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Socialnämnden 2017-09-25 73 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00-13.40. 
 
Beslutande Leif Rönnqvist, (s), ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 

 Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Annika Öberg, (m) 
Åse-Marie Sundell, (s) tjg ers 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Maria Rådman, biståndshandläggare/områdeschef, § 49 

Elinor Lindahl, områdeschef, § 49 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
 
 
Utses att justera Annika Öberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2017-10-06 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 49-62 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Annika Öberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-09-25 
 
Datum då anslaget 2017-10-09 Datum då anslaget 2017-10-31 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 74 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 49 Dnr 00023/2017 700 
Verksamhetsuppföljning - Avdelningen för funktionshindrade AFF 
 
Sn § 50 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 51 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 52 Dnr 00182/2017 739 
Information om avslutat ärende - lex Sarah  
 
Sn § 53 Dnr 00181/2017 739 
Information om avslutat ärende - lex Sarah  
 
Sn § 54 Dnr 000126/2017 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader – 2017 
 
Sn § 55  Dnr 00018/2017 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2017 - Socialnämnden 
 
Sn § 56  Dnr 00225/2017 739 
Höjning av timkostnad för nyttjande av personal från personalpoolen 
 
Sn § 57  Dnr 00228/2017 022 
Inrättande av en tillsvidaretjänst som undersköterska natt med placering i 
personalpool 
 
Sn § 58  Dnr 00252/2017 041 
Delårsrapport 2017-08-31 - Socialnämnden 
 
Sn § 59  Dnr 00022/2017 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2017 - Socialnämnden 
 
Sn § 60 Dnr 00090/2017 041 
Revidering av text i mål- och resursplan 2018-2020 för socialnämnden 
 
Sn § 61 Dnr 00090/2017 041 
Begäran om utökad budget med anledning av kända verksamhets-
förändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 
 
Sn § 62 Dnr 00226/2017 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 75 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Avdelningen för 
funktionshindrade AFF 

Sn § 49 Dnr 00023/2017 700 
Biståndshandläggare/områdeschef Maria Rådman och områdeschef Elinor 
Lindahl informerar om följande; 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika 
typer av funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, 
gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, kontaktpersoner stöd i boendet 
m. m. 
 
AFF har ansvaret för 18 olika arbetsplatser som också innebär kontakt med 
personal, brukare, anhöriga, sjukhus m fl. AFF:s ledning består av 2,8 
tjänster fördelat på fem personer. Totalt finns ca 80 personal inom AFF:s 
område.  
 
Försäkringskassan har blivit striktare i sin bedömning om rätt till statlig 
assistansersättning. Fler ärenden kommer att omprövas under kommande år 
och från verksamhetens sida tror man det kan sluta med att fler brukare 
förlorar rätt till den statliga assistansen. Detta betyder att kommunen måste 
tillgodose behovet utan ersättning från Försäkringskassan. För att minska 
kommunens kostnader bedömer AFF att det under 2018 kommer att finnas 
behov av gruppboendelösning för både personer som förlorar den statliga 
assistansen samt personer som idag har andra dyrare boendelösningar på 
annan ort. 
 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, är 
kommunen skyldig att tillhandahålla korttidstillsyn för skolungdomar över 
12 år. Detta behov har inte funnits under flera år, men har nu uppstått igen. 
AFF har påbörjat att hitta lösningar för detta. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 76 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 

Sn § 50 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Rapport om socialtjänsten myndighetsutövning rörande 

familjehemsplacerade barn 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Information om de nya rutinerna för handräckning 
- Kriminalvården 
 
* Nyhetsbrev juni 2017 
- Norrbottens kommuner 
 
* Nyhetsbrev - Arbete, integration och ekonomiskt bistånd 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Patientrådsmöte 11 maj, 2017 
- Region Norrbotten 
 
* Avslutat ärende – Anmälan om händelse med våld/hot 

(Dnr 131/2017) 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Nyhetsbrev juli 2017 
- Norrbottens kommuner 
 
* Nyhetsbrev augusti 2017 
- Norrbottens kommuner 
 
* Nyhetsbrev september 2017 
- Norrbottens kommuner 
 
* ”Ord om migration” – ny folder från Europeiska Migrationsnätverket 
- Migrationsverket 
 
* Avslutat ärende – Anmälan om händelse om allvarligt tillbud 

(Dnr 212/2017) 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Rapport 2016 
- Patientnämnden i Norrbotten 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 77 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 51 
 
Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
Socialnämndens utskott delegering– sekretess §§ 2-4 2017 

 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2017-05-16- 2017-09-13 
Maria Rådman/Ann-Marie Enberg 
Avsluta insatsutredning LSS 6 
Avslutautredning förhandsbesked 1 
Daglig verksamhet 1 
Inleda insatsutredning LSS 6 
Inleda utredning personkrets 5 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 3 
Korttidstillsyn 2 
Ledsagarservice 1 
Personkrets 1 4 
Personkrets 2 1 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 32 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 32 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2017-05-16- 2017-09-13 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 45 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 5 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 41 
Korttidsboende 11 
Matdistribution 4 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  8 
Serviceinsatser 11 
Särskilt boende 5 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 141 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 78 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 51 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-05-16- 2017-09-13 
Marie Lidström 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 54 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 4 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 55 
Kontaktperson SoL 2 
Korttidsboende 10 
Matdistribution 12 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  16 
Serviceinsatser 23 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 6 
Summa delegeringsbeslut 188 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 56 
Egenvård 6 
Hemtjänst i särskilt boende 7 
Inleda utredning SoL 53 
Korttidsboende 12 
Matdistribution 7 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  16 
Serviceinsatser 20 
Särskilt boende 6 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 8 
Summa delegeringsbeslut 192 
 
Catrin Höglander 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avgiftsbeslut 130 
Summa delegeringsbeslut 131 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 79 
 

 
 forts. Sn § 51 

 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-05-16- 2017-09-13 
Maria Isaksson 
Trygghetslägenhet 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Ann-Marie Enberg/Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 4 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 659 beslut 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-05-16- 2017-09-13 

Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning 0-17 år utan åtgärd 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Begkräft S protokoll gemensam vårdnad 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:1 4 
Extra kostnader vid placering 12 
Familjehem/jourhem tillfälligt SoL 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 5 
Försörjningsstöd 4:1 13 
HVB SoL 1 
HVB tillfälligt SoL 1 
Livsföring i övrigt 7 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning 11:1Anmälan 0-17 år 3 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 9 
Utredning faderskap 1 
Summa delegeringsbeslut 67 
 
Carina Lundmark  
Avsluta utredning 0-17 år med insats 2 
Familjehem/jourhem tillfälligt SoL 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 80 
 

 
 forts. Sn § 51 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-05-16- 2017-09-13 

Mona Larsson Dahlberg  
Avsluta utredning Ansökan 21- med insats 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 2 
Extra kostnad vid placering 1 
Förmedling egna medel 1 
Försörjningsstöd 4:1 23 
Kontaktperson 1 
Livsföring i övrigt 4:1 11 
Lägga ner utredning 1 
Privatplacering 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Utredning avtal om vård/umg/bo 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 55 
 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 7 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Bekträft MF protokoll 3 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 4 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 4 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 7 
Förskott på förmån 9;2 livsföring övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:1 50 
Livsföring i övrigt 4:1 45 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Utredning faderskap 1 
Överklagan – avvisas 1 
Summa delegeringsbeslut 139 
 
Maria Isaksson 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Förskott påförmån gammalt –överfört från annat system 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 81 
 

 
 forts. Sn § 51 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-05-16—2017-09-13 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 3 
Avslutautredning Ansökan21-med insats 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5 
Avsluta yttrande 3:8körkortsförordning 1 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Extra kostnad vid placering 6 
Förskott på förmån ensamkommande 1 
Försörjningsstöd 4:1 39 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 20 
Lägga ner utredning  2 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 4 
Utredning 11§:1 Yttrande/upplysning IFO 2 
Utredning avtal om vård/umg/bo 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Summa delegeringsbeslut 97 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 8 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 5 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 57 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 33 
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Ändring av överklagat beslut 1 
Summa delegeringsbeslut 123 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 82 
 

 
 forts. Sn § 51 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-05-16—2017-09-13 
Ann-Britt Laestander 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 12 
Utredning faderskap 10 
Summa delegeringsbeslut 22 
 

Nanna Rehnfeldt 
18+ ensamkommande 1 
Avsluta utredning 0-17 år med insats 2 
Kontaktperson 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Överväg forts privat plac SoL 6:8 0-17 år 4 
Summa delegeringsbeslut 9 
 
Anna Nyman 
Avslag 4:1 9 
Avslag 4:2 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 4 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 56 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 4 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 14 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:1 38 
Kompetenshöjande insats 1 
Livsföring i övrigt 4:1 28 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 11 
Ändring av överklagat beslut 1 
Summa delegeringsbeslut 173 
 
Susann Lundgren 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 5 
Kontaktfamilj 3 
Lägga ner utredning 2 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 83 
 

 
 forts. Sn § 51 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-05-16—2017-09-13 
Marlene Lima  
18+ ensamkommande 1 
Avsluta utredning 0-17 år med insats 3 
Kontaktfamilj 1 
Kontaktperson 1 
Lägga ner utredning 2 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 714 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 84 
 

 
 
 
Information om avslutat 
ärende - lex Sarah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. MAS 
. Socialchef 
 

Sn § 52 Dnr 00182/2017 739 
 
Socialnämnden delges om följande; 
 
En avvikelserapport har inlämnats 2017-06-01 om att en boende inte fått 
tömma magen på nio dagar. 
 
Händelsen har anmälts och MAS/biträdande socialchef har utrett ärendet 
enligt lex Sarah. 
 
Beslut om avslutande av utredning lex Sarah fattat av socialchef och 
biträdande socialchef: 
Det inträffade har inte medfört allvarliga konsekvenser för den enskilde. 
Rutiner finns för att motverka förstoppning och vilka åtgärder som ska 
vidtas om förstoppning misstänks. Personalen följer rutinerna till största del 
och vidtagen åtgärd med utpekat ansvar för kontroll av listorna samt 
påminnelse till personalen att komma ihåg att skriva på listan bedöms 
tillräckliga för att förhindra liknande händelse. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Utredning och beslut 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 85 
 

 
 
 
Information om avslutat 
ärende - lex Sarah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. MAS 
. Socialchef 
 

Sn § 53 Dnr 00181/2017 739 
 
Socialnämnden delges om följande; 
 
En avvikelserapport har inlämnats 2017-06-01 om att en patients 
vredesutbrott/agitation riktat mot medboende och personal. 
 
Händelsen har anmälts och MAS/biträdande socialchef har utrett ärendet 
enligt lex Sarah. 
 
Beslut om avslutande av utredning lex Sarah fattat av socialchef och 
biträdande socialchef: 
För patienten finns känd risk för vredesutbrott/agitation riktat mot 
medboende och personal. Under hösten 2016 upprättades handlingsplan och 
åtgärder vidtogs för att förebygga att hotfulla situationer ska uppstå. 
Personal har kännedom om handlingsplanen och de har försökt följa den så 
gott de har kunnat. Av misstag finns brister i bemötandet som kan ses som 
bidragande faktorer till inträffad händelse. Handlingsplanen kompletteras 
med förtydligande av vad som kan vara viktigt att tänkta på. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Utredning och beslut 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 86 
 

 
 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Socialkontoret 
. Revisorer 
 

Sn § 54 Dnr 000126/2017 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 1 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2017.  
 
* 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 andra kvartalet 

2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-09-11 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 87 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2017 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Sn § 55  Dnr 00018/2017 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med augusti 2017 redovisas. 
 
Programmet för budget och prognos öppnar den 11 september 2017 varför 
inga säkra siffror finns att redovisa till dags datum. 
 
Det som går att utläsa från ekonomisystemet visar att äldreomsorgen går 
mot ett underskott på ca 2 %. Socialnämnden hade ca 3 % ”för lite ” i 
personalbudgeten vid årets ingång. Fortsätter det så här har socialnämnden 
sparat ca 1 %, det dock mycket osäkerhet i siffrorna. 
 
Individ och familjeomsorgen ser ut att gå med ca 5 miljoner i underskott. 
Huvuddelen beror på placeringar för barn och unga, samt vård av 
missbrukare. Även försörjningsstödet ligger något högre än förra året. 
Budgeten för personal räcker till, IFO har inte kunnat rekrytera på alla 
tjänster och måste därför ta in socionomkonsult för att klara vårt lagstadgade 
uppdrag. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har ett positivt resultat just nu men 
kommer att få ökande kostnader under hösten. Försäkringskassans beslut att 
dra in personlig assistans påverkar resultatet. 
 
Ekonomisk analys 
Förbrukningen ligger på 67,2 % innan alla omföringar är gjorda, betydligt 
högre än vid samma tidpunkt förra året, vilket pekar mot ett överskridande 
av budget. 
 
De besparingar som socialnämnden prioriterat, bl a avstå från inköp av 
arbetskläder, se över kostnader för transporter( leasingbilar), se över inköp, 
har haft avsedd effekt men uppgår bara till ca 500 tkr på årsbasis.  
 
Den föreslagna besparingen i form av nedläggning av vård och 
omsorgsboende har fullmäktige bestämt inte ska genomföras och några 
andra större omstruktureringar som kan spara pengar finns inte planerade. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna med hänvisning till delårsrapport 

2017-08-31. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 
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Höjning av timkostnad för 
nyttjande av personal från 
personalpoolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare soc 
. Ekonomi 
 

Sn § 56  Dnr 00225/2017 739 
 
Personalpoolen inrättades 2003 och har idag 10 anställda på dagtid samt en 
personal för nattjänst. Genom poolen administreras även oplacerade 
tillsvidareanställda samt under 2015-2018 det resursteam som bekostas av 
statliga  medel. Poolen har en chef på heltid samt 25 % samordnare (under 
tiden med statliga medel är samordnare anställd på 75 %) 
Ersättningen för poolens personaltimmar är för närvarande 250 kronor. 
 
Ekonomisk analys 
Personalpoolen förser verksamheterna med korttidsvikarier upp till tre 
veckor och är på så sätt stöd för övriga chefer som avlastas en del av arbetet 
med vikarieanskaffning. 
 
Antalet timvikarier hålls nere och därmed minskas en del kostnader för 
introduktion av ny personal. 
 
Verksamhetens bedömning är att poolens timpris ut till verksamheten bör 
vara 350 kronor från 2018-01-01. Verksamhetsansvarig har jämfört med 
Piteå kommuns bemanningsenhet som utgick från ett timpris på 311 kr/tim 
under 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Timkostnaden för nyttjande av personal från personalpoolen fastställs 

till 350 kronor per timme från och med 2018-01-01. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 
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Inrättande av en 
tillsvidaretjänst som 
undersköterska natt med 
placering i personalpool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. MAS 
. Ann-Sofi Levander 
. Personalpool 
. Kommunal 
. HR 
 

Sn § 57  Dnr 00228/2017 022 
 
Inom socialnämnden finns 19,85 årsarbetare nattpersonal som indelas i två 
grupper, den ena inom Länsmansgården, Bryggan och Ekan, den andra 
nattgruppen har Ringelsta och brukare i eget boende. Dessutom finns en 
undersköterska med nattjänst placerad i personalpoolen. 
 
Från socialnämndens chefer har kommit önskemål att personalpoolen utökas 
med en nattjänst då det innebär merarbete att behöva ringa ut timvikarier när 
någon är borta på natten. Det är ibland mycket svårt att få tag på vikarie och 
då innebär det att ordinarie personal måste beordras ut på sin lediga tid. 
 
Ekonomisk analys 
Under jan-juli 2017 har timvikarier kostat totalt 466 tkr samt övertid 66 tkr. 
Räknar man att samma behov uppstår under resten av året skulle 
totalkostnaden hamna på 912 tkr. 
 
En undersköterska med nattjänst beräknas kosta ca 490 tkr för ett år. 
All frånvaro kan inte täckas av en underskötersketjänst till i personalpoolen 
men målet är att få ned kostnaden för timvikariat samtidigt som en 
pooltjänst avlastar socialnämndens chefer. 
Socialnämndens beslut 
 
1. Personalpoolen utökas med en tjänst som undersköterska med nattjänst 

från och med 2018-01-01. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsrapport 2017-08-31  
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 58  Dnr 00252/2017 041 
 
Delårsrapport januari-augusti 2017 för socialnämnden har upprättats  
 
Socialnämnden prognosticerar ett överskott med 1 684 tkr som framförallt 
beror på intäkter inom Avdelningen för funktionshindrade under första 
delen av 2017. 
 
Socialnämndens beslut  
 
1. Delårsrapport 2017-08-31 för socialnämndens verksamheter godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2017-08-31 
Budgetåret 2017  Socialnämnden 1 (23) 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  155 084 103 627 157 876 -2 792 

Verksamhet  52 014 38 497 53 384 -1 371 

Internhyror  8 025 5 350 8 025 0 

   

Summa  
kostnader  

215 123 147 474 219 285 -4 163 

   

Intäkter  -39 111 -28 690 -44 958 5 847 

   

Netto  176 012 118 784 174 327 1 684 
Verksamhet 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Korttidsboendet har flyttat, fått större lokaler, ökat från 10 till 15 platser samt bytt namn till 
Bryggan. Hemtjänsten har flyttat från kommunhuset till Braxen, korttidsboendets tidigare lokaler. 
Hemtjänstgruppen i Moskosel har lagts ned, personalen minskat och ingår i grupp 5.  
Fullmäktige har beslutat att boendeenheter inte ska läggas ned trots besparingskrav. Tillgången 
på boendeplatser har varit i stort sett i balans men kön är på väg att öka i slutet av augusti. 
Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel , ca 2 miljoner ,för ökad bemanning .Pengarna 
används till att anställa undersköterskor som utgår från personalpoolen, utökning av 
sjuksköterskebemanning, dagverksamheten Utsikten för äldre samt utökad samordnarfunktion i 
personalpoolen. Hemsjukvården medverkar i RemoAge där vi testat digitalt stöd inom den 
palliativa vården. Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter, bl a utveckling av det 
gemensamma informationssystemet tillsammans med Region Norrbotten Planering för nytt 
arbetssätt i och med ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Syftet 
med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård ska komma hem 
snabbare, efter maximalt tre dagar istället för fem dagar. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått medel för ökad bemanning inom barn och unga, ca 400 tkr. 
Svårigheter att rekrytera gör att vi inte haft fullt på tjänster under hela året. Förvaltningen har Lex 
Sarah anmält sig själv till IVO ,det finns påtaglig risk för missförhållande då 
förhandsbedömningar och utredningar inte görs i tid. Många placeringar av barn , unga och 
personer med missbruk. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har  haft stora förändringar i ledningen. Enskilda brukare med 
stora behov kräver nya lösningar som ställer stora krav på oss, både i utredningsfasen och i  
genomförandefasen.  
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Alla verksamheter har haft problem att rekrytera utbildad personal. För att klara vikariebehovet i 
sommar har vi förhandlat med personal om extra lönetillägg ifall man tagit extrapass eller flyttat 
semesterdagar.  
 
Ekonomi 
Intäkter enligt prognos -44 958, innebär förväntad ökning med 5 847. 
Utgifter enligt prognos  219 285, innebär förväntad ökning med 4 163. 
Prognos: Överskott 1 684 
Äldreomsorgen inkl personalpool visar överskridande på ca 1 miljon. Hemtjänsten och hälso-och 
sjukvårdsenheten har positivt resultat inom ÄO. Kostnaden för färdtjänst ökat, beror bl a på 
dagliga arbetsresor. 
Avdelningen för funktionshindrade klarar sin budget , tack vare de stora intäkterna från 
Försäkringskassan i början av året Intäkter och utgifter beräknas bli högre än budget. Ökande 
kostnader för boende i annan kommun, minskande kostnader för egen personal. 
Individ och familjeomsorgen har störst avvikelse i förhållande till budget, -3,6 miljoner. 
Avvikelsen är mycket mindre än vid förra prognosen. 
Kostnaderna för vård i familjehem och institutionsvård (barn/unga) ökar, inte beroende på att fler 
placeras, utan för att andelen återsökningsbara placeringar minskar. Institutionsvård 
(vuxna/missbruk), prognosen pekar på stort överskridande. Försörjningsstödet ligger 
utgiftsmässigt på samma nivå som 2016 men intäkterna från flyktingmottagningen har minskat 
betydligt   
 
Investeringar 

Årsbudget 
Redovisade 
utgifter 

Kod Projekt Jan 17 - Dec 17 Jan 17 - Sep 17 
0404 Byte larm Soc 180 000,00 28 888,00 
0405 Diskdescinfektorer 60 000,00 0,00 
0406 Övriga projekt SOC 530 000,00 151 997,13 
0407 Inventarier äldreomsorgen 400 000,00 164 941,57 
0408 Omklädningsrum, dusch 1 000 000,00 562 776,84 

Totaler 2 170 000,00 908 603,54 
 
Investeringen flytt av larm är klar. Diskdesinfektorer skjuts upp p g a sjukdom i ledningen. Flytt 
och ombyggnation av korttidsboendet klart, blev betydligt billigare än beräknat. 
Inventarier äldreomsorgen blir klart under hösten, kostar mindre än beräknat. 
Omklädningsrum, flytt och ombyggnad hemtjänsten blir också klart till lägre kostnad än 
beräknat. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 13 
sjuksköterskor, 1 vaktmästare, 2 personliga ombud. Personal  334 omräknat till heltider, 
motsvarande siffra för 2016 var 346. I antalet anställda ingår både vikarier och sjukskrivna. 
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Kostnaden för timanställda på samma nivå som 2016. 
 
Enhet 2016 jan-aug 2017 jan-aug 
Socförv 8,95 7,5 
AFF 8,55 7,46 
Säbo 9,59 8,08 
Hemtjänst 11,01 7,63 
IFO 6,94 6,13 
Pool 7,28 10,09 
HSV 4,07 4,3 
Soc ledning 6,83 5,73 

 
Framtid 
Befolkningsprognosen  visar att 75-84 åringarna ökar med 74 personer under tiden 2014-2034. 
85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 2034. Längsta sammanhängande ökning under 
senare delen av perioden. 
Det ökande antalet äldre över 85 år gör att kommunen måste ha beredskap för fler  vård och 
omsorgsplatser samt platser för korttidsvård. . 
 
2018-01-01 ersätts nuvarande betalningsansvarslagen  av en ny lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Syftet är att patienter som inte längre har behov av 
slutenvård ska komma hem snabbare, efter maximalt tre dagar istället för fem dagar. 
 
För socialnämndens ledning finns krav att nämnden måste vidta åtgärder för att klara arbetsmiljö 
och chefsförsörjning 
 
Inflyttning av utrikesfödda, främst ensamkommande barn och unga, innebär att Individ –och 
familjeomsorgen på kort sikt räknar med ökande kostnader, och ett ökat tryck på handläggning av 
ärenden. Integrationen av nyanlända är en utmaning, etableringsfasen på två år är för kort tid för 
att personer ska komma i arbete. Socialnämnden kommer att få ansvar för att motverka 
spelmissbruk, ny lag från 2018-01-01. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i verksamheten. Brukarna inom 
personlig assistans kan välja mellan privata utförare eller kommunen som utförare , berör ofta 
stora personalgrupper. Brukarna har flera funktionshinder och verksamheten måste vara mycket 
flexibel. Försäkringskassans stramare bedömningar gör att kostnader för personlig assistans 
flyttas till kommunen innebär mycket stora kostnader i enskilda fall och vi måste planera för 
andra lösningar. Behov av att återinföra korttids/fritids för barn och unga då behovet finns och 
brukarna har rätt att få tillgång till detta. 
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Internkontroll  
God service och trygghet 
Förvaltningen har lämnat in Lex Sarah anmälan , det finns påtaglig risk för missförhållande då 
förhandsbedömningar och utredningar inte hinns med i föreskriven tid. 
2017-07-04 visar uppföljningen 1 beslut som inte är verkställt inom ÄO. 
 
God ekonomisk hushållning 
Prognosen visar på positivt resultat framförallt beroende på intäkter inom Avdelningen för 
funktionshindrade under första delen av 2017. 
  
Attraktiv arbetsgivare 
Sjuktalen har minskat, medarbetarsamtal genomförda, personalmöten hålls enligt plan. 
 
 
Leif Rönnqvist  Ann-Sofi Levander 
Socialnämndens ordförande Socialchef 
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Målrapportering - Socialnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
80 resp 50 

81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 

Uppföljning per 31 augusti 2017 Uppföljning saknas 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla 
åldrar och livssituationer 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mer än 5 1-5 0 

Jämförelsevärde Antalet ej verkställda beslut  per kvartal ska inte vara högre 
än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet. 

Utredningstiden för barn och unga ska inte överstiga 4 
månader. 

Uppföljning per 31 augusti 2017 Ej verkställda beslut OK, Lex Sarah anmälan gjord då vi inte 
klarar utredningstiden för barn och unga 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske  enligt 
gemensamma riktlinjer med Region Norrbotten 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 201000-högre 51 000-200 000 0-50 000 

Jämförelsevärde Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 

Uppföljning per 31 augusti 2017 Inget betalningsansvar inom ÄO, ett långvarigt 
betalningsansvar inom Avdelningen för funktionshindrade 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Högre än 9,2 8,18-9,2 Lägre än 8,17 
Jämförelsevärde Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska inte vara 

högre än under 2016 

Uppföljning per 31 augusti 2017 Sjuktalen har minskat 
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14 Socialnämnden 
  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  212 147 225 -13 

Verksamhet  20 3 7 13 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  232 150 232 0 

   

Intäkter  0 0 0 0 

   

Netto  232 150 232 0 
 
Verksamhet 
Socialnämnden har haft tre nämnds- och tre utskottssammanträden. 
 
Händelser av betydelse 
Nämnden har fått regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens månadsbrev med aktuell 
information. 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. 
Både ordförande och vice ordförande har deltagit vid informationsmöte på Ringelsta inför 
förslaget om nedläggning av boendeenheter. 
 
Ekonomi 
Den politiska ledningen ser ut att klara sin budget. 
 
Måluppfyllelse 
 
Framtiden 
Socialnämnden ser fortsatta utmaningar att möta den allt större andelen äldre. Kontakter ska bl a 
tas med Arvidsjaurhem för att samarbeta ännu mer runt bostäder för äldre. 
 
 
Leif Rönnqvist 
Ordförande 
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40 Ledningsfunktionen (verksamheter 702-708) 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  6 259 4 629 7 237 -978 

Verksamhet  1 615 1 483 2 176 -561 

Internhyror  637 424 637 0 

   

Summa kostnader  8 511 6 536 10 050 -1 539 

   

Intäkter  -1 674 -1 283 -1 981 307 

   

Netto  6 837 5 253 8 069 -1 232 
 
Verksamhet 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, 
administrativ handläggare/ekonom, biståndshandläggare äldreomsorg, personalpool, samt 
generella kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma åtaganden. Även 
stora delar av statliga stimulansmedel och projekt ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har inte haft full bemanning på alla tjänster under hela perioden, frånvaro har inte fullt ut 
ersatts med vikarier. Vi har fortsatt genomförandet av statliga medel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen. Planering och flytt av Kommunrehab och hemtjänsten till Braxen har genomförts. 
Inga kostnader för utskrivningsklara under perioden. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Socialnämndens mål anses vara  delvis uppfyllda inom socialnämndens ledning. Vi uppnår målet 
när det gäller betalningsansvar inom äldreomsorgen samt att sjuktalen har minskat Övriga mål 
finns inga mätpunkter på ännu. 
 
Ekonomi 
Resultatet pekar mot ett förväntat underskott --1232  som beror på att personalpoolen tar ut för 
låg timkostnad från verksamheterna Budgeten för personalpoolen är svår att överblicka då 
intäkterna sker i form av omföringar mellan verksamheter. Förslag till höjning från 250:-/tim till 
350 :-/tim har lämnats till socialnämnden. 
 
Personal 
Sjuktalet har minskat , jämfört med samma period 2016. Medarbetarsamtal och lönesamtal har 
hållits .Personalmöten och facklig information och förhandlingar  har genomförts enligt plan. Det 
har varit svårt att rekrytera chefer under första halvåret. Vakanser har uppstått och frånvaro av 
chefer drabbar alla på negativt sätt. 
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Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara  
god så vi kan konkurrera om arbetskraften. Vi måste arbeta mer med långsiktig 
personalförsörjning . Samarbete med Akademi Norr i kontakten med socionomprogrammet i 
Umeå fortsätter. Även fortsatt samarbete med gymnasieskolan inom Vård och omsorgscollege.  
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
 
 
 
Personalpool samt oplacerade tillsvidareanställda 
Vi har få oplacerade tillsvidareanställda.  Inför framtidens pensions avgångar  kommer behovet 
av utbildad personal att vara stor .Därför annonseras alla tjänster ut externt för att man ska kunna 
få sökande utifrån. Idag kan man få längre vikariat fast man inte har LAS-företräde.  
 
Personalpoolen 
Personalstyrkan består av 11 personer, 9 kvinnor och 2 män. Kontinuiteten i personalgruppen är 
hög. Vi har personalmöten ca 1 gång/ 5 v. Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts. 
Vi har sett att det finns en tendens att vi får fler beställningar på delade turer och längre pass samt 
flera korta pass på olika arbetsplatser under dagen, detta gör att belastningen blir större för de 
anställda i poolen pg a att de alltid ska arbeta när någon behövs så arbetets tyngd har ökat. 
Sjuktalet har ökat , mest på grund av långtidssjukskrivningar. 
Vi har under hela året tagit ut vikarier genom TC pool även till kostenheten samt till boenden för 
ensamkommande. Vi har under hela året 3 anställda som arbetar som resurs. Detta har varit 
möjligt genom statliga stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi har även 
fått medel till utökad samordningstjänst med 50 % →75% inom personalpoolen.  
 
Ekonomi  
Personalpoolens budget är svårt att överblicka, vi har intäkter i form av stimulansmedel , övriga 
intäkter är omföringar via lönesystemet för personal som används ute i olika verksamheter. 
Förslag att höja timpriset för verksamheterna är framlagt. 
 
Framtiden  
Vi ser nyttan både ekonomiskt och personalmässigt av ett fortsatt samarbete med andra enheter 
inom kommunen. Svårigheter att klara vikariebehovet nattetid gör att vi föreslår utökning av 
poolen med ytterligare en nattjänst. 
 
Ann-Charlotte Larsen 
Chef för personalpoolen 
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411 Individ och familjeomsorgen 
  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  8 433 6 218 9 837 -1 404 

Verksamhet  16 716 14 375 19 247 -2 531 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  25 149 20 593 29 084 -3 935 

       

Intäkter  -3 482 -3 318 -3 817 335 

       

Netto  21 667 17 275 25 267 -3 600 
 
Verksamhet 
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 eller på 
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). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt 
Ärvdabalken. Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del 
styrs av enskildas behov av stöd. Andelen flyktingar och deras anhöriga som efter  
etableringstiden behöver stöd är fortsatt hög och ställer krav på individanpassade insatser. 
 
Händelser av betydelse 
Arbetsmiljöverkets inspektion av socialsekreterarnas arbetssituation har resulterat i  
krav på; 

 bättre och längre introduktion för nyanställd personal 
 riskbedömning och åtgärder gällande hög arbetsbelastning 
 möjligheter till återhämtning under arbetstid 
 professionell handledning 
 bättre rutiner för att förbygga hot och våld 
 genomgång av rutiner för tillbudsrapportering 

 
Socialsekreterarnas arbetsbelastning  är fortsatt hög och två personer är sjukskrivna på hel- 
respektive deltid. Rehabiliteringsarbete pågår och vi har bett om stöd från A-hälsan.  
 
Den höga arbetsbelastningen har lett till att vi inte kunnat leva upp till Socialtjänstlagens 
intentioner vad gäller handläggningstiden vid utredning av barn och unga som riskerar att fara 
illa. En Lex Sarah anmälan har därför gjorts till Inspektionen av vård och omsorg (IVO). De 
åtgärder som genomförts och planeras för att komma till rätta med bristerna är bl a att vi sedan 
årsskiftet frigjort en socialsekreterare (0,8) från andra arbetsuppgifter för att förstärka arbetet 
med barn och unga. Vi har under en kortare period tagit in en extra socialsekreterare på timtid 
och har sedan slutet av augusti en erfaren socialsekreterare (0,5) via ett bemanningsföretag. Vi 
ser över våra rutiner kring förhandsbedömning och dokumentation. IVO har bedömt åtgärderna 
som tillräckliga och beslutat att avsluta ärendet.  
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Ungdomssatsningen fortgår. Målgruppen är 16 – 24 år, men även de upp till 29 år, som varken 
studerar eller arbetar. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknads-enheten och 
Sandbackaskolan samverkar vi för att långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten. Målet är 
att öka andelen unga som avslutar sina gymnasiestudier och kommer ut i arbete och egen 
försörjning. Vi ser redan positiva resultat. 
 
Polisens riktade insatser mot drogrelaterade brott har gett positivt resultat och minskat trycket 
inom vår öppenvårdsverksamhet på Pärlan, främst vad gäller unga. 
  
All handläggning enligt Alkohollagen har sedan andra halvåret överförts till Samhälls-
byggnadsförvaltningen, vilket medfört en minskad arbetsbelastning hos IFOs enhetschef och 
administratör. 
 
Personal 
Antal årsarbetare 16 (varav 6 på deltid och en med stöd av Af). Ökande sjuktal inom 
socialsekreterargruppen.  
 
Ekonomi 
Kostnaden för personal ligger under budget, men ökar något genom nyttjande av 
bemanningsföretag. 
 
Kostnaden för familjehemsvård (barn och unga) fortsätter att öka något, medan andelen 
återsökningsbara placeringar minskar. Vi överskrider budget. 
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar har varit mycket hög och andelen återsökningsbara 
placeringar har minskat. Antalet placeringar har gått ner, men vi överskrider budget. 
 
Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem är hög. Antalet placeringar har 
gått ner, men vi överskrider budget. 
 
Kostnaden för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd är densamma som förra året. Vi ligger något 
över budget. 
 
Totalt ligger IFO 16 % över budget för perioden. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal  
Barn och unga 
Hittills i år har Individ- och familjeomsorgen mottagit 149 anmälningar om barn och ungdomar 
som kan befaras fara illa. Antalet har åter ökat efter en tillfällig minskning  
(71 anmälningar samma period 2016). Våra utredningstider har kortats, men då vi fortfarande har 
barnärenden i kö för bedömning/utredning, kan det medföra att insatser inte satts in tillräckligt 
snabbt. Vi samverkar med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, och barn- och 
ungdomspsykiatri enligt våra gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. Här finns fortsatt vissa 
förbättringsområden. Målen rörande barn och unga kan därför bara anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
19 barn/unga har varit placerade i familjehem (7 under 2016) varav 10 i konsulentledda 
familjehem (4 under 2016). 15 ungdomar har vårdats på institution, några endast tillfälligt (6 
under 2016). 4 placeringar har skett med stöd av LVU (oförändrat), övriga enligt SoL. Del av 
vårdkostnaderna återsöks från Migrationsverket, men andelen har minskat. 
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Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 3 708 tkr (3 702 tkr år 2016). Andelen hushåll i åldersgruppen 18 – 29 år har 
minskat med 14 %. Fler biståndssökande behöver mer stöd i form av tolktjänster, 
samhällsinformation och ekonomisk planering. Vår tillgänglighet är god och beslut delges 
vanligtvis inom 2 – 4 veckor. Vårt förbättrade arbetet med att erbjuda och ge ekonomisk 
rådgivning borde leda till att kostnaderna för det ekonomiska biståndet på sikt kan sänkas. Målen 
är uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan  
21 nya ärenden (17 nya under 2016). 8 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård, 
samtliga enligt SoL (5 personer under 2016). 3 personer har beviljats strukturerat 
öppenvårdsprogram (2 personer under 2016). Vår tillgänglighet är fortsatt god. Målen anser vi 
vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn 
Utredningarnas kvalité och handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd var mycket 
god under första halvåret. Tillsyn utfördes enligt plan. Målen uppfyllda.  
 
Framtiden  
Vårt mål är som alltid att fortsätta utveckla arbetet med barn och unga. Endast genom tidiga och 
förebyggande insatser av god kvalité kan de barn som är aktuella inom socialtjänsten få en så bra 
hemmiljö att placeringar utanför hemmet kan undvikas. Då vår budget inte är i balans behövs 
tydliga politiska direktiv gällande vilka prioriteringar som ska göras. 
 
För att personalen ska orka och vilja arbeta kvar och för att vi ska kunna rekrytera nya 
medarbetare måste fokus ligga på en god arbetsmiljö. Vi behöver avgränsa våra ansvarsområden, 
ta fram tydligare rutiner och ett fungerande ledningssystem. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  44 377 28 372 44 274 103 

Verksamhet  17 588 12 181 16 794 794 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  61 965 40 553 61 068 897 

   

Intäkter  -20 319 -15 346 -25 726 5 407 

   

Netto  41 646 25 208 35 342 6 304 
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden, dagverksamheter, 
ledsagning, kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m. 
 
I kommunen finns 17 ärenden med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). 10 
av dessa ärenden har kommunen som utförare och därmed AFF som arbetsgivare 
 
Försäkringskassan omprövar ärenden enligt SFB, personer som har hjälp med personlig assistans 
kan förlora sin rätt till den statliga assistansen och kommunen måste tillgodose behovet utan 
ersättning från FK. 
 
Händelser av betydelse 
Områdeschefen har slutat och en annan erfaren chef är tjänstledig sedan augusti. Nya chefer 
rekryterade.  
 
Ekonomi 
Vi prognosticerar överskott i budgeten , mest beroende på att vi beräknar betydligt högre 
intäkter, det är ofta så att ersättning från Försäkringskassan ”släpar efter”. 
 
Verksamheten har blivit dyrare än beräknat, bl a har vi ett betalningsansvar sedan februari till en 
kostnad av 4277:-/dygn. Ny lösning på gång i september. 
 
Försäkringskassan  har ändrat sina rutiner för utbetalning av personlig assistans enligt SFB, 
utbetalningen ligger i efterskott. 
 
Personal / Måluppfyllelse 
Under perioden har vi haft 78,17 årsarbetare fördelat på 176 personer, minskning från 82, 55 
under samma tid förra året. Sjuktalet har minskat, från 8,17 till 7, 28. 
 
Det har blivit mer komplicerat utifrån varje brukares situation och behov att ge personal och 
verksamhet ett gott stöd. 
 
AFF har inga ”ej verkställda beslut”  
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Framtid 
Planering för lösning som kan behövas för personer som förlorar den statliga 
assistansersättningen måste inledas hösten 2017. 
 
Ett par unga personer har behov av korttids/fritids. Vi måste hitta en kostnadseffektiv lösning för 
detta. 
 
Arbetsgivarrollen och verksamhetsledning upplevs i dagsläget  tungt.  Många ärenden och 
lösningar är  mer komplicerade än tidigare. FK kräver mer utförlig redovisning på varje utförd 
assistanstimma för att betala ersättning till assistansutförare. Vi måste klara arbetsmiljön för 
ledningspersonal och handläggare. 
 
 
Jenny Bjuhr 
Områdeschef Avdelningen för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  30 974 20 010 29 727 1 247 

Verksamhet  3 360 2 015 3 360 0 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader 34 334 22 026 33 087 1 247 

   

Intäkter  -3 810 -2 307 -3 810 0 

   

Netto  30 524 19 719 29 277 1 247 
 
Verksamhet 
Hemtjänsten består av sex grupper, fem i tätorten, samt en i Glommersträsk. 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 första delåret varit lägre jämfört med tidigare år. Vi 
har därför kunnat vakanshålla delar av tjänster i samband med kortare och längre frånvaro.  
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare. 
 
Ant 
brukare 

2017 2016  Ant tim  2017 2016 

Jan 229 237  Jan 7 315 7 951 
Feb 226 233  Feb 6 308 7 863 
Mars 224 231  Mars 6 857 7 619 
April 221 235  April 6 634 7 013 
Maj 223 238  Maj 6 817 7 422 
Juni 220 236  Juni 6 362 7 148 
Juli 230 -  Juli 6 455 - 
Aug 232 -  Aug 6 381 - 
    Totalt 53 129 45 016 

 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på att vi har vakanshållit delar av 
tjänster, sparat timmar vid korttidsfrånvaro och lagt semesterschema med lägre bemanning. En 
sammanhållen hemtjänst med verksamhetsnära chefer bidrar till samarbete och att hålla nere 
behovet av vikarier vid korttidsfrånvaro. Vi har också haft unga outbildade semestervikarier med 
lägre timlöner. 
 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Inget avvikande mot budget  
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Händelser av betydelse 
Hemtjänsten i Glommersträsk verkställer sedan i mars insatser för AFF motsvarande 75 %.  
I början av april flyttade Hemtjänsten till mera ändamålsenliga lokaler på Braxen. 
Handledarutbildningarna fortsätter och i år har vi fyra till som klarat del 1 och sju som klarat del 
2. 
Fördjupningsutbildning i schemaläggningsprogrammet Time Care har hållits med chefer samt 
schemaansvariga i samtliga grupper. 
I juli hade trygghetsboendet på sjukstugegatan 2 besök av statsminister Stefan Löfvén som 
tittade på lokalerna samt träffade boende, personal och chef. 
Efter sommaren sågs områdesindelningen över och modifierades, förändringarna gjorde att vi 
kunde vakanshålla vikariat i en av grupperna.  
 
Personal/Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön har under sommaren, i stort sett, varit bra. Undantag finns, där arbetsmiljön är 
psykiskt påfrestande men där finns också handlingsplaner och stöd. Personalen erbjuds bl a 
enskilda samtal.  
Även i år har man redan vid semesterplaneringen kunnat minska behovet av vikarier. Vi har 
överlag haft duktiga och ansvarstagande semestervikarier, och det har varit en mycket god 
stämning mellan grupperna och man har tillsammans hittat lösningar när det saknats vikarie eller 
vid tillfälliga toppar. Vi har  
Sjukfrånvaron för perioden, 7,33 % ligger på samma nivå jämfört med samma period föregående 
år. En stor del av frånvaron beror på långtidssjukskrivningar, dessa är dock inte arbetsrelaterade. 
Sommaravtalet, där ordinarie personal fått ersättning när man arbetat extra pass på lediga dagar, 
har nyttjats vid enstaka tillfällen.  
Omsättningen på timvikarier fortsätter att vara hög då de snabbt får tills vidare tjänster eller 
längre vikariat. 
Fyra tillbud och fem arbetsskador har rapporterats. Nödvändiga åtgärder har vidatagits. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Vi fortsätter att arbeta målinriktat för att möjliggöra kvarboende och för att våra brukare skall 
fortsätta att vara nöjda och känna sig trygga. 
 
Framtiden 
Inga ytterligare förändringar är planerade för verksamheten. Vi har under början av året 
genomfört många förändringar som tar tid att hitta arbetssätt och rutiner för. 
 
 
 
Emma Karlsson 
Hemtjänstchef 
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4523 Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  20 771 14 280 21 585 -814 

Verksamhet  1 730 526 792 938 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  22 501 14 806 22 377 124 

   

Intäkter  -3 800 -2 427 -3 681 -119 

   

Netto  18 701 12 379 18 696 5 
 
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. Hittills under 2017 har det skett 8 st inflyttning  jämfört med under hela året 2016 
22 inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
Grupperna har fått många nya biståndsbeslut som gäller hemtjänst i särskilt boende. Man jobbar 
för att lära sig det nya arbetssättet. 
Man har nu i 2 grupper fått ned antalet läkemedelsavvikelser med bla nya rutiner vid 
användandet av en medicinvagn.  
Personalen har fått tillgång till bärbara datorer vilket medfört att dokumentationen har blivit mer 
lättillgänglig för personalen. 
Sommarperioden har av all personal upplevt som väldigt bra . Låg frånvaro samt bra och vana 
vikarier . 
4 vikarier har vi fått nystartsjobb för under sommaren vilket medfört att kostnaden blivit lägre. 
I samband med att Arvidsjaur fastighetsförvaltning tog över fastigheten så har vi haft ett bra 
samarbete så att de har hjälp oss vid frånvaro vid verksamhetens vaktmästeri. 
 
Ekonomi 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under året 
 Sjuktalet är oförändrat samt lägre än genomsnittet inom socialförvaltningen 
 Budgetprognosen visar ett litet överskridande 
 
Personal 
 
Nyckeltal dagpersonal: 
26,55 i grundtjänst 
43 boendeplatser 
0,61 personal per boendeplats 
 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt 
intag och behov av vikarier. Bra samarbete med personalpool och övriga verksamheter inom 
socialförvaltningen för att lösa akuta problem. 
  



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2017-08-31 
Budgetåret 2017  Socialnämnden 17 (23) 
 
 
Sjukfrånvaro är ungefär detsamma som tidigare , lägre än övrig förvaltning. Samarbete mellan 
grupperna har prioriterats.  
 Personalträffar samt teamträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Samtliga boende har en genomförandeplan. 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 Succesiv anpassning till hemtjänst i särskilt boende pågår vilket medför ett nytt sätt att arbeta 

på. 
 

Framtiden/Mål 
 
Att fortsätta jobba med och utveckla PPP. 
Att arbeta för att personalen ska bli trygg i dokumentationssystemet. 
Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka. 
Att ett nytt arbetssätt krävs för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
Att samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell.  
Att vi ska fortsätta ha  god samverkan med Sandbackaskolan och arbetsförmedlingen för att 
trygga personalförsörjningen och säkerställa kompetensen. 
Att fortsätta arbetet att se över rutiner vid beställningar av varor. 
 
 
Eva Granlund 
Boendechef 
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Bryggan 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  4 027 2 971 4 480 -453 

Verksamhet  420 179 316 104 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  4 447 3 150 4 796 -349 

   

Intäkter  -20 -29 -30 10 

   

Netto  4 427 3 121 4 766 -339 
 
Verksamhet 
Bryggan, korttidsplatser består av 15 bäddar som är fördelade på 7 enkelrum samt 4 dubbelrum. 
Avdelningen har personal dygnet runt. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av patientansvarig sjuksköterska, fysioterapeut 
samt arbetsterapeut.  
Korttidsplatserna har under första delåret varit desamma som tidigare år. Senare delen har 
behovet ökat och avdelningen har i stort sett varit fullbelagt. Dessutom har vårdtyngden ökat, 
dvs omfattande vård och omsorgsbehov. Detta betyder att man har fått öka 
personalbemanningen. 
 
Händelser av betydelse 
Mars månad flyttade Korttidsverksamheten till nya lokaler på Braxen.  Detta innebar att man 
utökade verksamheten från 11 korttidsplatser till 15.  Samband med flytten bytte avdelningen 
namn från Kreab till Bryggan.  
Bryggan är fortfarande inne i en inkörs period i de nya lokalerna.  De senaste månaderna har 
avdelningen i stort sett varit fullbelagt och då har det framkommit att de gemensamma utrymmen 
tex köket visats varit för litet och matplatserna har inte räckt till.  Detta har vi löst genom att 
skaffa ett x-tra bord utanför köket som vi kallar för ”vardagsrummet”. 
Under juli månad kom vi igång med tvättsamarbete med resurscentrum. Stor börda har lättats för 
Bryggans personal, då tvättmaskinerna flyttades till källaren på Braxen samband med flytten, dvs 
mindre spring mellan avdelningen och källaren. 
Personalrekrytering pågår, grundbemanning från 6,75 heltider skall ökas till 7,75. Tillsättande av 
den nya tjänsten planeras vara klar början på oktober. Fram till dess bemannas personal via 
personalpoolen.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är högre än budget vilket främst beror på att vi har högre antal brukare samt 
högre antal brukare med omfattande vårdbehov. Detta resulterar i högre bemanning framförallt 
kvällstid och helger. Kostnader förbrukningsmaterial har även ökats i och med fler vårdtagare.  
 
Personal 
Arbetsmiljön under sommaren har varit påfrestande. Avdelningen har många vårdtagare med 
omfattande hjälpbehov både fysiskt och psykiskt. 1 sjukskrivning under 14 dar pga ryggvärk. 
Personen har även erbjudits även enskilt samtal. Man har även samlat hela arbetsgruppen för att 
vädra problemen och åtgärda genom små ändringar i arbetsrutiner, tex skapa fler matbord.  
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Vi har haft hög nivå på våra semestervikarier som har varit duktiga och ansvarsfulla. Ingen 
sjukfrånvaro under hela sommaren varken vikarier eller ordinarie personal! Men pga hög 
arbetsbelastning på avdelningen har behov av extra personal uppstått i stort sett under hela 
sommaren. Det har varit svårt för personalpoolen att få tag på timvikarier under 
semesterperioderna, men vi har löst genom ett samarbete med hemtjänstens personal.  
Sommaravtalet, där ordinarie personal fått ersättning när man arbetat extra pass på lediga dagar, 
har ej nyttjats. 
 
Framtiden 
Beläggningen på avdelningen kommer fortsätta vara hög då flertal av brukarna som är på 
Bryggan väntar på vård och omsorgsboende. Vid årsskiftet kommer även den nya 
betalningsansvarslagen att träda i kraft och det betyder att vi måste ta hem våra brukare snabbare 
från sjukhusen.  
 
 
Anna Sandgren 
Vikarierande Boendechef Bryggan 
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4522 Ekan vid Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  3 959 2 698 4 130 -171 

Verksamhet  155 82 150 5 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  4 114 2 780 4 280 -166 

   

Intäkter  -575 -364 -555 -20 

   

Netto  3 539 2 417 3 725 -186 
 

Verksamhet 
Ekan är ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen arbetar sju 
undersköterskor/vårdbiträden och en Patientansvarig sjuksköterska är knuten till boendet.  
 
Händelser av betydelse 
Ekan har använt resursteamet inom äldreomsorgen, bekostat av statliga stimulansmedel. Vi gör 
beställningar för olika typer av aktiviteter för de boende. Det har varit mycket uppskattat hos 
både boende och personal. De boende har kunnat gå på konsert, besöka ishallen för att se på 
hockey, vara i solrummet, gå ut och fika, gå promenader eller  få en pratstund ensam med 
personal. Förutom detta utförs det alla veckor  aktiviteter i större grupp eller enbart med en 
individ. Dessa aktiviteter genomförs med de boende utifrån dagsform och hälsa. Vi tar även del 
av det som ordnas av Kultur i vården. 
 
Ekonomi 
Ekan prognosticerar ett visst överskridande. 
 
Personal 
Ekan har 6,5 tjänster, något högre bemanning än på andra boenden, orsaken är att med färre 
tjänster går det inte att få ihop fungerande schema. 
 
Framtiden 
Vi ska fortsätta med att vårt arbete vad det gäller god arbetsmiljö och gott bemötande gentemot 
våra boende, deras anhöriga och övriga som vi möter i vårt dagliga arbete. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  23 163 16 086 23 973 -810 

Verksamhet  7 665 5 300 7 583 82 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  30 828 21 386 31 556 -728 

   

Intäkter  -4 920 -3 324 -4 850 -70 

   

Netto  25 908 18 062 26 706 -798 
Verksamhet 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 48 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan 
(gruppboenden), vilka har varit belagda större delen av året. 
Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i 
gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
Time Care - inspirationsutbildning för schemaansvariga och chefer. 
 
Utbildningsdag ang lönesättning. 
 
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. 
 
Sommaren är som alltid en orolig tid, svårt att rekrytera personal inför sommaren vilket även 
gjort att det blir problem när vikarier eller ordinarie personal blir sjuka. På grund av svårigheter 
att få tillräckligt med vikarier så tecknades sommaravtal med några ordinarie personal, vilket 
blev en ökad kostnad för verksamheten. 
 
Resursteamet, som startade i oktober 2015, har gjort att de boende har en möjlighet att få mer tid 
för aktivering samt få fara på aktiviteter under kvällar och helger när det är mindre personal i 
tjänst. 
 
Ekonomi 
Vi har inte klarat budget pga att personalbudgeten inte ökat i takt med lönerna. 
Även fast vi har kunnat spara in del av personalkostnader i två grupper pga att en lgh på Rönnen 
nu används som gemensamhetslokal, att lägenheter har stått tomma kortare perioder under året, 
vilket gjort att vi inte behövt ta in vikarier vid frånvaro. Samt att två grupper kunnat minska 
bemanningen då arbetstyngden minskat. 
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade personalmöten samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. 8 arbetsskadeanmälningar och 6 tillbudsrapporter har 
inkommit under året. Alla tillbudsrapporter beror på boendes sjukdomstillstånd. 
Har haft 2 långtidssjukskrivningar från 1 mån upp till 3 mån, hittills under året.  
En personal har varit deltidssjukskriven 25-50% under hela året.  
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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 målen under året.  
 
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Svalan 9.20 15 14 0,61 0,66 
 

Björken 6,60 12 12 0.55 0.55 
 

Rönnen 8,40 13 12 0.65 0,70 
 

Blåklockan 6,60 12 12 0,55 0,55 
 
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,5   0,74 0,77 
 
Nattpatrullen 
 1,93 
 
Vi försöker se till så att alla grupper i huset hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att 
ta in extra personal. 
Då vårdtyngden varit lättare de första månaderna på året har vi kunnat lägga viss tid Disponibel 
vilket innebär att vi kunnat sälja tid till andra grupper eller täcka upp frånvaro i huset. 
 
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 ska träffa Brandombuden för att gå igenom brandrutinerna under hösten. 
Vi planerar internutbildningar en gång/månad för baspersonalen vilket kommer att innehålla 
kunskap som de är i behov av tex diabetes, palliativ vård m.m. 
 
Vi fortsätter att arbeta enligt PPP (praktisk professionell planering), vilket innebär att strukturera 
verksamheterna och planera vardagen på ett bättre sätt. Vissa av grupperna har kommit längre i 
att planera, och vi fortsätter att jobba med grupperna under resten av året. Vi hoppas att detta gör 
så att personalen får mer arbetsglädje, samt att ambitionen att genomföra individuella aktiviteter 
för de boende ökar.  
 
 
Maria Östman 
Anja Utsi 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  12 808 8 167 12 356 452 

Verksamhet  2 419 2 050 2 600 -181 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  15 227 10 217 14 956 271 

   

Intäkter  -511 -294 -508 -3 

   

Netto  14 716 9 923 14 448 268 
 
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 för personer över 18år.  
 
Händelser av betydelse 
Hemsjukvården har flyttat till Braxen. Finns på entréplanet i närheten av hemtjänst och 
biståndshandläggare. 
Medverkan i projektet RemoAge i samarbete med Norrbottens kommuner och Region 
Norrbotten. 
IT-lösning inom den palliativa vården. 
God kontinuitet i bemanningen under hela året. 
 
Ekonomi 
 Utfallet per 2017-08-31 pekar mot ett överskott på ca 200 000 Beräknar klara verksamheten 

inom budget. 
 Fler som vårdas inom enhetens ansvarsområde är svårt sjuka och behöver mer resurser  i 

form av hjälpmedel, sjukvårdsmaterial, syrgas och personal.  Vi utför mer sjukvårdsinsatser 
och är bättre på att ta hem från sjukhus snabbt vilket ökar resursförbrukningen hos oss. 
Verksamhetskostnaderna ökar fortfarande. 
 

Personal 
Rekrytering av arbetsterapeut inledd då en av våra medarbetare går i pension vid årsksiftet. 
 
Framtiden 
Förändrad lagstiftning från 20180101 lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård kommer 
att påverka hälso, sjukvårds och rehabpersonalen. Utbildning i verksamhetssystemet Lifecare 
kommer att påbörjas under hösten.  
 
 
Ann-Sofi Levander Pernilla Berggren,  
Socialchef MAS/biträdande socialchef.. 
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Socialnämnden 2017-09-25 91 
 

 
 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2017 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare soc 
. Socialnämnden 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Sn § 59  Dnr 00022/2017 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll. 
 
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 systern och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Socialnämnden har 2017-03-13 § 10 antagit internkontrollplan för 2017. 
Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. 
 
Socialnämndens beslut  
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-09-11 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-09-25 § 59  
 

Uppföljning - Internkontrollplan 2017 – Socialnämnden 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God service och 
trygghet 

 Handläggningstid för 
utredningar av barn och 
unga 
 
Bemötande 
Uteblivna insatser  

 

Förvaltningen har skickat in Lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. Påtaglig risk för missförhållande. 
Socionomkonsult på plats from 2017-09-15. 
 
170704 visar uppföljningen 1 beslut som inte är verkställt inom ÄO. 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering  

 

Delårsbokslutet pekar mot ett överskott med 1 684 tkr. 
 

Attraktiv 
arbetsgivare 

 Kontroll av 
sjukfrånvaro, både 
korta och långa sjukfall 
samt totalt. 
 

Sjuktalen lägre än 2016, från 8,95 till 7,5.  
Personer med många sjukfall har ökat, liksom antalet dagar för dessa personer. 
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Socialnämnden 2017-09-25 92 
 

 
 
 
Revidering av text i mål- 
och resursplan 2018-2020 
för socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 60 Dnr 00090/2017 041 
 
Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). 
Investeringsbudget för 2018-2020 har vid ovanstående tidpunkt fastställts. 
 
Texten i socialnämndens mål och resursplan för 2018-2020 har reviderats 
utifrån nu kända verksamhetsförändringar. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Reviderad text i socialnämndens mål- och resursplan för 2018-2020 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-09-11 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Reviderad mål- och resursplan 2018 - socialnämnden 
 
Verksamhetsidé 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så att de 
förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:  
 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• lag med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st  och för den hälso –och sjukvård som överlåtits genom avtal med Region 

Norrbotten 
• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktionshindrade samt 
Individ – och familjeomsorg 
 
Utvecklingstendenser 2017-2019 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Under planeringsperioden 
behöver vi kartlägga verksamhetens processer och omsätta  i förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån ekonomiska 
och personella resurser. På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra tidiga, förebyggande insatser. 
Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer, fem personalgrupper samt tre biståndshandläggare finns på 
Braxen, f d Hälsocentralen. Samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården 
ökar. Hemtjänstgruppen i Glommersträsk är kvar, Moskosel har lagts ner. Vi anpassar kontinuerligt  personalbehovet 
med utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. Gruppindelningen i centralorten ses över. Behov av nattillsyn 
ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter är  viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta , 
med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön.  
 
Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården får utökat 
ansvar och tiden innan betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska kunna vårdplanera under mellandagar och 
storhelger. Socialtjänstens chefer måste medverka vid planering vid utskrivning i större omfattning än tidigare. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende har vi ökat antalet korttidsplatser, från 
2017 finns 15 platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att 
bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det.  
 
Hemsjukvården förväntas ligga på ungefär samma nivå som idag. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det 
ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi prövar 
IT-stöd inom den palliativa vården  under 2017. Ifall det visar sig vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom 
hela hemsjukvården. 
 
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden  ses över i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När 
boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016 om en 
ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och det ska 
finnas tillräckligt med personal dygnet runt. 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten. Vi undersöker 
om nattillsyn med kamera är kostnadseffektivt och bra för den enskilde, i så fall ska vi införa det. 
 
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat, liksom 
kostnaden för boende på annan ort. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra 
behov än idag.  
  



 
Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans övervältras till kommunen. Som 
exempel kan en brukare som haft beslut om personlig assistans dygnet runt genom beslut från Försäkringskassan bli 
fråntagen detta vid omprövning. Vi planerar för att kunna erbjuda andra lösningar, t ex någon typ av trapphusboende 
med personal dygnet runt. 
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och handläggares resurser räcker inte till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen och svårigheter att 
rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan,  i samarbete med andra 
verksamheter. 
Det finns behov av att komma igång med verksamheten korttids/fritids som legat nere under flera år. Lokaler och 
personal som arbetar kvällar, nätter och helger behövs för att tillgodose behoven och verkställa beslut för den enskilde. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen ligger försörjningsstödet på något högre nivå än 2016. En av orsakerna är 
inflyttning av nyanlända, både de som mottagits i kommunen och som inte är självförsörjande efter etableringsperioden 
, samt de som flyttar hit från andra kommuner.. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst 
viktigt för yngre vuxna. De som har försörjningsstöd står ofta mycket långt från arbetsmarknaden och många får avslag 
på sina ansökningar om aktivitetsersättning från Försäkringskassan och blir därför kvar inom socialtjänsten. Vi 
fortsätter arbetssättet som socialtjänsten, resurscentrum och Arbetsförmedlingen är inne i. 
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med fler 
placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi har förstärkt familjestödet men 
utredningsresurserna inom barn och unga är fortfarande otillräckliga och vi uppfyller inte lagens krav idag. Alternativ till 
dyra placeringar är få och risken finns att de barn som får vänta far illa. För att klara det akuta behovet av socionom 
med utredningserfarenhet har vi anlitat bemanningsföretag då det visat sig omöjligt att rekrytera på vikariat och vakanta 
tjänster. Vi fortsätter samarbeta med socionomprogrammet i Umeå och under hösten 2017 har vi två elever som gör sin 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss. 
 
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. 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. Vi har problem att rekrytera chefer och det kommer  att bli ännu svårare 
under kommande planeringsperiod, vi fortsätter därför att se över det administrativa stödet till socialnämndens chefer. 
 
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
· Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 125 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Under åren 2019 – 2021 samt 2032 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 75 respektive 57 

personer).  
· 75 – 84-åringarna förväntas öka med 74 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 99 personer).  Behov av flera 

trygghetslägenheter, hemtjänst , hemsjukvård 
· Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 104 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2026 – 2032 (med totalt 63 personer). Behov av stora 

insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård och omsorgsboende, ca 20 % av åldersgruppen förväntas ha behov 
av insatser. 

· Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer. 
·  
Barn och unga 
· Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 19 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Under åren 2014 – 2022 förväntas antalet omväxlande öka och minska.  
· Under åren 2023 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 27 personer). 
· Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 36 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 48 personer). 
· Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 16 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Antalet förväntas omväxlande öka och minska under perioden. 
· Under hela perioden förväntas antalet 0 – 18-åringar öka med 70 personer. 
 
  



Verksamhetsförändringar 2018 
Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är helt avhängigt hur besparingarna i den kommunala verksamheten 
ska genomföras. Socialnämndens förslag att göra om Svalan och senare Rönnen till trygghetsbostäder med lägre 
bemanning som följd, har fullmäktige valt att inte genomföra, det innebär att budgetramen måste höjas i förhållande till 
förslaget i maj. 
 
Alla verksamheter får känna av besparingar i form av mindre kompetensutveckling, kontroll av inköp av livsmedel och 
annat, översyn av bemanning som kan innebära vakanshållning av tjänster där det bedöms möjligt. 
 
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska kunna vårdplanera även under storhelger (när det blir mer än två 
helgdagar i följd) samt under mellandagar med start 2018. 
 
Individ och familjeomsorgen får genom ny lagstiftning ansvar för att motverka spelberoende från 1jan 2018. 
 
Inom Avdelningen för funktionshindrade innebär Försäkringskassans omprövningar inom Personlig assistans att 
verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras, enskilda brukare kommer inte att ha tillgång till samma 
personliga stöd som tidigare. Kostnaden för de som förlorar sin assistans hamnar helt på socialnämnden.  
Socialnämnden planerar för nytt gruppboende i trapphusform. 
För att möta behovet av korttids/fritids för barn och unga planeras en verksamhet där vi bemannar upp någon av våra 
befintliga verksamheter samt hyr en tre- rumslägenhet för verksamheten. 
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Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-09-25 93 
 

 
 
 
Begäran om utökad budget 
med anledning av kända 
verksamhetsförändringar 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 2018 
 

Sn § 61 Dnr 00090/2017 041 
 
Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 95 antagit preliminär mål- och 
resursplan 2018-2020 för hela kommunen (driftbudget). Definitiv 
driftsbudget ska antas av kommunfullmäktige vid novembersammanträdet 
2017. 
 
Investeringsbudget för 2018-2020 har fastställts 2017-06-20. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 har socialnämnden för år 
2018 en preliminär driftsbudget om 175 069 tkr. Med anledning av att de 
planerade besparingarna avseende nedläggning av boendeenheterna Svalan 
och Rönnen inte ska genomföras samt nu kända verksamhetsförändringar, 
finns behov att utöka nettoramen till 180 070 tkr. 
 
Ökningen av budgetramen uppgår till 5 001 tkr 
 

Kf 170620 Sn 170925  

Preliminär Äskande Förändring  

Budget Budget Budget Prognos 

2018 2018 2017 

Nämnden 300 270 30 270 

Social omsorg 7 084 7 200 -116 7 200 

IFO 21 500 25 000 -3 500 25 267 

AFF 41 400 41 000 400 35 342 

Äldreomsorg/hemtjänst 31 158 30 000 1 158 29 277 

Äldreboenden 59 027 61 800 -2 773 61 694 

Hälso o sjukvård 14 600 14 800 -200 14 448 

Nettoram 175 069 180 070 -5 001 174 367 
 
 
Förändringarna i budgetäskande för 2018 jämfört med tidigare består i: 

Nämnden  30 
Lägre kostnader beräknat utifrån prognos för 2017 
 
Social omsorg -116 
Färdtjänstkostnaderna ökar 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-09-25 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

forts. Sn § 61 
 
Individ och Familjeomsorg -3 500 
Ökade personalkostnader för familjehem, högre placeringskostnader, 
Lägre intäkter från Migrationsverket. 
 
Avdelningen för funktionshindrade 400 
Sämre utsikter till ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans 
ger högre personal och verksamhetskostnader. Detta kompenseras av att ett 
ärende omprövats till kommunens fördel. 
 
Äldreomsorg och hemtjänst -1 615 
I huvudsak fler anställda på grund av flera brukare. 
Om Borgargården (Kråkan) återgår till att bli socialnämndens ansvar så 
tillkommer 1,2 Mkr som inte är inräknade här. 
 
Hälso- och sjukvård -200 
Förbrukning av hjälpmedel ökar för varje år. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära nettobudget; 

  

med 180 070 tkr för socialnämnden 2018 
med 181 072 tkr för socialnämnden 2019 
med 182 072 tkr för socialnämnden 2020 
 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef 
SnB 2017-09-11 
Kf 2016-06-20 § 95 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-09-25 95 
 

 
 
 
Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 62 Dnr 00226/2017 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-10-31 § 145 taxor och avgifter inom 
omsorgen för äldre och funktionshindrade. 
 
Dokumentet har reviderats enligt följande: 
 

Matabonnemang samt förhöjt förbehållsbelopp 
Hur livsmedelsposten i förbehållsbeloppet fördelas procentuellt på olika 
måltidstyper justeras till de procentsatser som anges i Socialstyrelsens 
Meddelandeblad Vissa frågor om avgifter i äldre och handikappomsorg 
9/2002. 
 
Detta har betydelse när kommunen ska ge förhöjt förbehållsbelopp endast 
för vissa måltider samt för beräkning av kostnaden för de olika 
matabonnemangen. 
 
Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
Nödsändare finns inte kvar som en insats längre och avgiften för 
nödsändare kan därmed utgå. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Reviderat dokument ” Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och 

funktionshindrade” överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

3. Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

4. Taxan börjar gälla från och med 2017-11-01. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 145 upphör att gälla. 
 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
Tjänsteskrivelse och revideringsförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Avgifter	inom	omsorgen	om	äldre	och	funktionshindrade	
 
Den 1 juli 2002, och i januari 2003 och i juli 1016 trädde nya bestämmelser om avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att: 
 

 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal 
hälso‐ och sjukvård, dagvård etc. Från och med den första juli 2016 får maxtaxan totalt i 
samlade avgifter höjas till 1 990,54 kr/månad. År 2017 är maxtaxan totalt i samlade avgifter 
2013 kr/månad. 

 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift 
utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett 
minimibelopp (5 057 kr/månad för ensamboende år 2017) samt boendekostnad. Om den 
enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via 
hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 

 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 2 013 kr 
from 1 juli  år 2017 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i 
vilken boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare 
med låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader 
eller ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av 
socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, 
som gjordes under våren 2007. (Dnr 00‐1838/2002) 

Begreppsförklaringar	
 
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service‐ och omvårdnadsavgift. 
 

Vårdavgift: I avgiften ingår service‐ och omvårdnadsavgift, hälso‐ och sjukvård (kommunal) samt 
förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård‐ och omsorgsboende) 
 

Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring 
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som 
används vid beräkning av avgifter inom äldre‐ och handikappomsorgen, är knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor. 
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Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan 
avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso‐ och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är 
ingen garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal. 
 
Minimibelopp år 2017 = 44 800 kr /12 x 1,3546 = 5 057 kr per månad för ensamboende. 
 
*  Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla 

måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler 
och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso‐ och sjukvård samt 
läkemedel. 

 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso‐ och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2017 till högst 44 800 kr /12 x 0,5392 = 2 013 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs‐ och 
kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg 
skall anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 
 
Medboende i vård‐ och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård‐ och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående 
som beviljats vård‐ och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 
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Sammanfattning	
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. 
Beräkning av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
 t e x i särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs‐ och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka 
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än  
2 013 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2017. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp 
medför att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en 
hemtjänst‐/vårdavgift får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar 
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes 
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå. 
 

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.   
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Beräkning	av	förbehållsbelopp	
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 

Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2017 
 
  Äldre personer  Yngre funktionshindrade 
Ensamstående:  5 057 kr    5 563 kr 
Makar:  4 273 kr    4 700 kr 
 

10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad 
är den som har nettoinkomster under eller har 5 057 kr/4 273 kr i månaden. Inkomsterna måste 
vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 

Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller 
lägre nivå. 
 

Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella 
personliga behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. 
Kommunen skall då höja nivån på minimibeloppet. 
 

Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 

Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 

 Fördyrad kost 

 Kostnader för god man 

 Familje‐ och arbetssituation 

 Kostnader till följd av funktionshinder 
 

Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den 
enskilde inte har kostnaden. 
 
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 

 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 

 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 

 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor, 
papper, hygienartiklar) 

 

Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet 
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skall den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av 
boendekostnad i egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning	av	hemtjänst‐/vårdavgift	per	månad	‐	exempel:	
 
Exempel 1 

Bruttoinkomst  18 000 kronor   

Skatt  5 400 kronor   

     

Nettoinkomst  12 600 kronor   

Bostadstillägg           0 kronor   

Summa inkomster    + 12 600 kronor 

     

Minimibelopp     5 057 kronor   (se sidan 3)   

Merkostnad mat 1x7       548 kronor   (färdiglagad)   

Bostadskostnad    4 500 kronor   

Summa utgifter 
förbehållsbelopp 

  ‐  10 105 kronor 

     

Avgiftsutrymme totalt    + 2 495 kronor 

Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka 
samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 2 013 kronor per månad år 2017. 
Brukarens avgiftsutrymme är på 2 495 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften. 

 
Exempel 2 

Bruttoinkomst  12 400 kronor   

Skatt    3 720 kronor   

     

Nettoinkomst    8 680 kronor   

Bostadstillägg       970 kronor   

Summa inkomster    +  9 650 kronor 

     

Minimibelopp     5 057 kronor   (se sidan 3)   

Merkostnad mat       548 kronor   (färdiglagad)   

Bostadskostnad    4 250 kronor   

Summa utgifter 
förbehållsbelopp 

  ‐   9 855 kronor 

     

Avgiftsutrymme totalt    ‐ 205 kronor 

Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka samt
har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 2 013 kronor. Avdrag görs med 2 013 krono
eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på – 205  kronor och 
därför har han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2017). 
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Matkostnader	samt	förhöjt	förbehållsbelopp	
 
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad 
 
Konsumentverkets uträkning av referensvärde för livsmedelskostnad per månad för äldre över 
är 1 835 kr per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel) år 
2017. 
 
2017 
Middag 35 40 %    = 734 kr per person/månad 
Lunch 30 %     =  551 kr per person/månad 
Frukost 20 %     =  367 kr per person/månad 
Mellanmål 15 10 %   =  183 kr per person/månad 
Totalt       =1 835 kr per person/månad 
 
Vid beräkning av hemtjänst‐ och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader 
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja 
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets referensvärde 
för livsmedelskostnader för äldre över 75 år, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt 

matkostnad kommunen tar ut (max 3 205 kr/mån år 2017) minus Konsumentverkets 
livsmedelskostnadstal referensvärde för livsmedelskostnader (max 1 835 kr/mån år 2017). 
Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2017 gällande leverans av 
färdiglagad mat till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig. 
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Särskilt	boende	år	2017	
 
Särskilt boende  Matkostnader per person    3 205 kr/månad 
      Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
      (3 205 ‐ 1 835 = 1 370 = merkostnad ) 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp 
som konsumentverkets uträkning av referensvärde för livsmedelskostnaden för personer 75 år 
och äldre. För år 2017 blir det en höjning med 60 kr per månad och person. (1 835 kr – 1 775 kr 
= 60 kr.) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för 
sin mat på boende minus Konsumentverkets uträknade summa referensvärde för 
livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre dvs. för år 2017 blir det 3 205 kr – 1 835 kr = 
1370 kr per månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2017. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad 
per månad delat med 30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande 
dagar under månaden. 
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Ordinärt	boende	år	2017	
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang – 7 dagars 
 
Två huvudmål (2 x 7) varje dag, total matkostnad  2 244 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader    959 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål (1 x 7) varje dag, total matkostnad  1 282 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad    548 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang – 5 dagars 
 
Ett huvudmål (1x 5) alla vardagar mån ‐ fre, total matkostnad  939 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp    401 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt 
abonnemang i fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 2 244 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 1 282 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 205 kr år 2017) = 939 kr/mån (22 dag) 

 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive 
abonnemang. Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2017. 
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Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt 
följande år 2017: 

- matabonnemang 2x7 = 37 kronor eller 75 kronor per dag 
- matabonnemang 1x7 = 43 kronor 
- matabonnemang 1x5 = 43 kronor 

 
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen 
räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2017 
är 3 205 kr/mån och baseras på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden för 
livsmedelskostnaden för äldre.  
 
Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck  55 kr/portion 
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck  60 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare 
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig 
omvårdnad.   
 
Matpriser restaurang:  Pensionär      60 kr/ portion 
Kommunkök    Gäster      65 kr/ portion 
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Avgifter	för	makar	
 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten 
dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av 
omsorgstagarens avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49). 
 
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den 
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och 
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild 
person. Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget. 

Avgifter	för	hemtjänst	
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 
1.   Serviceinsatser 

 Städning och tvätt 

 Inköp, post‐ och bankärenden 

 Matlagning/matdistribution 
 
2.   Personlig omvårdnad 

 Hjälp med att äta, dricka, på‐ och avklädning 

 Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet 
 
3.   Ledsagning 
 
4.   Avlösning av anhöriga 

 Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut. 
 
Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2017, per månad 
 

Omsorgsnivå  1  2  3  4  5 

Minst antaltimmar/vecka   
0,0001 

 
1,1500 

 
2,0700 

 
3,9100 

 
5,7500 

Avgift max % av prisbas‐
beloppet delat med 12 

 
18 % 

 
27 % 

 
36 % 

 
45 % 

 
53,92 % 

2017 års prisnivå  672 kr  1008 kr  1 344 kr  1 680 kr  2 013 kr 

 
Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kr. 
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Avgiften är max 2 013 kr/mån i 2017 års nivå (44 800/12 x 0,5392 = 2 013 kr). Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2017 = 395 kronor (beräkning utifrån 
nyckeltal i LOV‐utredningen 2010). 
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Taxa	för	tillfälliga	insatser	eller	för	enbart	vissa	insatser	
 

Dagligvaruinköp:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Tillredning av måltider:   avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Trygghetslarm:  215 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2017. 
   
  255 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 2017. 
 
  Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med  

5 kronor. 
 

Nödsändare:  410 kr/månad för år 2016. Den som har både trygghetslarm och 
nödsändare betalar endast för nödsändare.  
Avgiften höjs årligen med 5 kronor 

 

Ledsagning:   Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Dagverksamhet:  kostnad för mat och fika. 
 

Korttidsboende/  avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:   = 67 kr/dygn samt kostnad för mat 107 kr/dygn år 2017.  
 
 

Medboende i  Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 
vård‐ och omsorgsboende:  gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till 

larm. taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex med 
oktoberindex 2015 som bas.  
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

 

Närståendestöd:   Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Transport av avlidna   920 kronor år 2017, taxa som årligen 
från särskilda boenden:  räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006 

som bas. Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 
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Avgiftsbefrielse	vid	frånvaro	inom	hemtjänsten	och	särskilda	boenden	
 
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i följd 
reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande heldag. 

Vårdavgifter	vid	särskilt	boende	
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir 
därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2017 års nivå är 2 013 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 

 Service‐ och omvårdnadsavgift 

 Kommunal hälso‐ och sjukvård 

 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs‐ och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
2 013 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes 
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut. 
 

Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 257 kr/månad. Hyresförändringar 
följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de 
två som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 

Vårdavgift	vid	korttidsboende	i	avvaktan	på	permanent	boendeplats	
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst‐/vårdavgift, dock endast halv 
hyra, för närvarande 2629 kr per månad år 2017. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 

Minskning	av	minimibelopp	2017	
I särskilt boende och korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats minskas 
minimumbeloppet med det som kommunen står för eller ingår i hyran. Det gäller för även för 
medboende i vård‐ och omsorgsboende.  
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften: 
Gällande ensamboende: 
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* Hushållsel 150 kr per månad ‐ konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad ‐ konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
Totalt 360 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad ‐ konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad ‐ konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 

Ökning	av	minimibelopp	2017	
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2017 till 1 370 kr per person 
och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade summa 
referensvärde för livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.  

Avgifter	inom	hemsjukvården		
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso‐ och sjukvårdslagen samt 
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan som 
regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 
 
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt 
beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 
 
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso‐ och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i 
kommunens beslutade avgift för omvårdnad. 

Ändring	av	avgiftsbeslut	
 
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex. 
ändrade inkomstförhållanden 

 Ändrat beslut om bostadstillägg  

 Ändrade familjeförhållanden 

 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 
 
Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift 
inlämnas och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan  
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Rätt för den enskilde att överklaga 
Individuellt beslut om: 

 Avgiftens storlek 

 Avgiftsändring 

 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp 

Avgift	enligt	ordinarie	taxa		
 
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till 
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom 
respektive omsorgsnivå. 
 
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive 
omsorgsnivå. 
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Avgifter	enligt	lag	om	stöd	och	service	(LSS)	
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18‐21. 
 

”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få 
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig 
assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826). 
 
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller 
som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen 
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall 
se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2002:199). 
 
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av 
denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 
omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 
 
21 § I andra fall än som anges i 18‐‐20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut 
för insatser enligt denna lag.” 

 

Avgifter	i	samband	med	boende	i	bostad	med	särskild	service	för	barn	eller	
ungdomar	
 
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och 
skollov. Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 
 
Hyra    1700 kr/mån  
Kost    1500 kr/mån 
 

Vistelse	i	korttidshem	samt	avlastningsfamilj	vid	övernattning	
 
Avgift för kost – vuxna  100 kr/dygn 
Avgift för kost – barn  75 kr/dygn 
   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

FÖRSLAG . Taxor och avgifter inom omsorgen 
om äldre och funktionshindrade 
 

 

20(20) 

Avgift	för	boendestöd	
 
Inkomst 
Klass 

Inkomst  
 

Avgift kr/mån 

1  0‐88 000  174 

2  88 001‐105 000  245 

3  105 001‐120 000  419 

4  120 001‐140 000  522 

5  140 001‐165 000  624 

6  165 001‐195 000  706 

7  195 001‐  849 
 
_____ 

 
 



SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2017-09-25 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Leif Rönnqvist 1          

 2 Karin Lindgren -          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Kristina Lundberg -          

 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 1          

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Vakant           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 8          
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