
 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-05-25 58 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.30. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Karin Lindgren (s) 
Johnny Bäckström (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Annika Öberg (m) 
Kristina Lundberg (c), tjg ers 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef 
 Anna Lindbäck, enhetschef IFO, § 40 
 Inga Sandström, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Ingrid Tagesdotter 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2015-06-02 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 37-45 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Ingrid Tagesdotter 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-05-25 
 
Datum då anslaget 2015-06-03 Datum då anslaget 2015-06-25 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Socialnämnden 2015-04-20 59 
 

Ärendeförteckning 
  

Sn § 37 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 38 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 39 Dnr 00030/2015 700 
Tema - Ringelsta 
 
Sn § 40 Dnr 00030/2015 700 
Verksamhetsuppföljning – Individ- och familjeomsorgen 
 
Sn § 41 Dnr 00148/2015 042 
Delårsrapport 2015-04-30 – Socialnämnden 
 
Sn § 42 Dnr 00148/2015 041 
 Dnr 00085/2015 041 
Information till kommunfullmäktige med anledning av prognostiserat 
underskott för 2015 samt inför behandling av budget för år 2016 
- Socialnämnden 
 
Sn § 43 Dnr 00023/2015 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 44 Dnr 00151/2015 709 
Utdelning av stipendium år 2015 för studerande på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
Sn § 45 Dnr 00158/2015 702 
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - Glommersträsk Värdshus 
(Natalja Soinova) 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 60 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 37 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2015-02-01—2015-04-30 
Anna Nilsson 
Avlösarservice i hemmet 1 
Avsluta insatsutredning LSS 8 
Daglig verksamhet 3 
Inleda insatsutredning LSS 6 
Inleda utredning personkrets 2 
Kontaktperson/kontaktfamilj 10 
Ledsagarservice 1 
Personkrets 1 3 
Personkrets 2 1 
Personkrets 3 1 
Personlig assistans 2 
Tillfällig utökning personlig assistans 3 
Summa delegeringsbeslut 41 
 
Eva Karlsson 
Avsluta insatsutredning LSS 1 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 43 beslut 
 
 
  
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 61 
 

 
 
 

forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-02-01 – 2015-04-30 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 196 
Trygghetslägenhet 2 
Summa delegeringsbeslut 198 
 
Hanna Eriksson 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avgiftsbeslut 247 
Summa delegeringsbeslut 248 
 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 39 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 5 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 41 
Korttidsboende 7 
Matdistribution 11 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  15 
Serviceinsatser 13 
Trygg hemgång 2 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 145 
 
Rose-Marie Krekula 
Avsluta utredning SoL 9 
Egenvård 1 
Hemtjänst i särskilt boende 5 
Inleda utredning SoL 8 
Korttidsboende 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  2 
Serviceinsatser 4 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 34 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 62 
 

 forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-02-01—2015-04-30 
 
Emma Wendt 
Ansökan återtagen under utredning 2 
Avsluta utredning SoL 58 
Egenvård 6 
Hemtjänst i särskilt boende 10 
Inleda utredning SoL 58 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 17 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  23 
Serviceinsatser 17 
Särskilt boende 8 
Trygg hemgång 3 
Trygghetslarm 12 
Summa delegeringsbeslut 218 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 843 beslut 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 63 
 

 forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-02-01—2015-04-30
Christine Boström 
Avslag 4:1 1 
avsluta utredning Ek bistånd/Förmedl 3 
Bekräft MF protokoll 1 
Gem vårdnad Bekräft S protokoll  4 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 
Extra kostnad vid placering 5 
Famhem/jourhem Tillfällig SoL 1 
Försk på förmån 9:2  försörjningsstöd 8 
Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 19 
Godkänna avtal om umgänge 1 
Kontaktperson 1 
Livsföring i övrigt 4:1 17 
Rättsgenetisk utredning 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 4 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Utredn avtal om vård/umg/bo 1 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 4 
Utredn Faderskap 4 
Summa delegeringsbeslut 82 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 2 
Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 11 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Försk på förmån 9:2  1 
Försörjningsstöd 4:1 18 
Livsföring i övrigt 4:1 5 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Utredn 11:1 Ansökan 18-20 år 1 
Utredn 11:1 Ansökan 21- år 2 
Utredn Ek bistånd/förmedling 2 
Summa delegeringsbeslut 46 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 64 
 

 forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-02-01—2015-04-30
Susann Lundgren 
Avslag 4:1 3 
Avslag 4:2 2 
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Avsluta yttr 11 § LUL 1 
Ek bistånd utöver skälig levn nivår 4:2 8 
Ek biståndutöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 5 
Försk på förmån 9:2  2 
Försörjningsstöd 4:1 89 
Livsföring i övrigt 4:1 45 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 14 
Summa delegeringsbeslut 172 
 
Ann-Sofie Nilsson  
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Kontaktfamilj 1 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 4 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avsluta utredn Ansökan  21- med insats 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 4 
Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 5 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 8 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Lägga ner utredning 1 
Utredn 11:1 Ansökan 21- 2 
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1 
Utredning Ek bistånd/Förmedl 2 
Återkrav 9:2 ersättn försörjningsstöd 2 
Återkrav 9:2 ersättn livsföring övrigt 1 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 38
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 65 
 

 forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-02-01—2015-04-30
Anna Lindbäck 
Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Extra kostnad vid placering 1
Försörjningsstöd 4:1 1
HVB SoL 3
Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 1
Summa delegeringsbeslut 8
 
Anna Renberg 
Avslag 4:1 5
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1
Försk på förmån 9:2 Försörjn stöd 6
Försörjningsstöd 4:1 30
Livsföring i övrigt 4:1 6
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3
Utredn Ek bistånd/Förmedl 2
Överklagan rätt tid 1
Summa delegeringsbeslut 54
 
Åsa Lindström
Avslag 4:1 4
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedl 3
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 10
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 6
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 2
Fritidspeng-inrikes/inrikes 1
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 3
Försk påförmån 9:2 livsföring övrigt 2
Försörjningsstöd 4:1 60
Livsföring i övrigt 4:1 38
Utredn Ek bistånd/Förmedl 7
Utredn Faderskap 10
Summa delegeringsbeslut 146

 
Carina Lundmark
HVB Tillfälligt SoL 1
Uppdrag HVB internt 1
Summa delegeringsbeslut 2

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 66 
 

 forts. Sn § 37 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-02-01—2015-04-30
Anna Lindblom
Avsluta utredning 0-17 med insats 1
Lägga ner utredning 1
Summa delegeringsbeslut 2

Ann-Britt Laestander
Förmedling egna medel 1
Utredn Ek bistånd/Förmedl 1
Summa delegeringsbeslut 2

Socialnämndens ordförande  
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 1
HVB SoL 1
Överväg forts vård SoL 6:8, 0-17 år 2
Summa delegeringsbeslut 4
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 563 beslut
 
 
Dom överklagan – Bifall 1
 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 67 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 38 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Månadsuppföljning april och maj 2015 (Dnr 29/2015) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 

* Möte med Patientrådet 
- Protokoll 
 
* Beslut – Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

(Dnr 336/2014) 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 68 
 

 

 
 
Tema - Ringelsta 
 

Sn § 39 Dnr 00030/2015 700
 
Vid dagens sammanträde har socialnämnden träffat brukare, anhöriga och 
personal vid Ringelsta.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-05-25 69 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 – Individ och 
familjeomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
 
 

Sn § 40 Dnr 00030/2015 700
 
Enhetschef Anna Lindbäck informerar om individ- och familjeomsorgens 
verksamhet med tonvikt på arbetet runt barn och unga. Hon redogjorde för 
arbetssättet samt lämnade ingående redovisning för de ekonomiska 
konsekvenserna av varje beslut om placering. 
 
Pågående placeringar finns inom familjehem, förstärkt familjehem och 
HVB-hem. 
 
Kostnaden per månad vid familjehemsplaceringar uppgår vid dagens 
sammanträde till 109 505 kronor (efter återsökning av pengar). 
 
Kostnaden per månad vid förstärkta familjehem uppgår vid dagens 
sammanträde till 117 300 kronor (efter återsökning av pengar). 
 
Kostnaden per månad vid HVB-placeringar uppgår vid dagens sammanträde 
till 355 400 kronor (efter återsökning av pengar). 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-05-25 § 40. 
 

 
Arbetssätt - Insatser, barn och unga 
 
Behovet aktualiseras 
 Egen ansökan, vårdnadshavare eller ungdom. 
 Norrbusmöte, mvc/bvc, förskola, skola, elevhälsa, folktandvård,(primärvård, sjukvård), barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP).  
 Anmälan, mvc/bvc, förskola, skola, elevhälsa, folktandvård(primärvård), sjukvård, BUP, polis och 

privatpersoner.  
 
Förhandsbedömning 
 Vid anmälan som rör barn och unga.  
 Inte aktuell vid ansökan om bistånd eller vid olika begäran om yttrande till domstol och liknande.  
 Syftet är att avgöra om en utredning ska inledas eller inte.  
 Skyddsbedömning samma dag, senast dagen efter.  
 Utmynna i en beslut om utredning ska inledas eller ej, inom 14 dagar.  
 
Utredning, SoL 11 kap 1 § 
 BBIC (barns behov i centrum). Handläggnings- och dokumentationssystem.  
 Avslutas inom 4 månader. 
1. Behov föreligger ej av insats. 
2. Behov föreligger, samtycke eller ej samtycke. 
3. Behov föreligger, ej samtycke  LVU 
 (Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga). 
 
Öppna insatser 
 Stödsamtal socialsekreterare 
 Aktiviteter, läger 
 Kontaktperson/kontaktfamilj 
 Familjestödjare 
 Andras stöd inom ramen för Norrbus 
 Familjeåterförening, myndigheter/ambassad 
 
Placering utanför det egna hemmet 
 Med stöd av SoL eller LVU 
 Familjehem (släkting/nätverk/annan) 
 Hem för vård och boende (HVB) 
 Avtal om insats, tid, kostnad och ansvarsfördelning 
 
__________ 
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Socialnämnden 2015-05-25 70 
 

 
 
Delårsrapport 2015-04-30 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 

Sn § 41 Dnr 00148/2015 042
 
Delårsrapport januari-april för socialnämnden år 2015 har upprättas. 
 
Socialnämnden ser ut att gå mot ett underskott på 5 647 tkr på helårsbasis. 
 
Socialnämndens ordförande har informerat kommunfullmäktiges ledamöter 
vid sammanträde 2015-04-14 om att socialnämnden har ökade kostnader 
som beror på lagstadgade insatser inom avdelningen för funktionshindrade 
samt inom individ och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delårsrapport 2015-04-30 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

2. Informera kommunfullmäktige om det prognostiserade underskottet  
(Sn § 42, 2015-05-25). 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-05-25 § 41. 1 (23) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsredovisning 2015 
Januari – April Socialnämnden 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  150 065 51 498 45 868 159 024 -8 959
Verksamhet  47 692 19 041 17 293 57 085 -9 393
Internhyror  34 11 83 34 0
        
Summa Kostnader  197 792 70 550 63 244 216 144 -18 352
        
Intäkter  -33 662 -17 054 -15 508 -46 366 12 705
        
Netto  164 130 53 496 47 737 169 777 -5 647
 
Ekonomi 
Både intäkter och utgifterna ligger betydligt är högre än budgeterat. 
Individ och familjeomsorgen har ett överskridande, både intäkter och utgifter är högre än 2014. 
Institutionsvård av barn och unga är förklaring till mesta delen av överskridandet. 
 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar ett stort underskott, som är att hänföra till utökad 
verksamhet inom AFF och boende i annan kommun. AFF har begärt och beviljats tilläggsbudget 
på 1 miljon. . 
 
Äldreomsorgen ligger i stort sett på budget trots dyr jul och nyårshelg samt en hel del 
korttidssjukskrivningar under vintern. Vi prognosticerar trots detta för ett överskridande då vi 
vet sommaren kan bli dyr, vikariekostnader, introduktioner. 
 
Hälso och sjukvårdsenheten kommer inte att klara sin budget bl a stiger kostnaderna för 
hjälpmedel. Vi behöver även ha viss överanställning under delar av året för att klara 
bemanningen i stort. 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg, inklusive hemsjukvård. 
 
Händelser av betydelse 
Avdelningen för funktionshindrade har utökat sin verksamhet, flera brukare med omfattande 
behov har tillkommit. 
 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året. Anmälningar rörande barn och 
unga fortsätter att öka. Antalet placeringar av barn och unga utanför länet har minskat. 
Förvaltningsrätten har fastställt Migrationsverkets beslut att inte utbetala ersättning till 
kommunen för faktiska kostnader för ensamkommande barn som kommunen ansökt om för 
2012. 



Arvidsjaurs kommun Delårsredovisning 2015 2 (23) 
Januari – April Socialnämnden 
 
 
Många betalningsansvar till landstinget under första delen av vintern, från mars har vi balans. 
Väntetiderna för vård och omsorgsboende har minskat under april, vid månadsskiftet april-maj 
finns tillräckliga resurser även inom korttidsvården på Krehab. 
 
Hemtjänsten byter ut alla 170 trygghetslarm under 2015, vi har inlett förberedelserna under 
våren. 
Hemsjukvården har utökats, vi har anställt ytterligare en sjuksköterska. 
Prestationsersättning från 2014 används till anhörigstödet Utsikten, kompetensutveckling- e-
hälsa samt kvalitetsarbete. All personal erbjuds en eller flera utbildningsdagar. 
 
Investeringar 
Den planerade investeringen i hotellås på Ringelsta; Björken och Blåklockan, har fått skjutas 
fram till i höst på grund av sjukskrivning. 
 
Personal 
Personalen består av ca 300 undersköterskor och vårdbiträden, hit räknas även personliga 
assistenter och handledare i boende, chefer, handläggare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter,sjukgymnast, personliga ombud, vaktmästare. Trots ökande svårigheter att 
rekrytera har hälso och sjukvårdsenheten lyckats hålla sin bemanning utan att behöva nyttja 
bemanningsföretag 
Sjukskrivningstalet är något lägre än under motsvarande period 2014, men högre än under 
helåret 2014. Långtidssjukskrivningar har minskat men korttidsfrånvaron har ökat.  
Både förebyggande och stödjande insatser beställs via A-hälsan. Samarbetet med personal och 
lönekontoret fungerar. För delåret ligger sjuktalet på 7,92. Svårighetsgraden i arbetet ökar på 
många håll, det kräver en del kostsamma insatser inom arbetsmiljön, t e x att ha högre 
bemanning i vissa delar. 
Ledningsfunktionen inom socialnämnden, särskilt inom Avdelningen för funktionshindrade, är 
inte anpassad till det nya läget, med utökad verksamhet. Det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa 
då stressnivån ökar. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir ca 30 fler personer i åldrarna över 80 år under de 
närmaste 5 åren. 
 
Hemtjänsten och hemsjukvården förstärks för att klara omställningen till mera kvarboende i 
hemmet. 
Under 2015 eller i början av 2016 hoppas vi ha kommit ett steg närmare ett Äldrecentrum. 
Biståndshandläggarna kan finnas i lokaler på Hälsocentralen, närhet till OBS-avdelningen och 
vård och omsorgsboenden är fördelar. 
 Vi planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 
2015 byter vi ut de analoga trygghetslarmen till digitala. 
 
Avdelningen för funktionshindrade får mera komplexa ärenden som kräver andra insatser än vad 
som finns idag. Mera samarbete mellan Individ och familjeomsorg, hälso och sjukvård för att 
klara behoven hos brukarna. 
Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara 
flexibel och anpassas efter varje individ. 
Behov av anpassad sysselsättning finns och måste lösas i samverkan med andra, t.ex. 
arbetsmarknadsenheten. 
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Individ och familjeomsorgen måste förstärkas, bl a för att klara behoven hos de 
ensamkommande barn och ungdomar som kommunen tar emot. 
 
Försörjningsstödet räknar vi med kommer att ligga på nästan samma nivå som under tidigare år, 
även om arbetslösheten ser ut att minska något. 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete. Behov av institutionsvård är svårt att 
förutse. 
 
Arbetsmiljön och övriga villkor för personalen är avgörande för socialnämndens förmåga att 
rekrytera och behålla personal .För att klara behovet av kvalificerad personal, t ex sjuksköterskor 
och socialsekreterare, måste vi ibland överrekrytera under en tid för att säkra tillgången på 
personal. Vi måste också se över arbetsmiljön för våra chefer och handläggare då arbetsbördan 
ökar. 
 
Vi hoppas på draghjälp från staten; dels besök av regeringens nationella samordnare för barn och 
unga, dels regeringens utlovade pengar till fler anställda i äldreomsorgen. 
Det blir allt svårare att hitta ställen där vi kan reducera våra kostnader, verksamheten är i de 
flesta fall på den nivå som lagen kräver, knappast högre. 
 
Prognos 
Socialnämnden räknar med ca 5,6 miljoner i underskott, till stor del beror det på behov inom 
avdelningen för funktionshindrade samt inom Individ och familjeomsorgen. 
 
 
Henning Åhman 
Ordförande i socialnämnden 
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14 Socialnämnden 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  370 86 53 320 50
Verksamhet  130 9 4 100 30
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  500 96 57 420 80
        
Intäkter  0 0 0 0 0
        
Netto  500 96 57 420 80
 
Ekonomi 
Budgeten för den politiska ledningen ser ut att klaras. 
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden har haft tre sammanträden under perioden. Utskottet har sammanträtt två gånger. 
Många ledamöter är nya och det har hållits utbildningsdag från verksamheten för nämnden. 
Ordförande har medverkat vid budgetdag i februari. Ordförande har redogjort för 
socialnämndens läge under kvällsmöte med kommunfullmäktige i mars. Socialnämnden har 
arbetat fram nya mål för verksamheten med utgångspunkt i förslagen till övergripande mål som 
fanns framtagna av fullmäktige. 
Ordförande har medverkat vid demokratidag för ungdomar på Medborgarhuset samt varit ute 
och träffat gymnasieungdomar vid lunch på Sandbackaskolan, tillsammans med tjänstemän från 
förvaltningen. 
Ordförande träffar regelbundet socialchef samt socialnämndens övriga ledning, främst i samband 
med socialtjänstens ledningsträffar på torsdagar som också är ordförandes ordinarie 
tjänstgöringsdag. 
Nämnden får regelbundet rapporter från verksamheten i form av ekonomiska uppföljningar samt 
månadsbrev som socialchefen skickar till politik och verksamhet. 
 
Framtiden 
Socialnämnden har en allt större roll i samhällsplanering och det medför att ordförandes och 
nämndens medverkan i planeringsfrågor blir mera omfattande.  
Under mandatperioden kommer socialnämnden att pröva nya sätt att möta brukare och anhöriga, 
genom att tema inför varje sammanträde förläggs ute i verksamheterna. Brukare och anhöriga 
bjuds in till dialog. 
Socialnämnden har stora utmaningar, att kostnadsreducera i en verksamhet som är så lagstyrd 
som socialtjänsten, är svårt och kräver mycket ansvar från politiker. 
 
 
Henning Åhman 
Socialnämndens ordförande3 
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40 Ledningsfunktionen  
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  8 251 2 786 3 536 8 696 -445
Verksamhet  8 293 3 063 2 297 8 266 27
Internhyror  34 11 0 34 0
        
Summa Kostnader  16 578 5 860 5 834 16 996 -418
        
Intäkter  -3 000 -1 479 -1 222 -3 927 927
        
Netto  13 578 4 381 4 612 13 069 509
 
Ekonomi 
Ledningsfunktionen räknar med att klara sin budget och lämna ett visst överskott. Kostnaderna 
för utskrivningsklara har varit höga under årets första månader men vi räknar med att klara oss 
från ytterligare kostnader under resten av året. Totalt har 553 000 betalats ut till landstinget för 
utskrivningsklara. 
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, biträdande socialchef, administrativ 
handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom 
äldreomsorgen  och HSL enheten samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och 
gemensamma åtaganden. Personalpool, MAS, hyra och övergripande kostnader för 
äldreboenden, kostnader för utskrivningsklara samt utbildning inom större delen av nämndens 
verksamhet Prestationsersättning för 2014 ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har en plan för hur prestationsmedel från 2014 ska användas inom vård och omsorg. Stora 
satsningar på kompetensutveckling av all personal under 2015. 
 
Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. 
Personalmöten och MBL-informationer och förhandlingar genomförs enligt plan. 
Vi har ett par länge sjukskrivningar inom ledningsfunktionen. Trots detta har sjuktalet minskat 
med mer än hälften jämfört med samma period 2015, helt beroende på minskade 
långtidssjukskrivningar. 
 
Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska 
vara så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Utbildning och handledning av personal 
kommer att genomföras under hösten. 
 
Prognos 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för äldreomsorgens ledning 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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411 Individ och familjeomsorgen 
 
Tkr Årsbudget Utfall 

period 
Utfall fg år Prognos Årsavvikelse

Personal  7 983 2 863 2 777 8 441 -458
Verksamhet 9 273 5 678 5 704 17 082 -7 810
Internhyror  
Summa kostnader 17 255 8 540 8 480 25 523 -8 268
Intäkter -1 000 -3 265 -4 310 -7 950 6 950
Netto 16 255 5 275 4 170 17 573 -1 318
 
Ekonomi 
Personalkostnaden ligger över budget. Överskridandet utgörs av kostnader för arvode och 
inkomstbortfall för familjehem.  
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar har minskat; 2 672 tkr mot 3 474 tkr år 2014. 
Ca 80 % av kostnaden återsöks från Migrationsverket. Antal placerade ungdomar; 7. 
 
Familjehemskostnaden är oförändrad 1 046 tkr mot 1 056 tkr år 2014. Antal placerade barn och 
ungdomar; 9 varav 4 i förstärkta familjehem. Även här återsöks del av kostnaden, ca 50 %. 
 
Vårdkostnaderna för vuxna med missbruksproblem har åter ökat och överskrider budget med 
133 tkr. Kostnaden uppgår till 366 tkr mot 113 tkr 2014, och kan förklaras av att en person 
vårdats med stöd av LVM och två med kontraktsvård. 5 personer har beviljats institutionsvård. 
 
Försörjningsstödet har minskat något, från 1 674 tkr år 2014 till 1 548 tkr och följer budget. 
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, 
familjerätt, adoption, stöd och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. 
Handläggningen omfattar även utredning, placering och uppföljning av ensamkommande 
flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med 
bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt 
Ärvdabalken. Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Händelser av betydelse 
Antalet anmälningar med oro för barn/unga som riskerar att fara illa fortsätter att öka. Merparten 
av anmälningarna kommer som tidigare från skola och polis, medan andelen från hälso- och 
sjukvården har ökat. För att öka vår kompetens i arbetet med dessa barn och ungdomar har tre 
handläggare fått utbildning i ”Barns Behov i Centrum” (BBIC) och två av dessa även i 
”Handläggning av akuta ärenden inom sociala barn- och ungdomsvården”. 
 
Att vi sedan en tid åter har en person anställd som familjestödjare tillika utredare (BBIC) 
avlastar socialsekreterarna och bör på sikt medföra att utredningstiderna kortas och att graden av 
tidiga insatser ökar. 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har fått i uppdrag av Sveriges 
kommuner och landsting att genomföra en utbildning av utbildare i förstärkt föräldrastöd i 
missbruks- och beroendevården under 2015. En av våra handläggare på Pärlan har antagit 
utmaningen och planen är att man här i Norrbotten skall hålla två utbildningstillfällen per år.  
 
Antalet klienter med kontraktsvård har ökat. Kontraktsvård innebär att den som dömts för brott 
får möjlighet att genomgå behandling i stället för att dömas till fängelse. 
Socialtjänsten har ansvar för den fortsatta behandlingen när Kriminalvårdens betalningsansvar 
upphör. 
 
Personal 
Antal årsarbetare: 11 + 1,5 som delfinansieras med medel från Migrationsverket. 
Vi arbetar med arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal. Personalen har ingen extern 
handledning. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
Ökande antal anmälningar, 39 (31 år 2014), gör att utredningarna trots en tillfällig förstärkning 
av en familjeförsörjare/utredare inte alltid slutförs inom utsatt tid. Detta kan medföra att enskilda 
barn och ungdomar inte får det stöd och den hjälp de behöver tillräckligt snabbt. En begränsad 
tillgång på förebyggande och tidiga insatser gör också att de ungas behov inte kan tillgodoses i 
tillräcklig utsträckning. Målen kan därför endast anses delvis uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Tillgängligheten är relativt god och beslut delges oftast inom två - tre veckor. Möjlighet till 
personlig kontakt ges löpande. Vi uppnår dock inte önskad handläggningstid av nyanländas 
ansökningar av försörjningsstöd, det s.k. ”glappet”.  Målen endast delvis uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
Kvalificerad personal, hög tillgänglighet ger insatser av god kvalité. Målen är uppfyllda. 
 
Arbete inom alkohollagens område 
Arbetet enligt alkohollagen, med information, utbildning, utredningar och tillsyn har varit 
mycket begränsat. Målen ej uppfyllda. 
 
Framtiden 
För att alla barn och unga i vår kommun ska kunna växer upp under trygga och goda 
förhållanden krävs ökat tidigt föräldrastöd, fortsatt utveckling av socialtjänstens arbete och mer 
riktade resurser.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  43 020 15 899 12 059 50 463 -7 443
Verksamhet  13 131 4 906 3 692 13 578 -446
Internhyror  0 0 83 0 0
        
Summa Kostnader  56 151 20 806 15 834 64 040 -7 889
        
Intäkter  -21 031 -8 943 -6 579 -25 779 4 748
        
Netto  35 120 11 863 9 255 38 262 -3 142
 
Ekonomi 
Ökade kostnader kring ärenden med personlig assistans slår igenom med stor omfattning under 
2015. Även ärenden med ”boende i annan kommun” Verks. 762, medför stora kostnader för 
AFF. 
Detta medför att prognosen visar omfattande kostnadsökning som inte finns i budget. 
 
Verksamhet 
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. 
 
Händelser av betydelse 
Två nya grupper med personlig assistenter har tillkommit under senare del av 2014. Ytterligare 
en ny grupp personliga assistenter har tillkommit i februari 2015. Ett nytt ärende med placering i 
annan kommun, med stora stödinsatser har tillkommit i april 2015. 
 
 
Personal/Måluppfyllelse 
Nedskärning på 50 % arbetsledare som gjordes 2013, tillsammans med nytillkomna ärenden,  
fler personalgrupper, nya system inom andra enheter i kommunen som medför merarbeten för 
arbetsledare gör att arbetsbelastningen medför risk för ohälsa för handläggare och arbetsledare i 
AFF.  
 
Inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden har åtgärder ute i verksamheterna gjorts som medfört 
kostnadsökningar för att kunna ge en god arbetsmiljö för baspersonal. 
Baspersonalen fortsätter att arbeta med ”Reflexen”, en kompetens utbildning i samverkan med 
kommunförbundet. 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  30 237 9 741 8 124 30 577 -340
Verksamhet  4 265 1 324 877 4 265 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  34 502 11 065 9 001 34 842 -340
        
Intäkter  -3 237 -1 116 -906 -3 237 0
        
Netto  31 265 9 949 8 094 31 605 -340
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är något lägre än budget vilket främst beror på att vi  under perioden har 
vakanshållit delar av tjänster samt sparat timmar vid korttidsfrånvaro.  
 
Verksamhet 
Hemtjänsten består av sju grupper, fem i tätorten, samt i Glommersträsk och Moskosel. 
Beviljade insatser verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enl SoL i form av 
egenvård. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet fortsätter att stiga.  
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare 
 
Ant 
brukare 

2015 2014 

Jan 244 246 
Feb 244 238 
Mars 244 245 
April 245 249 

 
Ant tim  2015 2014 
Jan 8467 7603 
Feb 7756 7004 
Mars 8356 7611 
April 7923 7631 
Totalt 32502 29849 

 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Kostnaderna för trygghetslarm kommer att öka då alla larm skall bytas ut mot digitala larm.  
Inga kostnader för närståendestöd. 
Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst är enligt budget. 
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Händelser av betydelse 
Vi har testat tio digitala larm med bra resultat och från maj månad kommer de gamla larmen 
succesivt att bytas ut. 
All personal har deltagit i utbildning om bemötande av personer med demens sjukdom och 
förflyttnings teknik. 
Två personer genomgår Handledarutbildning i två steg via Sandbackaskolan.  
Två personer från hemtjänster har påbörjat en vårdhundsutbildning. Syftet är att hunden skall 
användas för att främja sociala aktiviteter och rörelseträning. Tanken är att de skall kunna delta i 
andra verksamheter när behov föreligger. 
Omsorgsbehovet inom Moskosels distrikt har minskat och vi har därför fördelat om från distrikt 
med för hög vårdtyngd. Vi kan genom detta behålla Moskosel som en egen arbetsgrupp och hålla 
vårdtyngden i tätorten på en rimlig nivå. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön har under mars månad varit påfrestande pga hög sjukfrånvaro. Grupperna har vid 
ett flertal tillfällen tvingats ”gå kort” då det inte funnits tillräckligt med vikarier. 
Omsättningen på timvikarier är hög då de snabbt får tills vidare tjänster eller längre vikariat. 
Sjukfrånvaron är procentuellt oförändrad, men kostnaderna har ökat med 116.8 kr jmf med 2014. 
Sju personer har under perioden haft längre sjukskrivnings perioder, orsaken har inte varit 
arbetsrelaterad. 
Ökningen beror bl. a på några längre sjukskrivningsperioden men vi ser också en ökad 
korttidsfrånvaro.  
En arbetsskada och ett tillbud. Ingen resulterade i sjukskrivning. Nödvändiga åtgärder har 
vidtagits.  
 
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 
Installation av de nya digitala larmen och semesterplaneringen är det som står i fokus den 
kommande tiden. Vi ser att det blir svårare för varje år att få tag i personer som är kompetent att 
arbeta inom hemtjänsten. 
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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4522 Ekan, Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall perio
d

Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  3 254 1 008 925 3 254 0
Verksamhet  251 62 35 251 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  3 505 1 071 960 3 505 0
        
Intäkter  -40 -11 -16 -40 0
        
Netto  3 465 1 060 944 3 465 0
 
Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut vid första kvartalsrapporten. Vi har fått bättre förutsättningar detta år vad 
det gäller personalbudgeten. Vi har inte haft inne någon extrapersonal under detta kvartal. 
Däremot har det skett en del nya introduktioner och kommer även att ske innan sommaren. Vi 
arbetar alltid med att se över vikariebehovet då vi anställer timvikarier för olika typer av 
frånvaro, men vi kan ytterst sällan dra ner på vikariebehovet då personalen oftast endast arbetar 
två och två på avdelningen. 
 
Verksamhet 
Länsmansgården Ekan är ett särskilt boende som består av en avdelning med totalt 8 
lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. 
Under första kvartalet har det skett två utflyttningar och till dags datum två inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
De nyinflyttade har blivit biståndsbedömda i sitt boende. Eftersom biståndsbedömning i särskilt 
boende alltid kommer att ske vid varje inflyttning så ska vi arbeta för att detta ska ske i så god 
tid som är möjligt och att alla aktörer är närvarande och delaktiga vid detta möte. 
 
Ekans personal jobbar dagligen med att erbjuda våra boenden aktiviteter utifrån de boendes 
enskilda önskemål. Vi kommer även framöver att arbeta med en årsplanering för aktiviteter, där 
aktiviteter planeras månad för månad. 
 
Vi arbetar ständigt med förebyggande, bedöma riskerna i förväg, analysera, vara steget före och 
ha samsyn. Detta görs i det dagliga arbetet, vid teamträffar och vid arbetsplatsträffar. 
 
Personal 
Ekan har en mycket stabil personalgrupp som arbetat tillsammans i många år. De är 
ansvarstagande och initiativrika. De arbetar alla för att vara en god arbetskamrat och de har alltid 
de boendes behov i fokus. 
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Utbildning: 

 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna. 
 Under mars månad har gruppen haft en halv planeringsdag. 
 Demensutbildning är genomförd för hela gruppen under våren. 
 En personal har fått gå Praktisk Professionell Planering utbildning under våren. 
 Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda med samtliga anställda på Ekan. 
 Riskinventering av samtliga boenderum har genomförts med arbetsgruppen. 

 
Framtiden 
Vi kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med det som rör, arbetsmiljön, en god omsorg till 
våra boende, personalens kompetensutveckling och öppenhet mot alla de vi möter inom ramen 
för vårt arbete. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
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Kommunrehab 
 

  Årsbudget Utfall perio
d

Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  3 771 1 204 1 174 3 771 0
Verksamhet  319 66 44 319 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  4 090 1 270 1 218 4 090 0
        
Intäkter  -100 -43 -48 -100 0
        
Netto  3 990 1 227 1 170 3 990 0
 
Ekonomi  
Vi ligger på förbrukade 30,8%, medan riktmärket är 33% för 4 första månaderna. 
1 personal har gått ner 20 %, så vi sparar pengar där då vi endast har använt den tiden till att ta in 
extra personal, 4 tim/helg, 8 helger under jan-april. 
Vi köper fortfarande städ för att städa toaletterna på avdelningen en gång/dag, av kommunens 
städ för att personalen ska få mer tid till omvårdnaden. 
Under de perioder vi har det lugnt så försöker vi se över behovet av vikarier för att kunna spara 
pengar. 
 
Verksamheten 
Kommunrehab består av 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum (två platser). Akutrummet 
har varit belagt med 2 platser fram till slutet av mars sedan har det varit belagt med 1 plats, några 
veckor då och då har det varit en eller två platser lediga. Vi har haft 2 platser för 
korttidsvistelse/avlastning. I slutet av april var det 1 person som var beviljad SÄBO och den 
personen flyttade den 27/4, så nu är det endast korttidsvistelser på Krehab. 
Det har under året har det kommit in 2 tillbudsrapporter. Inga Lex Sara eller Lex Maria 
anmälningar har kommit in. 
 
Händelser av betydelse 
Under årets 4 första månader har arbetsmiljön hittills varit bra, personalen känner att de hinner 
med det mesta som ska göras.  
Personalen har varit på föreläsning om bemötande mot personer med demens. 
Vi har arbetet fram en handlingsplan så vi vet hur och vad vi ska göra om arbetsbelastningen 
ökar igen så vi kan sätta in åtgärder innan det blir alldeles för jobbigt. 
 
Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare 
Hel- deltid fungerar bra i gruppen, 6 heltider och en som gått ner till 80%, de 20% som är över 
används till extra personal helger när det behövs.  
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT.  
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Har till största del nått måluppfyllelse. 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Planeringsdag har genomförts 
under mars månad. Medarbetarsamtal har genomförts under året. 
Omsorgstagarna har deltagit i Kultur i vården. Läs- och sångstunder har genomförts 
kontinuerligt minst 1 gång i veckan. 
 
Bibehållen kvalitet 
Kompetensen är hög hos baspersonalen. Samarbetet mellan sjuksköterskorna och 
rehabpersonalen är bra, vilket tillsammans leder till en hög kvalitet på genomförda insatser.  
 
Personaltäthet: 
 antal årsarb. antal platser       täthet/rum 
Krehab (dag) 7,0 9 (+ 1 akutrum)       0,77 (0,70) 
 7,0 11       0,63    
  
 
Framtiden 
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska bl a genom att jobba fram 
den ”Goda arbetsplatsen” och vad det innebär för oss alla i gruppen. Detta så att personalen ska 
orka med tidvis hög arbetsbelastningen, samt att ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall perio
d

Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  18 959 6 621 5 640 18 959 0
Verksamhet  1 369 390 430 1 369 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  20 327 7 010 6 069 20 327 0
        
Intäkter  -594 -269 -247 -674 80
        
Netto  19 733 6 741 5 823 19 653 80
 
Ekonomi 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under perioden. 

Personalen har fått information om avtal och upphandling med syfte att på så sätt hålla 
kostnaderna för inköp av mat så låg som möjligt. 

 Maskinparken kommer att bytas ut efter hand. Två nya diskmaskiner är inköpta i år. En 
stor tvättmaskin kan komma att bytas ut vilket genererar en ökad kostnad. 

 Minskad kostnad för sjukskrivningar 
 En pensionsavgång 

 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och  är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med 
totalt 42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs 
behov. Under första kvartalet har det skett åtta utflyttningar och till dags datum sex 
inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
En läkemedelsvagn är hittills inköpt för att kvalitetssäkra medicinhanteringen och minska 
avvikelserna på läkemedel. En avdelning har börjat med denna och man upplever att det fungerar 
bra. Inför nästa delårsrapport kommer man att se om läkemedelsavvikelserna har minskat. 
 
Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt 
intag och behov av vikarier, dock har man märkt en minskning av vikarier, vilket kräver en hel 
del pusslande och omfördelning av personal för att få verksamheten att gå ihop 
 En minskning av sjukfrånvaro har noterats under perioden. En pensionsavgång har 

skett. Samarbete mellan grupperna har prioriterats. 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda på avd AB och CD. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Riskinventering av samtliga boenderum. 
 Handledning i Treserva för upprättande och uppdatering av genomförandeplaner 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
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Framtiden 
Fortsatt handledning i journalverktyget Treserva. Samtliga boende har en uppdaterad 
genomförandeplan. 
Ytterligare tre läkemedelsvagnar kommer att köpas in och tas i bruk från i höst. 
Vikarietillgången är fortfarande skral.  
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikels
e

Personal  23 718 7 663 6 896 23 718 0
Verksamhet  7 735 2 094 2 352 8 851 -1 116
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  31 453 9 757 9 249 32 570 -1 116
        
Intäkter  -4 538 -1 553 -1 554 -4 538 0
        
Netto  26 915 8 204 7 695 28 032 -1 116
 
Ekonomi 
Vi har förbrukat 30,4 % och riktpunkten ligger på 33 % för denna period. 
Vi har tagit in extra personal på helger till två grupper under en period men har nu tittat över 
schemat så de kan hjälpa varandra istället. 
Sjukfrånvaron har inte varit lika hög nu som den var förra året.  
VI hoppas kunna hålla budgeten resten av året men kan en säga säkert. 
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan vilka inte har 
varit belagda de senaste månaderna. 
Vi har för närvarande 1 par på Svalan, vilket gör 51 boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i 
lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
Vårdtyngden har periodvis varit hög i tre av grupperna. A-hälsan har/är inkopplad i tre av 
grupperna med bl.a. Stresshantering. Vi har även tittat över schemat för att få mer personal under 
helgerna utan att behöva ta in extra personal.  
Utbildningar för all baspersonal i bemötande mot personer med Demens. 
Solrummet har använts mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. Under årets första månader har vi haft 2 
långtidssjukskrivningar där av dem nu åter är i arbete.   
 
Periodvis under året har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för de 
boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Vi har klarat de flesta uppsatta mål under året.  
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Svalan 9.60 15 14 0,64 0,68 
 
Björken 6,60 11 11 0.60 0.60 
 
Rönnen 8,40 13 13 0.64 0,64 
 
Blåklockan 6,60 11 11 0,60 0,60 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,9   0,75 0,76 
 
Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi periodvis behövt ta in extra personal 
när de varit belagda men den senaste månaden har dessa varit tomma. Vi försöker se till så att 
alla grupper i huset hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att ta in extra personal. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna 
att bli bättre på att samarbeta. 
Vi måste även fortsätta arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska för att personalen 
ska känna arbetsglädje och orka med arbetsbelastningen eftersom vi ser att de som flyttar in på 
Ringelsta har stora vård- och omsorgsbehov. 
Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de 
boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden.  
 
Ser en oro inför denna sommar när det gäller vikarier, vi har ännu inte full bemanning på alla 
grupper.  
 
Ombyggnation av en toalett på Svalan pga arbetsmiljön. 
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
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779 Solbacken 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  0 0 123 0 0
Verksamhet  0 277 417 0 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  0 277 540 0 0
        
Intäkter  0 0 -268 0 0
        
Netto  0 277 272 0 0
 

Solbacken är ett trygghetsboende med 16 lägenheter. Budgeten för verksamheten finns inom 
hemtjänstens verksamhet, även den del av hyran som belastar verksamheten. Det har inte gjorts 
omföring av hyresutgifterna men i totalen finns budgeten med så något underskott i förhållande 
till budget är inte att vänta. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  10 503 3 607 3 065 10 826 -323
Verksamhet  2 927 1 158 913 3 005 -78
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa Kostnader  13 430 4 765 3 979 13 831 -401
        
Intäkter  -122 -104 -58 -122 0
        
Netto  13 308 4 661 3 921 13 710 -401
 

Ekonomi 
 Sjuksköterskor har rekryterats men löneläget har ökat. 
 Hjälpmedel har en kostnadsökning om 143000 under period jämfört med föregående år. 

Syrgaskostnaderna i särskilt boende har under perioden ökat med 31000 (över 250% ökning). 
Sjukvårdsmaterial har också kostat mer än beräknat. Prisökningar står för en del av 
kostnaden. Ny upphandling för inkontinens är klar. Upphandling sjukvårdsmaterial pågår. 

 Intäkter i form av mellankommunalt utjämningsbidrag 190 420:- är inte inkluderat i 
prognosen. 

 Prognos över förväntat utfall för helåret 2015 mycket är svår att beräkna, behovet av 
sjukvårdsinsatser och hjälpmedel går inte att styra. Den ökade kostnaden av hjälpmedel  och 
material men även personal speglar fler svårt sjuka i verksamheten. Stödfunktionen som 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller blir viktigare när allt fler sjuka äldre 
vårdas i hemmet och i särskilt boende. När vård och omsorgsplatser minskar ökar insatser 
från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ordinärt boende detta leder till ökade 
kostnader för hemsjukvård. Prognosen kan både förbättras och försämras beroende på hälso- 
och sjukvårdsbehovet hos dem vi vårdar samt inflödet av patienter.  

 
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 
Ett stort antal svårt sjuka personer vårdas i egna hem och i särskilt boende där behovet av 
hjälpmedel och sjukvårdsmaterial och syrgas har ökat. Det utförs avancerade sjukvårdsinsatser. 
Ännu klarar vi av att behålla planerad bemanning på OB tid men ökar behoven måste personalen 
fördelas om till mer OB tid och då får vi än svårare att klara de vardagliga planerade hälso- och 
sjukvårdsinsatserna. Bristande läkarmedverkan i hemsjukvården.  
 
Rekrytering av sjuksköterskor har inför sommaren kunnat lösas förutom nätter från mitten av 
juli, detta är ännu oklart hur det kan lösas. 
 
Arbetsterapeuter och sjukgymnast har vi  ett bra samarbete med Hälsocentralen där personalen 
kan arbeta för och med varandra under semesterperioden.  
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Fortsatt stora problem med informationsöverföring mellan landsting och kommun, 
patientsäkerheten drabbad. Detta påverkar arbetet för personalen, man får lägga ner mycket mer 
tid än brukligt för att säkerställa vården kring de patienter vi ansvarar för. Arbete pågår både i 
projektform och med direktkontakt ledning men resultatet har inte förändrats. Åtgärder kommer 
att vidtas. 
 
Hälso- och sjukvården som utförs av kommunen kräver arbete i ett flertal webbaserade 
stödsystem som tillexempel Nationell patient översikt (NPÖ), Pascal, Meddix, Senior Alert, 
Palliativa registret med flera,  dessa har inte fungerat tillfredsställande och stöd och support för 
dessa system är bristfällig både internt och externt. 
 
Personal 
21 anställda. Sjukfrånvaro 4,26%, 2014 motsvarande period 5,46%.  Verksamheten klarar inte 
att omstrukturera till fler sjuksköterskor i tjänst OB-tid då klarar vi inte verksamheten dagtid. 
Men samtidigt behövs i perioder utökad bemanning för att klara tillfälliga toppar och då i form 
av beredskap/övertid. Prognosen kan försämras beroende på hur möjlighet att rekrytera 
sjuksköterskor går.  
 
Framtiden 
Producent till NPÖ förväntas och denna kostnad kommer enligt prognos att vara omkring 
250 000kr och därutöver en månadskostnad om drygt 10 000kr. Detta har inte ställts krav på 
ännu så vi kan undkomma kostnaden 2014 och har inte planerat för införande under 2015. 
 
Ökad kostnad på avfallshantering förväntas när nya kanyler och rutiner tas i bruk, dessa används 
nu bara i någon enhet på prov. 
 
Den prestationsersättning kommunen erhållit används för att förbättra resultaten och höja 
kvalitén för bättre liv för sjuka äldre.  
 
Måluppfyllelse 
Det övergripande målet har varit att arbeta med ekonomin och de gemensamma resurserna, detta 
har inneburit att vissa mål har fått stå tillbaka till det som är högst prioriterat. 
 
Målen för anhörigstöd uppnås inte. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Rapportering socialnämndens verksamhetsmål 2015 01-01--04-30. 
 
Måluppfyllelse i förhållande till lagens krav: 
8 ej verkställda beslut inom äldreomsorgen, avser vård och omsorgsboende 
Alla ärenden utom ett som avgjorts i förvaltningsrätten har avgjorts till socialnämndens fördel. I 
ärendet som avgjordes till sökandes fördel beslutade socialnämnden att inte överklaga till 
Kammarrätten utan följa förvaltningsrättens utslag. 
 

Övergripande 
mål 

Verksamhetsmål Nyckeltal Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolkningsutvec
kling och tillväxt 

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

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

 Sjuktalen har minskat 
något, mest har 
långtidssjukskrivning 
minskat 

Värdigt bemötande Engagerade 
medarbetare, nöjda 
brukare. 
Kunskap och 
engagemang 

Uppgift 
saknas 

Brukarundersökning 
inom äldreomsorgen 
pågår april 2015 

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

Nöjda brukare 
 

 Uppgifter från 
brukarundersökninga
r inom 
äldreomsorgen 
saknas. 
Unga: samarbetet 
inom Norrbus 
fungerar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad 
samverkan, 

koncerntänk och 
effektivitet 

Allt arbete ska präglas av 
professionalism, glädje 
och respekt 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetarenkät 

 Brukarundersökning 
pågår. Personalmöten 
APT, skyddsronder 
och sMBL 
förhandlingar 
genomförs enligt 
plan. 
Inga uppgifter om 
standardkostnad finns 
för perioden. Ingen 
medarbetarenkät 
genomförd 

Insatserna ska vara 
evidensbaserade och 
bygga på god praktik 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetarenkät 
Minst 80 % av 
medarbetarna ska ha 
undersköterske-
utbildning. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

 Antal utbildade är 
högre än 80% 
Handledning finns 
tillgänglig vid behov 
för olika grupper. 
All personal har fått 
och kommer att få 
erforderlig 
vidareutbildning 
under 2015 
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Övergripande 
mål 

Verksamhetsmål Nyckeltal Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

 
 
 

fort. ökad 
samverkan, 

koncerntänk och 
effektivitet 

Alla i verksamheten ska 
samverka för 
medborgarnas bästa, den 
enskildes behov ska stå i 
centrum 

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

  

Uppdaterad hemsida 
samt politiker och 
tjänstemäns medverkan i 
öppna möten 

”Grönt ljus” på de 
variabler som mäts på 
hemsidan. 

 

 

 
 

Miljöhänsyn 

Alla i verksamheten har 
rätt till arbetsmiljö som 
präglas av glädje, respekt 
professionalitet och 
trygghet 

Medelvärdet för 
delaktighet ska ligga 
på minst 7,65 i 
medarbetarenkäten. 
Minst 80 % av 
tillsvidareanställda 
har rätt till heltid. 

 Mätningar av 
personalens 
uppfattning saknas. 
Målet om heltid anses 
uppnått 

Alla har rätt till omsorg 
och stöd som präglas av 
glädje, respekt, 
professionalitet och 
trygghet 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare 
Minst 75 för vård 
och omsorgboende 

Uppgift saknas Mätningar saknas 
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Information till 
kommunfullmäktige med 
anledning av 
prognostiserat underskott 
för 2015 samt inför 
behandling av budget för 
år 2016 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Berörda enhetschefer 
Revisorer 
 

Sn § 42 Dnr 00148/2015 041
 Dnr 00085/2015 041
 
I samband med redovisning av socialnämndens delårsrapport 2015-04-30 
visar årsprognosen ett underskott på 5 647 tkr. 
 
Socialnämndens ordförande har informerat kommunfullmäktiges ledamöter 
vid sammanträde 2015-04-14 om att socialnämnden har ökade kostnader 
som beror på lagstadgade insatser inom avdelningen för funktionshindrade 
samt inom individ och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård. 
 
Vid behandling av delårsrapporten diskuterade ledamöterna den uppkomna 
situationen och åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
I Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning står att läsa, under 
rubriken ”Nämndernas ansvar”; 

Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfullmäktige uppsatta 
målen, skall nämnden i första hand vidta åtgärder for att omdisponera 
tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand hos 
kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning 
för verksamheten. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige informeras om att ytterligare besparingar inom 

socialnämndens verksamhetsområde inte är möjligt utan att det påverkar 
verksamheterna på ett sätt som nämnden inte kan ta ansvar för. Nämnden 
har bland annat de senaste åren lagt ner ett antal boenden och minskat 
antal boendeplatser från 157 till 100. Till det har under året tillkommit 
stora ökade kostnader inom avdelningen för funktionshindrade och inom 
individ och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård, något nämnden 
inte kan styra. Reglering från staten, minskat statsbidrag och med det 
ökad arbetsbelastning inom samtliga verksamheter är ytterligare en 
orsak. Socialnämndens enhetschefer har dock alltjämt uppgiften att se 
över varje möjlig besparing i form av rationell personalplanering. 

2. Med hänvisning till Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, 
görs fullmäktige medveten om att socialnämnden inte kan dra ner på sitt 
budgetäskande för 2016-2018, då en sådan åtgärd medför fara för att 
verksamheter inte når lagens krav. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 

 
 Bilaga ./. 
 
 
 

Sn § 43 Dnr 00023/2015 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 
finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

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

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2015 har upprättats 
utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i 
riskbedömningen. 
 
Socialnämnden fastställde 2015-04-20 § 13 interkontrollplan för 2015. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Uppföljningen avser januari – april 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-05-25 § 42. 1 (2) 

 
Uppföljning av Internkontrollplan 2015  - Socialnämnden 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk hushållning Beslut 

Personalplanering 
Kontroll mot budget 
Time careplanering 
 
 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning-personalkostnaderna prognosticeras till 3 
miljoner över budget, AFF har utökning av verksamheten inom 
personlig assistans. Övriga delar uppvisar inga större avvikelser. 
Äldreomsorg inkl ledning, poolen och HSV följer i stort sett budget. 
 
Personalplanering fungerar tillfredsställande 
 
Socialnämndens ledning har fått information av upphandlare Sara 
Nordström. Rutiner är upplagda.  

Återsökning från Migrationsverket 
samt uppföljning av projekt 

Ekonomisk förlust för 
kommunen 

Kontroll i Treserva, 
placeringsbeslut 
Kommunicera mellan 
socialtjänsten och AME 
Kontroll i DEVIS 

 

Rättssäker biståndsbedömning 
och övrig handläggning, 
följsamhet till lagstiftning i 
utförandet 

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

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

Domar: ett beslut från Förvaltningsrätten i biståndsärende ändrade 
beslut till sökandens fördel, nämnden beslutat att inte överklaga till 
Kammarrätten, övriga domar till kommunens fördel, de flesta 
avgörandena handlar om bistånd till kontaktperson inom AFF. 
Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande 
Lex Sara: 1 ärende inom äldreomsorgen, ej vidare till Inspektionen 
för vård och omsorg 
Inga tillsyner från Inspektionen för vård och omsorg 
Tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket på Länsmansgården-inget att 
erinra 
Patientsäkerhetsberättelse för 2014 har behandlats i socialnämnden 
under mars 
Loggkontroller genomförda. 

 



 2 (2) 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade insatser Fel insatser används Brukares uppfattning av 

hur vården utförs 
 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatser och 
projekt 

Brukarenkät inom äldreomsorgen genomförs under april 
 
 
Senior Alert används inom verksamheterna för äldre 
 
 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC 
250 personal har utbildats i bemötande av personer med demens 
20 personal har utbildats heldag i självskydd 
10 personal har utbildats av våra egna handledare i självskydd 
2 chefer genomför nationella ledarskapsutbildningen 
40 personal har utbildats i förflyttningsteknik 
 

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

Otrygghet för medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande och 
betalnings-ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut har förbättrats sedan förra 
rapporteringen. 
 
Inga vitesförelägganden. 
Betalningsansvar 
Landstinget har fakturerat 553 000:- fram till 150430. Akut platsbrist 
under senare 
delen av 2014 samt prishöjning från Landstinget.  
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Utdelning av stipendium år 
2015 för studerande på 
gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Socialnämnden 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 44 Dnr 00151/2015 709
 
Socialnämnden beslutade 2006-12-05 § 73 att inrätta ett stipendium för 
studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram. 
 
Stipendiet består av ett diplom, blomma samt 1 000 kr som ska delas ut vid 
skolavslutningen till avgångselev vid gymnasiets omvårdnadsprogram, som 
under sin praktik visat prov på samarbetsförmåga, engagemang och empati. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Morteza Mohammadi utses som stipendiat av socialnämndens 

stipendium för studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram 
2015 med följande motivering: 
 
”Morteza har visat stor empatisk förmåga genom att i alla situationer 
och gentemot alla människor, såväl elever som vårdtagare och 
personal, kunna sätta sig in i andras situation och på ett moget, flexibelt 
och konkret sätt kunnat hantera olika situationer i vårdarbetet.  
 
Genom det arbetsplatsförlagda lärandet och i skolundervisningen har 
Morteza genomgående fått mycket goda omdömen vad gäller 
kompetens och samarbete.  
 

_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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Ansökan om 
serveringstillstånd till 
allmänheten - 
Glommersträsk Värdshus 
(Natalja Soinova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Anna Lindbäck 
 

Sn § 45 Dnr 00158/2015 702
 
Natalja Soinova, med firma Bostad Lappland har ansökt om 
serveringstillstånd för Glommersträsk Värdshus, Gula Villan, Storgatan 75, 
930 81 Glommersträsk. Ansökan avser tillstånd att året runt servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten.  
Tillfälligt tillstånd i avvaktan på slutlig prövning har beviljats av 
socialnämndens ordförande 2013-11-19. 
 
Polisen har inte någon erinran mot att serveringstillstånd beviljas eller mot 
sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. 
 
Vid kontroll med Skatteverket finns inte några skulder på skattekontot eller 
annat att anmärka på. Inte heller finns det några uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. 
 
Sökanden har genom att avlägga godkänt kunskapsprov visat att hon har 
tillräckliga kunskaper om Alkohollagen och anslutande föreskrifter. 
 
Lokalerna uppfyller de i lagen ställda kraven på ett serveringsställe för 
tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten året runt. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Natjalja Soinova, med firma Bostad Lappland beviljas tillstånd att vid 
Glommersträsk Värdshus, Gula Villan, Storgatan 75, 930 81 
Glommersträsk, servera starköl, vin och spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker året runt till allmänheten (8 kap 1 § Alkohollagen) 

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

 

_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



 
 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-05-25 

 
Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  

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

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Mats Klockljung -          

 9 Annika Öberg 1          

 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  

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

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg 1          

 9 Patrik Lundkvist           

 
Summa 9          

 
 


