inte fördelade utan allt ligger på 
äldreomsorgen. 
Bokslutet stannar på + 41,0 
Kostnaden under 2013, när Solbacken var till största delen vård och omsorgsboende, var ca 5 
miljoner högre. 
 
Framtiden 
Från 2015 finns övergripande kostnader för Solbacken inom hemtjänstens budget. Där finns 
också medel avsatta för en deltidsanställd som bl a ansvarar för kök och matsal. Inga lägenheter 
står tomma, kön är relativt lång men inte så aktiv. När en lägenhet blir ledig får vi ofta ringa 15-
20 personer innan någon tackar ja.  
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
UPHE4 Budget Redovisning Förbrukat i % Redovisat Förändring

av budget i %

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

Ansvar

45300000 Enhetsled ViktoriaNorberg

Personal 9 840,2 9 827,3 100 9 210,7 7

Verksamhet 2 866,4 3 280,9 114 3 279,1 0

Kapitalkostnader 0 0

Interna hyreskostnader 0 0

Summa kostnader 12 706,6 13 108,2 103 12 489,8 5

Intäkter ‐70,0 ‐889,3 1 270 ‐113,2 686

Internhyror 0 0

Summa intäkter ‐70,0 ‐889,3 1 270 ‐113,2 686

Netto 12 636,6 12 218,9 97 12 376,6 ‐1

Totaler 12 636,6 12 218,9 97 12 376,6 ‐1  
 
Avvikelse mot budget 417,7 
 
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 
Ett stort antal svårt sjuka personer vårdas i egna hem, antalet har aldrig varit så stort som 
innevarande år. Det utförs avancerade sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Personer med stort 
sjukvårdsbehov bor även utanför tätorten. Detta kräver större personalresurser än beräknat samt 
även ökat behov av hjälpmedel. Ännu klarar vi av att behålla planerad bemanning på OB tid. För 
att klara situationen har personal omfördelats från SÄBO till hemsjukvård. Under sommaren och 
hösten och vintern har sjuksköterskor arbetat övertid för att klara sjukvårdsbehov för palliativa 
och svårt sjuka  i egna hem. Bristande läkarmedverkan i hemsjukvården påverkar verksamheten i 
stor omfattning.  
 
Fortsatt stora problem med informationsöverföring (dock andra problem än tidigare) mellan 
landsting och kommun, patientsäkerheten drabbad. Detta påverkar arbetet för personalen, man 
får lägga ner mycket mer tid än brukligt för att säkerställa vården kring de patienter vi ansvarar 
för. Arbete pågår både i projektform och med direktkontakt ledning men resultatet har inte 
förändrats. Åtgärder kommer att vidtas. 
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Hälso- och sjukvården som utförs av kommunen kräver arbete i ett flertal webbaserade 
stödsystem som tillexempel Nationell patient översikt (NPÖ) = sammanhållen journal, Pascal = 
läkemedel, Meddix = vårdplanering, Senior Alert = förebyggande åtgärder, Palliativa registret 
med flera,  dessa har inte fungerat tillfredsställande och stöd och support för dessa system är 
bristfällig både internt och externt. 
 
Ekonomi 
 Hälso- och sjukvårdsenheten håller budget för perioden, sjuksköterskor har rekryterats men 

löneläget har ökat. Sommarvikarier har varit dyra, men verksamheten hade inte fungerat 
utan. Anläggningsmaterial och övrigt material (hjälpmedel) klaras inte inom planerad budget. 
Intäkter/avgifter har varit lite högre än beräknat.  

 I intäkter ligger mellankommunalt utjämningsbidrag 380 839 kr vilket minskas och är helt 
borta 2016. 

 Ökade personalkostnader; Vård i hemmet är kostnadseffektiv men kräver ändock resurser, 
dels i form av hjälpmedel men även personal. Stödfunktionen som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal tillhandahåller blir viktigare när allt fler sjuka äldre vårdas i hemmet. När 
vård och omsorgsplatser minskar ökar insatser från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
i ordinärt boende detta leder till ökade kostnader för hemsjukvård. Ökade kostnader för bilar 
tillkomma med 1-2 bilar eftersom mer  hälso- och sjukvård kommer att ske i egna hem. 

 
Personal 
Rekrytering av sjuksköterskor har inför sommaren 2014 kunnat lösas men vissa veckor har 
bemanningen varit låg, det förebyggande arbetet har inte utförts under denna period.  
 
Arbetsterapeuter och sjukgymnast har vi haft ett bra samarbete med Hälsocentralen där 
personalen har kunnat arbeta för varandra under semesterperiodensamt under jul och 
nyårshelgerna.  
 
Måluppfyllelse 
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! 
De ekonomiska målen har kunnat hållas.  
 
Hemsjukvårdsövertagandet har för Rehab fungerat allra bäst, här har inte bristerna i 
informationsöverföringen varit lika påtalande. Detta kan man se i hela länet. Avvikelser 
fortsätter visa stora brister i informationsöverföring och samverkan med landstinget. Ett 
samarbete med landstinget i projektform för att säkerställa in- och utskrivningsprocesserna har 
genomförts( VINOVA) medverkan som planerat för sjuksköterska från hemsjukvården har inte 
kunnat avvaras som planerat, verksamheten har krävt all sjukskötersketid. 
Målen för anhörigstöd uppnås inte. 
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Januari – December Socialnämnden 
 
 
Framtiden 
Producent till NPÖ förväntas och denna kostnad kommer enligt prognos att vara omkring 
250 000 kr och därutöver en månadskostnad om drygt 10 000 kr. Detta har inte ställts krav på 
ännu så vi har undkommit kostnaden 2014. 
 
Ökad kostnad på avfallshantering förväntas när nya kanyler och rutiner tas i bruk. 
 
Den prestationsersättning kommunen erhållit används för att förbättra resultaten och höja 
kvalitén för bättre liv för sjuka äldre. Uppsatta mål för bättre liv för sjuka äldre och åtgärder för 
att nå dessa enligt patientsäkerhetsberättelse 2013 kommer inte att kunna uppfyllas men 
utbildning och arbete pågår för att förbättra resultaten till målen för Bättre liv för sjuka äldre. 
Arbetet har resulterat i prestationsersättning för vår kommun även 2014.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Socialnämnden 2015-03-09 23 
 

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

Sn § 12 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 – december 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-03-09 § 12. 1 (2) 
 

Uppföljning av internkontrollplan tom december 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 

20 st ej verkställda beslut inom äldreomsorgen 
Betalningsansvar för utskrivningsklara 300 tkr 
 

God arbetsmiljö Höga sjukskrivningstal, svårt 
att rekrytera 

Uppföljning av avvikelser, 
tillbud och arbetsskador 

Många avvikelser  
Cheferna rapporterar att det varit svårt att 
rekrytera vård och omsorgspersonal. 
Sjuktalen har ökat under perioden, från 7,65 
under 2013 till 8,68. Sjukfrånvaron har varit 
högst inom boende , 10,83 
Tillbud och arbetsskador uppvisar viss ökning. 
Under perioden har en arbetsplats hos en 
enskild  fått stängas arbetsmiljöskäl sedan 
fackförbundet Kommunal anmält ärendet. 
Vi har skaffat ett larm hos Securitas som 
komplement till andra åtgärder när det uppstår 
bråk och hotfulla situationer på olika 
arbetsplatser. 

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. Säker inloggning med 
SITHS-kort använda inom flera system. 
Alla beslut som överklagats har gett 
Socialnämnden rätt i högre instans. 
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Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk hushållning Beslut 

Personalplanering 
Kontroll mot budget 
Time Care-planering 

Beslut om besparingar har fullföljts så långt det 
varit möjligt. 
Äldreomsorgen inkl ledningsfunktionen visar + 
resultat liksom AFF. Individ och 
familjeomsorgen har underskott på ca 1 miljon. 

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. 

Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering till 
Inspektionen för vård och 
omsorg, revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande och 
betalningsansvar 

Inga vitesförelägganden under perioden. 
Rapporteringen till IVO, revisorer och 
fullmäktige har genomförts enligt plan. 
Alla beslut som överklagats har gett 
Socialnämnden rätt i högre instans. 
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Socialnämnden 2015-03-09 24 
 

 
 
Internkontrollplan för 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 
 

Sn § 13 Dnr 00023/2015 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern 
kontroll. 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. 
 
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2015 har upprättats 
utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i 
riskbedömningen. 
 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2015 fastställs.. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-03-09 § 13. 1 (2) 

 
Förslag till internkontrollplan  2015 utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan 

återrapportering 
nämnd 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personal-
planering 

Kontroll mot budget 
Time Care-planering 
Inköp 

Kontroll i Devis 
Kontroll i Time Care 
 
Kontroll av inköpskort 

Vid varje 
bokslut 

Varje chef Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje bokslut 
 
Vid årsbokslut 

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk 
förlust för 
kommunen 

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

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

Varje månad Anna Lindbäck 
 
 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

Socialnämnden vid 
årets slut 

Rättsäker 
biståndsbedöm-
ning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

Fel bistånds-
beslut tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

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

Stickprov av biståndsbeslut 
i Treserva 
Domar i förvaltningsrätt och 
kammarrätt 
Avvikelsehantering 
Lex Sara 
Lex Maria 
Tillsyner från  Inspektionen 
för vård och omsorg 
Patientsäkerhetsberättelse 
Loggkontroll 

5 
slumpmässigt 
utvalda beslut 
kontrolleras 
varje månad 
 
5 gånger per 
år eller vid 
misstanke 

Ann-Sofi 
Levander 
 
 
MAS Pernilla 
Berggren 

Rapporteras vid 
årsbokslut 
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Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan 
återrapportering 
nämnd 

Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

Brukares uppfattning 
av hur vården utförs. 
Använda uppgifter 
från kvalitetsregister 
Uppföljning av 
utbildningsinsatser 
och projekt. 
 

Kvalitetsregister 
Avvikelsehantering 
Öppna jämförelser 
 

Årligen Ann-Sofi 
Levander 
 
Pernilla Berggren 

Vid bokslutet 2015 

Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut , 
rapportering till 
Inspektionen för 
vård och omsorg, 
revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande och 
betalningsansvar 

Ta fram uppgifter ur 
verksamhetssystemet samt 
ekonomisystemet (gäller 
betalningsansvar) 

4 gånger per 
år 

Catrin Höglander 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

4 gånger per år till 
revisorer, 
fullmäktige samt 
socialstyrelsen. 
 
Betalningsansvar 
rapporteras i 
samband med 
bokslut 
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Socialnämnden 2015-03-09 25 
 

 
 
Utvärdering av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2014 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2015 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Personalledare soc 
. Personalkonsulent 

Sn § 14 Dnr 00024/2015 709
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2014 redovisas 
för nämnden samt plan för 2015 upprättats. 
 
Utvärdering för 2014 och förslag till plan för 2015 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2014. 
2. Anta till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2015. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-03-09 § 14. 1(2) 
 
 
 

Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens verksamheter 
2014  
 
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 2014. 
 
Tillbud och arbetsskador 
Totalt 25 st (20 året innan) inkomna tillbud inom socialförvaltningen under år 2014. 
Många tillbud kan inträffa hos en vårdtagare under kort tid för att sedan upphöra, tyder 
på att man vidtagit åtgärder. 
25 arbetsskadeanmälningar, betydligt fler än året innan, kan tyda på högre vårdtyngd, 
stressigare arbetsmiljö men även att medarbetare och chefer har blivit bättre på att 
anmäla. 
 
Den vanligaste orsaken till tillbud är våld från brukare/vårdtagare. 
Arbetsskadorna orsakas av halka, både ute och inne ,lyft, bilolycka mm. 
Ansvariga chefer har vidtagit nödvändiga åtgärder på arbetsplatserna 
  
Kostnader 
De direkta kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder i form av inköp av hjälpmedel eller annat 
uppgår för året till 242 400 kr (149 800 kr under 2013). I beloppet ingår även inköp av 
arbetskläder som fullmäktige tillsköt 200 tkr för under 2014. 
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 2014. 
 
Resultat 2014 
Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal , lönesamtal, rehabmöten ,samverkansmöten och 
MBL förhandlingar genomförda enligt samverkansavtalet. 
 
Brandskyddet; Utbildning till chefer och brandskyddsombud. Genomfört. 
 
Utbildning i förflyttningsteknik. Genomfört. 



 2 (2) 
 
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, 
införande av trygg hemgång. Genomfört 
 
Införande av larmtjänst från Securitas  på kvällar och helger. Genomfört , larmet flyttas 
mellan arbetsplatser som har behov. 
 
Ytterligare en hemtjänstgrupp införd i centralorten, Genomfört. 
 
Inköp av arbetskläder inom alla verksamheter-prioriterat överdelar. Delvis genomfört. 
 
Utbildning i hjärt och lungräddning-ej genomfört. 
 
Lex Sarah utredning på gruppnivå på en arbetsplats då det framkommit  problem med 
den psykosociala arbetsmiljön som inte kunnat lösas trots arbete med A hälsan.-
Arbetsgivaren har lagt fram förslag att de som har tillsvidaretjänster i gruppen ska 
förflyttas till andra arbetsplatser som de själva får välja utifrån vad som blir ledigt 
under 2015. 
 
 
 
Planering 2015 - Arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter  
 
Utbildning i hjärt och lungräddning 
 
Utbildning inom området bemötande av personer med demens-för att undvika hot och 
våld inom äldreomsorgen. 
 
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. Både grupper och enskilda kan få hjälp av A 
hälsan. 
 
Fortsatt arbete med SBA-systematiskt brandskyddsarbete tillsammans med berörda 
fastighetsägare. 
 
 
_____ 
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Socialnämnden 2015-03-09 26 
 

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

Sn § 15 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 fjärde 

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 fjärde kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 27 
 

 
 
Tilläggsbudget 2015 – 
Avdelningen för 
funktionshindrade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 16 Dnr 00044/2015 041
 
Avdelningen för funktionshindrade (AFF) har budgeterat 3 000 tkr under 
budgetposten boende i annan kommun för 2015. Budgeteringen grundar sig 
på de senaste årens förbrukning och är minskad i förhållande till 2014. 
När budgeten beslutades var det inte känt att socialnämnden skulle få nya 
kostnader från och med 2015-04-01.  
 
Dygnskostnaden är beräknad till mellan 10 500 kr-11 500kr /dygn under 
tiden 2015-04-01 och ca 5 månader framåt. Planen är att boendet ska övergå 
till insats med personlig assistans efter sommaren. 
 
Bedömningen är att det inte är möjligt att göra omfördelning från någon 
annan av socialnämndens verksamheter för att klara det ökade behovet inom 
AFF. 
 
Ekonomisk analys 
Budget 2015    3 000 000 kr 
Beräknad kostnad för redan fattade beslut 2 444 013 kr 
Beräknad kostnad för nytt ärende  1 575 000 kr 
 
Behov av tilläggsbudget är 1 019 013 kr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med en miljon kronor 

för att täcka den extra kostnad som uppstår under 2015 inom 
Avdelningen för funktionshindrade. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 28 
 

 
 
Digital hantering av 
sammanträdeshandlingar 
 

Sn § 17 Dnr 00045/2015 005 
 
Under 2012 och 2013 har ledamöterna i kommunstyrelsens ekonomiutskott 
deltagit i ett pilotprojekt gällande digital hantering av handlingar till 
sammanträden. Målsättningen har varit att minska administrationen kring 
distribution av handlingar samt en minskad miljöpåverkan genom att inte 
skriva ut handlingar på papper. Införandet har också medfört ett mer 
effektivt och tidsbesparande arbetssätt, både för administrationen och 
politikerna. 
Kommunstyrelsen har permanentat projektet och köpt in plattor till sina 
ordinarie ledamöter. I flertalet nämnder är nu ärenden initierade kring att 
digitala handlingar ska införas. 
 
Förslag på rutiner kring digitala handlingar 
Ordinarie ledamöter erhåller en läsplatta till låns under perioden personen 
tjänstgör som ordinarie ledamot i nämnden/styrelsen. Tjänstgör ledamoten i 
flera nämnder/styrelser erhålls enbart en läsplatta. Ersättare erhåller ej 
läsplattor. 
 
De handlingar som ska delges nämnden distribueras digitalt via e-post till 
respektive ledamot. Inga kallelser eller övriga handlingar kommer att 
kopieras upp. 
Utvalda appar kommer att vara förinstallerade i läsplattan innan de delas ut 
till ledamoten. Dessa appar kommer att uppdateras automatiskt genom IT-
avdelningen.  
 
Vid utlämnade av läsplattor skriver ledamoten på ett avtal som reglerar 
användandet av läsplattan i ens politiska uppdrag.  
Ledamot som hellre vill använda sin egna privata läsplatta får själv köpa 
utvalda appar och ersätts för kostnaden mot inlämnat kvitto. Privata 
läsplattor kommer ej att administreras av IT-enheten. 
 
Beräknad kostnad 
Läsplatta inklusive fodral beräknas kosta ca 4 500 kr per st. Antalet 
ordinarie ledamöter i socialnämnden är totalt 9 ledamöter varav två 
ledamöter är ordinarie i annan nämnd/styrelse. Kostnaden för 8 läsplattor 
uppgår till  
ca 36 000 kr. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Henning Åhman 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Upphandlare 

forts. Sn § 17 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Införa digitala handlingar i enligt med ovan beskrivna rutiner. Ny 

upphandling för läsplattor i kommunen är på gång och målet är att 
införa digitala handlingar under hösten 2015.  

2. Inköpskostnaden belastar socialnämndens budget  
(ansvar 14, verksamhet 004).  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 30 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2015 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Sn § 18 Dnr 00029/2015 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med februari 2015 redovisas. 
 

Text 

Redovisat  
Jan 15 - Feb 
15 

Redovisat 
förra året  
Jan 14 - Feb 
14 

Förändring i 
%mellan 
åren Resultat 

Personal 26 034,3 22 147,9 118 26 034,3
Verksamhet 8 872,4 6 893,0 129 8 872,4
Interhyra 0,0 41,6 0 0,0

Summa 
kostnader 34 906,7 29 082,5 120 34 906,7

Intäkter -6 164,6 -7 062,0 87 -6 164,6
Internhyror 0

Summa intäkter -6 164,6 -7 062,0 87 -6 164,6

Netto 28 742,1 22 020,5 131 28 742,1
 

Budgetbeloppen är inte inlagda ännu men det syns tydligt att verksamheten 
går för högtryck och att förbrukningen av medel ligger betydligt högre än 
2014. 
 
Socialnämnden kommer att begära att få mera pengar till Avdelningen för 
funktionshindrade eftersom det kommer fler brukare med mycket stora 
behov. 
 
Individ och familjeomsorgen har också mer än fullt upp. Ärendena  är 
kanske inte är fler men problembilden så mycket mera komplex än tidigare. 
 
Inom äldreomsorgen syns de ekonomiska sviterna av dyr julhelg, väldigt 
mycket sjukdomsfall hos personalen och för få korttidsplatser. Hittills har 
förvaltningen betalat 331 286 till landstinget för utskrivningsklara , det är 71 
dagar hittills. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-03-09 31 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 19 Dnr 00055/2015 739
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse  
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2014 har upprättats. 
 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten: 

 Dokumentation enligt SoL/LSS utbildning till 189 baspersonal och 
chefer 

 Upprättande av rutiner för fast vårdkontakt 

 Uppdatering av lokala rutiner för informationsöverföring i samverkan 
med Norrbottens Läns Landsting 

 Förändrade rutiner vid hantering av läkemedelsplåster 

 Utbildning läkemedel och äldre till 56 personal 

 Läkemedelsgenomgångar 

 Utbyte av och nyinstallation av spoldesinfektorer 

 

Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll: 

Egenkontroll har genomförts enligt plan ex. jämförelser av resultat i 
nationella kvalitetsregister och öppna jämförelser. Journalgranskning och 
granskning av annan dokumentation. Uppföljning av övergripande mål och 
strategier. Uppföljning av rapporterade avvikelser, fel och brister. 
Deltagande i punktprevalensmätning vecka 37 2014. Egenkontroll hygien, 
månadsvis infektionsregistrering samt kvalitetsinventering vid fyra tillfällen.

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2014 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 32 
 

 
 
Avtal om tjänsteköp av 
dietistkompetens från 
Norrbottens läns landsting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Norrbottens läns landsting 
 

Sn § 20 Dnr 00021/2013 739
 
Socialnämnden beslutade 2013-03-19 § 8 att anta ansvarsfördelning och 
tjänsteköp av dietistkompetens i särskilt boende från landstinget. 
Förlag till revidering av avtalet har inlämnats. 
 
Ansvaret för dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende åvilar 
kommunerna från och med 1 januari 2013 och tillhandahålls av landstinget 
utan kostnad. 
 
Från den 1 april 2015 åtar sig Norrbottens läns landsting att tillhandahålla 
dietistkompetens i form av dietisttjänst på 75 % i särskilt boende.  
Tjänsten finansieras solidariskt av länets kommuner. 
 
Den ekonomiska sammanställningen är beräknad på 2015 års nivå.  
Första uppräkning sker från den 1 januari 2016.  
Kostnad för Arvidsjaurs kommun under 2015 är 14 733 kronor. 
 
I den dietisttjänst som kommunerna finansierar och som tillhandahålls av 
landstinget ingår, förutom patientinriktade insatser, även utbildningsinsatser,  
medhjälp till upprättande av nutritionsrutiner, allmänna råd och stöd i 
kostfrågor, samt näringsberäkningar för enskilda patienter. Patientinriktade 
insatser har högst prioritet. Övriga arbetsuppgifter utförs i mån av utrymme. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Avtal om ansvarsfördelning och tjänsteköp av dietistkompetens antas 

under förutsättning att alla kommuner i Norrbotten går med.  
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 33 
 

 
 
Avgifter för den 
kommunaliserade hälso- 
och sjukvården och 
hjälpmedel i ordinärt 
boende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Kommunförbundet Norrbotten 
 

Sn § 21 Dnr 00064/2015 706 
 
Kommunerna i Norrbotten tog över ansvaret för hemsjukvården 2013-02-01. 
De avgifter som fastställdes har varit oförändrade sedan dess.  
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har 2014-12-04 antagit ett förslag 
om avgifter. Avgiftsförslaget följer i stort sett Norrbottens läns landstings 
avgifter. 
 
Avgifter för hjälpmedel berörs inte av förslaget. 
 
Förslaget med nuvarande avgiftsnivå inom parentes : 
 

* Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska,  
 arbetsterapeut sjukgymnast 200 kr (125) 
* Sjukvårdande behandling 200 kr (125) 
* Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av 
 hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling) 200 kr (125) 
* Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr (oförändrad) 
 
I förslaget ingår även att avgiftsbefrielse ska ges för följande:  
 

 Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är 
nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) 

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom 
eller neuropsykiatrisk diagnos. 

 Barn och ungdomar under 20 år 
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet. 
 Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som 

behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för 
sjukvårdande behandling. 

 Person 85 år och äldre från 1 januari 2016 
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel 

i ordinärt boende antas med undantag av den föreslagna avgiftsbefrielsen 
för personer över 85 år som stryks. Även personer över 85 år ska betala 
avgift.  

2. Avgifterna gäller från och med 2015-05-01. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 174 upphör att gälla. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-03-09 34 
 

 
 
Skrivelse angående 
omplacering av grupp 
Björken på Ringelsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 22 Dnr 00046/2015 739 
 
En skrivelse har inlämnats från en kommunmedborgare som ifrågasätter 
kommunens personalpolitik när det gäller arbetsgivarens agerande med 
personalgruppen Björken på Ringelsta som mår dåligt. 
 
Kommunmedborgaren ställer följande frågor till kommunens politiker; 
 
Är detta kommunens officiella personalpolitik? 
Hur kommer kommunen att ta hand om gruppen som mår väldigt dåligt? 
Kommer de politiskt ansvariga låta detta bli modellen för personalvård? 
Kommer A-hälsan att kopplas in för att stötta gruppen? 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander och ordföranden Henning Åhman redogör för 
ärendet vid dagens sammanträde.  
Socialchef, personalchef och personalkonsulent är inkopplade i ärendet. 
 
Förhandling har hållits med Kommunal som har avslutats i oenighet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Processen av ärendet ska ske i enlighet med kommunens 

personalpolitiska handlingsprogram. Socialchefen har det yttersta 
ansvaret  för att lösa de problem som uppstår vid en arbetsplats som 
socialnämnden har ansvar för. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 



 
 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-03-09 

 
Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Henning Åhman 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström -          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Mats Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          

 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           

 
Summa 8          

 
 


