
 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 1 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00 – 16.30. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

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

 
 
Övriga närvarande Jan-Olov Lundmark, kommunrevisor  

Emma Wendt, biståndshandläggare, § 4 
Emelie Olsson, biståndshandläggare, § 4 

 Viktoria Norberg, chef hälso- och sjukvårdsenheten, § 4 
Ann-Sofi Levander, socialchef 

 Inga Sandström, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Mats Klockljung 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2016-03-24 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-21 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Mats Klockljung 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-03-14 
 
Datum då anslaget 2016-03-24 Datum då anslaget 2016-04-15 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 2 
 

Ärendeförteckning 
  

Sn § 1 Dnr 00075/2016 700 
Tema – Öppet hus på Länsmansgården 
 
Sn § 2 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 3 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 4 Dnr 00075/2016 700 
Verksamhetsuppföljning – Äldreomsorgen 
 
Sn § 5 Dnr 00025/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 6 Dnr 00289/2015 700 
Remiss - Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 
 
Sn § 7 Dnr 00024/2016 011 
Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 
2015-2018 
 
Sn § 8 Dnr 00305/2015 709 
Remiss – Motion – Återinför Fixartjänsten 
 
Sn § 9 Dnr 00306/2015 709 
Volontärer (Medborgarförslag) 
 
Sn § 10 Dnr 00032/2016 701 
Samordnare inom området Psykisk hälsa 
 
Sn § 11 Dnr 00009/2016 709 
Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning 
 
Sn § 12 Dnr 00007/2015 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2015 
 
Sn § 13 Dnr 00035/2016 042 
Bokslut/Årsredovisning år 2015 - Socialnämnden 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 3 
 

 Sn § 14 Dnr 00023/2015 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 15 Dnr 00033/2016 709 
Internkontrollplan för 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 16 Dnr 00043/2016 709 
Redovisning av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2015 samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2016 
 
Sn § 17 Dnr 00042/2016 739 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015 
 
Sn § 18 Dnr 00006/2016 734 
Lokalförändring med syfte att utöka antal platser på Kommunrehab 
 
Sn § 19 Dnr 00034/2016 735 
Kvalitetsmätning Solbackens trygghetsboende 
 
Sn § 20 Dnr 00044/2016 706 
Avgifter för serveringstillstånd 
 
Sn § 21 Dnr 00070/2016 702 
Tilläggsbudget 2016- Tjänsteköp av handläggning inom alkohollagens 
område 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 4 
 

 

 
 
Tema – Öppet hus på 
Länsmansgården 
 

Sn § 1 Dnr 00075/2016 700
 
I samband med dagens sammanträde har socialnämnden har haft öppet hus 
på Länsmansgården. Allmänheten har getts tillfälle att få information om 
kommunens boendeformer samt ställa frågor av olika slag till nämndens 
ledamöter. 
 
Socialchef samt verksamhetsansvariga fanns på plats för att svara på frågor. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 5 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 2 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2015-11-01—2016-02-29 
Maria Rådman 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Margot Löfgren Edström 
Inleda utredning personkrets 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Rose-Marie Krekula 
Avsluta insatsutredning LSS 5 
Daglig verksamhet 1 
Inleda insatsutredning LSS 3 
Inleda utredning personkrets 1 
Kontaktperson/kontaktfamilj 7 
Ledsagarservice 1 
Personkrets 1 1 
Tillfällig utökning personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 21 
 
Eva Karlsson 
Avsluta insatsutredning LSS 2 
Inleda insatsutredning LSS 2 
Kontaktperson/kontaktfamilj 3 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 30 beslut 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 6 
 

 
 
 

forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-11-01—2016-02-29 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 48 
Dagverksamhet 3 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 45 
Korttidsboende 9 
Matdistribution 7 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  17 
Serviceinsatser 11 
Särskilt boende 4 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 9 
Summa delegeringsbeslut 164 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 57 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 11 
Inleda utredning SoL 54 
Korttidsboende 7 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  19 
Serviceinsatser 23 
Särskilt boende 8 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 200 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 188 
Trygghetslägenhet 4 
Summa delegeringsbeslut 192 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 73 
Summa delegeringsbeslut 73 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 7 
 

 
 
 

forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-11-01—2016-02-29 
Marie Lidström 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 55 
Egenvård 10 
Hemtjänst i särskilt boende 6 
Inleda utredning SoL 56 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  16 
Serviceinsatser 11 
Stöd i boendet 1 
Serviceinsatser särskilt boende 4 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 174 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 803 beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 8 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 2015-11-01—2016-02-29 
Christine Boström 
Avslag 4:1 6 
Avsluta utredning Ek bistånd/Förmedl 7 
Bekräft MF protokoll 1 
Bekräft S protokoll gem vårdnad 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 2 
Extra kostnad vid placering 2 
Fk – uppbära pension 1 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2  försörjningsstöd 17 
Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 6 
Försörjningsstöd 4:1 68 
Livsföring i övrigt 4:1 38 
Samarbetssamtalr TR inleds  1 
Utredn avtal om vård/umg/bo 2 
Utredning ekonomist bistånd/förmedl 10 
Utredning Faderskap 4 
Summa delegeringsbeslut 170 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 2 
Avslag 4:2 1 
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5 
Avsluta yttrande 11 § LUL 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 11 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 5 
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 5 
Försörjningsstöd4:1 37 
Livsföring övrigt 4:1 13 
Lägga ner utredning 3 
Strukturerat öppenvårdsprogram 2 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- år 1 
Utredning 11:1 vård/umg/bo 6:19 FB 2 
Utredning 11:1 yttr/upplysn IFO 2 
Utredn Ek bistånd/förmedling 4 
Summa delegeringsbeslut 97 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 9 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-11-01—2016-02-29
 
Susann Lundgren 
Avslag 4:2 1 
Ekonomist bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 15 
Ekonomist bistånd utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 3 
Försk på förmån 9:2  1 
Försk på förmån 9:2 2 
Livsföring i övrigt försörjningsstöd4:1 87 
Livsföring i övrigt 4:1 33 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 1 
Återkrav 9:2 ersättning livsföring övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut 146 
 
Ann-Britt Laestander 
Förmedling egna medel 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, 4 
Extra kostnad vid placering 2 
Försk på förmån 9:2 1 
Försörjningsstöd 4:1 23 
Livsföring i övrigt 4:1 11 
Lägga ner utredning 1 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Särsk kostn i samband med utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 18-20 år 1
Utredning 11:1 Ansökan 18-20 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- år 2 
Utredn 11:1 vård/umg/bo 6:19 FB 2 
Utredn ekonomist bistånd 3 
Summa delegeringsbeslut 56
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 10 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-11-01—2016-02-29
 

Anna Lindbäck 
Avsluta utredn 0-17 år utan åtgärd 2
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1
Extra kostnad vid placering 2
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 5
Försk på förmån 9:2 livsföring i övrigt 1
Försörjningsstöd 4:1 6
Livsföring i övrigt 4:1 4
särsk kostna i samband med utredning 1
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 4
Utredning ekonomiskt bistånd 4
Summa delegeringsbeslut 30
 
Åsa Lindström
Avslag 4:1 5
Avsluta utredning ekonomis bistånd/förmedl 5
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 12
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 mot återkrav 1
Fritidspeng – inrikes/inrikes 1
Förmedling egna medel 1
Försk på förmån 9:2 försörjningsstd 2
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1
Försörjningsstöd 4:1 107
Livsföring i övrigt 4:1 92
Utredn Ek bistånd/Förmedl 14
Utredn Faderskap 5
Summa delegeringsbeslut 246
 
Nanna Rehnfeldt 
Avsluta utredning 0-17 år med insats 2
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 4
Summa delegeringsbeslut 6
 
 
 
 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 11 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-11-01—2016-02-29
 
Carina Lundmark
Avsluta utredning 0-17 med insats 1
HVB Tillfälligt SoL 8
Kontaktperson 1
Lägga ner utredning 1
Uppdrag HVB internt 8
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 6
Utredn 11:1 Ansökan 18-20 1
Summa delegeringsbeslut 26

 
Anna Lindblom
HVB Tillfälligt SoL 12
Uppdrag HVB internt 12
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 13
Summa delegeringsbeslut 37

 
Erika Eklund
Avslag 4:1 1
Försörjningsstöd 4:1 4
Livsföring i övrigt 4:1 3
Utredn Ek bistånd/förmedl 2
Summa delegeringsbeslut 10
 
Farida Jonsson
HVB Tillfälligt SoL 4
Uppdrag HVB  internt 4
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 2
Summa delegeringsbeslut 10
 
Socialnämndens ordförande Henning Åhman 
18+ Ensamkommande 1
Familjehem SoL 1
HVB SoL 4
Överväg forts vård SoL 6:8 0-17 år 1
Summa delegeringsbeslut 7
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 842 beslut
 

forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 12 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Hälso och sjukvård 

2015-11-01—2016-02-29
 
Agneta Sandman 
HSL Arbetsterapeut 24
Summa delegeringsbeslut 24
 
Kristina Grahn 
HSL Arbetsterapeut 9
Summa delegeringsbeslut 9
 
Ann-Kristin Edström/Disa Östman
HSL Arbetsterapeut 17
Summa delegeringsbeslut 17
 
Kent Marklund/Disa Östman  
HSL Sjukgymnast 34
Summa delegeringsbeslut 34
 
Kerstin Granberg/Disa Östman
HSL Sjuksköterska 2
Summa delegeringsbeslut 2
 
Maria Hamreby/Disa Östman
HSL Sjuksköterska 1
Summa delegeringsbeslut 1
 
Åsa Jakobsson/Disa Östman  
HSL Sjuksköterska 2
Summa delegeringsbeslut 2
 
Karin Jönsson/Disa Östman  
HSL Sjuksköterska 1
Summa delegeringsbeslut 1
 
Gunilla Sundström 
HSL Sjuksköterska 1
Summa delegeringsbeslut 1
 
Jenny Stenvall 
HSL Sjuksköterska 7
Summa delegeringsbeslut 7
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 13 
 

 forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – Hälso och sjukvård 

2015-11-01—2016-02-29
 
Anna Sandgren   
HSL Arbetsterapeut 6 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
Jenny Renberg   
HSL sjuksköterska 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Kristina Pettersson Åman   
HSL sjuksköterska 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Christina Lindgren   
HSL sjuksköterska 4 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Anita Kågström   
HSL sjuksköterska 4 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - HSL 118 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 14 
 

5
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 3 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Månadsuppföljning januari - november 2015 
- Ekonomichef Sara Eklund 
 
* Anmälan enligt Lex Maria år 2015 
- MAS- Pernilla Berggren (Dnr 320/2015-779) 
 
* Beslut – Anmälan enligt Lex Maria avseende en händelse som kunnat 

medföra en allvarligt vårdskada 
- Inspektionen för vård och omsorg, (Dnr 320/2015-779) 
 
* Cirkulär 16:02 - Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och 

ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Skrivelse: ”Tysta fordon utgör en livsfara för synskadade” 
- Synskadades Riksförbund Norrbotten 
 
* Cirkulär 16:03 - Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 

1 februari 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* LOSSA – samverkan i mottagandet av nyanlända 
- Sveriges Kommuner och landsting 
 
* Nyhetsbrev  
- Kommunförbundet Norrbotten 
 
* Socialnämnden - Månadsbrev januari 2016, (Dnr 25/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Kommun- och enhetsundersökning – vård och omsorg om äldre 2015 - 

Hemtjänsten 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Kommun- och enhetsundersökning – vård och omsorg om äldre 2015 - 

Ringelsta 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 15 
 

 forts. Sn § 3 Delgett via e-post om inget annat anges
 
III Meddelandeärenden 
 
* Kommun- och enhetsundersökning – vård och omsorg om äldre 2015 - 

Ekan 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Kommun- och enhetsundersökning – vård och omsorg om äldre 2015 - 

Länsmansgården 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde 2015-12-11 
-  Norrbottens läns landsting 
 
* Socialnämnden - Månadsbrev februari 2016, (Dnr 25/2016-042) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en 

evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 
- Sveriges kommuner och landsting 
 
* Lokala medborgarlöften  Arvidsjaur 2016 
- Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaurs kommun 
 
* Oanmäld inspektion på särskilda boendet Länsmansgården i Arvidsjaurs 

kommun den 7 mars 2016 (Dnr 71/2016-709) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Cirkulär 16:10 - Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor 

från den 1 januari 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 16 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning –  
Äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Emma Wendt 
. Emelie Olsson 
. Viktoria Norberg 
. Ann-Sofi Levander 

Sn § 4 Dnr 00075/2016 700 
 
Emma Wendt, Emelie Olsson, biståndshandläggare och Viktoria Nordström, 
chef hälso- och sjukvårdsenheten informerade om följande; 
 
Biståndshandläggarna tar emot ansökningar och utreder behov av 
vårdinsatser. En ansökan kan leda till plats på korttidsboende/ 
omsorgsboende eller hjälp av hemtjänst. 
 
Under en längre tid har det varit ett hårt tryck på kommunkrehab 
korttidsplatser. När det inte finns någon korttidsplats att tillgå, medför detta  
mera arbete för hemtjänsten. 
Kön till omsorgsboende är kort för tillfället. 
 
Idag finns det personer som har väldigt hög vårdinsats som medför att 
hemtjänstens insatser kan ibland överstiga 45-timmarsregeln. 
 
Biståndshandläggarna upplever att psykisk ohälsa ökar bland de äldre och 
önskar bättre verktyg för att kunna bemöta detta i sitt arbete. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Biståndshandläggarna och chef för hälso- och sjukvårdsenheten får i 

uppdrag att sammanställa hur många personer som har hemtjänst mer 
än 45 timmar i veckan samt stora insatser för hälso och sjukvård i 
hemmet. 

 
_____ 
  
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 17 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2016 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Sn § 5 Dnr 00025/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med januari 2016 redovisas.  
 

Årets första månadsuppföljning visar en lägre omsättning än förra året, både 
kostnader och intäkter ligger lägre än 2015.  

 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Uppföljningen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande 

  

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse

Personal  166 027 13 351 13 198 166 027 0

Verksamhet  54 573 4 314 5 184 54 573 0

Internhyror  34 3 3 34 0

   

Summa kostnader 220 635 17 668 18 385 220 635 0

   

Intäkter  -50 613 -3 074 -3 294 -50 613 0

   

Netto  170 022 14 593 15 091 170 022 0
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Árviesjávrien kommuvdna 
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Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 18 
 

 
 
Remiss - Handlingsplan för 
samiskt 
förvaltningsområde 
 
 

Sn § 6 Dnr 00289/2015 700 
 
Kommunstyrelsen antog 2013-03-25 § 58 handlingsplan ”Arvidsjaurs 
kommun som samisk förvaltningskommun”. 
 
Handlingsplanen innehåller riktlinjer för arbetet med att stärka den samiska 
befolkningens ställning i Arvidsjaurs kommun. Handlingsplanen beskriver 
kommunens övergripande mål och inriktning, och ska samtidigt vara ett 
verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att skydda och stärka 
samernas lagliga rättigheter och ställning. 
 
Arbetsgrupp för Samiskt förvaltningsområde har 2015-10-15 reviderat 
dokumentet och upprättat förslag till ny handlingsplan ”Arvidsjaurs 
kommun som samisk förvaltningskommun”. 
 
Socialnämnden har fått motionen på remiss. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

 

Tillägg i handlingsplanen på sidan 11 punkt 2. Äldreomsorg, 
Genomförande; 

 

- Vid biståndshandläggning ta med frågan om behov av äldreomsorg 
helt eller delvis på samiska ifall personen så önskar. 

- Genom samarbetet med Kulturen i ”Kultur i vården ” genomförs 
besök med samiskt inslag under hela året (46 gånger under 2015) 

- Den samiska nationaldagen uppmärksammas med tårta, slöjd mm. 
- Inventering av språkkunskaper i samiska samt inventering av intresse 

för vidareutbildning inom språket genomförs vart tredje år, senast 
hösten 2015. 

- Samarbeta med kostenheten när det gäller servering av samisk mat. 
- Kåtan utanför Ringelsta används varje vecka under den varmare 

delen av året. 
- Socialnämnden har ansvar för underhåll av kåtan utanför Ringelsta. 
 

2.  I övrigt godkänna handlingsplan för samiskt förvaltningsområde. 
 

______ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Remiss 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 19 
 

 
 
Remiss - 
Bostadsförsörjnings-
program för Arvidsjaurs 
kommun 
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till. 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 7 Dnr 00024/2016 011
 
I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för 
bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för 
bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per 
mandatperiod (KomL 2 Kap 6§). 
 
Bostadsfrågan är en viktig del i samhällsbyggandet. Det är viktigt att ta ett 
brett grepp och se boendet som en del i samhället där service, boende, miljö 
och kommunikationer bildar helheten. Det handlar inte bara om att skapa 
och sälja en bostad, utan även om livsmiljö. 
 
Ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 
2015-2018 har upprättats. 
 
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 
  

Bostadsförsörjningsprogrammet är väl genomarbetat och belyser de 
frågor som socialnämnden velat lyfta fram under tiden programmet tagits 
fram. Både tillgänglighetsanpassningar och planering för behov av 
korttidsplatser och boendeplatser måste prioriteras utifrån befolkningens 
sammansättning och för att skapa mera rörlighet på bostadsmarknaden. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Remiss 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2016-03-14 20 
 

 
 
Remiss – Motion – 
Återinför Fixartjänsten 
 

Sn § 8 Dnr 00305/2015 709
 
Lars Lindström (l) har lämnat in följande motion: 
 
Återinför "Fixartjänsten" 
 
Det har tidigare år funnits en så kallad fixartjänst i kommunen som mot en 
rimlig avgift kunnat hjälpa äldre personer med att t.ex. byta en glödlampa 
eller sätta upp gardiner och liknande saker. Genom Fixaren har man kunnat 
undvika att den äldre själv, till exempel, stigit upp på en stol och sedan 
ramlat och kanske brutit både handled och lårben. Kommunens utgifter har 
därvid inte blivit så stora eftersom man istället kunnat spara in på både 
minskad tid för vård och omsorg och även kunnat undvika flytt till särskilt 
boende. 
 
Argumentet mot Fixartjänsten har varit att den äldre istället kan nyttja 
Rutavdraget. Men så enkelt är det inte eftersom många äldre, framför allt 
kvinnor, inte har så många extra kronor att spendera på en sådan tjänst — 
som trots Rut-avdraget inräknat, blir betydligt dyrare. Dessutom upplever 
många äldre, som inte är vana vid papper och byråkrati, att det är 
krångligare och besvärligare. Sammanlagt gör detta att den äldre i många 
fall hellre tar risken och gör det själv. 
 
Om delar av tjänsten, som tidigare kan betalas genom någon åtgärd inom 
arbetsförmedlingens ram torde dessutom socialnämndens kostnader för 
ändamålet, genom minskade vård- och omsorgskostnader, bli så pass små att
de torde kunna inrymmas i 2016 års budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 § 170 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunstyrelsen 

forts. Sn § 8 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen 
  

Med slutsats att om en kommunal fixartjänst ska inrättas beräknas 
kostnaden till ca 225 000:-/år om den ska delfinansieras med lönebidrag. 
Rättsläget vad gäller servicetjänster via socialnämnden är oklart, det 
finns rättsfall som tyder på att det socialnämnden hanterar ska vara 
biståndsbedömda insatser. 
Alternativet att serviceuppgifterna kan finnas inom Arbetsmarknads-
enheten bör ses över. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 22 
 

 
 
Volontärer 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Förslagsställaren 
. Personalledare soc 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 9 Dnr 00306/2015 709
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll, 
 
" Finns någon volontärverksamhet i Arvidsjaur? Om inte skulle det behövas,
exempelvis på äldreboenden. 
 
Hjälp med att bryta isolering, skapa trivsel, trygghet och gemenskap. 
Komplettera med insatser som inte görs av personal. Promenader, 
ledsagning, högläsning — listan kan bli lång. 
Andra kommuner har denna verksamhet. Då får volontärerna möjlighet till 
utbildning, handledning och att träffa andra volontärer. De erbjuds gratis 
föreläsningar och att delta på utflykter och kulturella arrangemang." 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 § 171 att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Meddela förslagsställaren att socialnämnden och socialtjänstens ledning 

är positiva till volontärsverksamhet och att nämndens verksamheter 
kommer att fortsätta med att bjuda in enskilda och föreningar att finnas 
med och stödja mötesplatser för äldre.  

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Kf § 171 2015-11-24 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 23 
 

 
 
Samordnare inom området 
Psykisk hälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrgruppen 
. Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 10 Dnr 00032/2016 701 
 

En ny överenskommelse har träffats mellan SKL och regeringen om stöd till 
insatser under 2016 inom området psykisk hälsa. Syftet är att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande 
från berörda aktörer. Målet är att befolkningen ska erbjudas individ och 
behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Överenskommelsen 
gäller för 2016 men målsättningen är även 2017 och 2018. 

Överenskommelsen har fem fokusområden: förebyggande och främjande 
insatser, tillgängliga och tidiga insatser, enskildas delaktighet och 
rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.  

 
I Norrbotten finns behov av att samordna det gemensamma arbetet mellan 
landsting och kommuner. Behov av samordnare 50 % + 50 %. 
I uppdraget ingår att göra gemensamma analyser, utifrån analyserna planera 
kort-och långsiktiga (5år) mål inom de fem fokusområdena. Beskriva 
analysresultat, mål, aktiviteter i en handlingsplan, senast 31 oktober 2016. 
Redovisa hur länet har använt/kommer att använda erhållna medel. Översyn 
och revidering av läns överenskommelsen psykisk hälsa.  
 
Länsstyrgruppen rekommenderar Norrbottens kommuner att anta förslaget 
till gemensam samordnare som finansieras med stimulansmedel under 2016, 
2017 och 2018 under förutsättning att medel beviljas. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Förslag om att tillsätta en samordnartjänst inom området Psykisk hälsa 

antas under förutsättning att övriga kommuner i Norrbotten antar 
detsamma. 

2. Samordnaren ska finansieras med stimulansmedel under 2016, 2017 
och 2018 under förutsättning att medel beviljas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Missiv 

 Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 24 
 

 
 
Samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel 
till personer med 
funktionsnedsättning 
 

Sn § 11 Dnr 00009/2016 709 
 
Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landsting har sedan 2008 haft 
samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel. Nuvarande avtal löper ut den 
31 december 2015. 
 
Den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och 
skola har gett sina tjänstepersonsorganisationer i uppdrag att ta fram ett 
förslag till samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget. 
Enligt förslaget till samverkansavtal har kommuner och landsting ett 
ömsesidigt samarbete, intresse och ansvar för försörjning av hjälpmedel till 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Det lagstadgade ansvaret att erbjuda hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763). 
Parternas inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom hjälp-
medelsområdet säkerställs i samverkansorganisationen och som ska 
användas för gemensamma beslut och uppföljning av verksamheten. 
 
Målet med samverkansavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är 
att patienterna/brukarna på lika villkor får tillgång till funktionellt fullgoda 
hjälpmedel i hela länet. Samarbetet kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge 
en effektiv hjälpmedelsförsörjning av god kvalité. Parallella organisationer 
ska undvikas. 
Samverkansavtalet innebär att landstinget och kommunen tar ett gemensamt 
ansvar för att utveckla hjälpmedelsverksamheten och kompetensen i 
hjälpmedelsfrågor i syfte att patient/brukare ska få tillgång till hjälpmedel på 
ett för bägge parter kostnadseffektivt sätt. 
 
Avtalet omfattar upphandling av hjälpmedel, inköp av hjälpmedel, 
rådgivning och konsultation, administrativa rutiner, IT-stöd samt 
lagerhållning.  
Kostnad grundabonnemang 23,50 kr per invånare. 
 
Samverkansavtalet gäller under perioden 2016-01-01 – 2020-12-31 med en 
automatisk förlängning om 12 månader. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 

 Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunförbundet Norrbotten 
. Ann-Sofi Levander 
. Margoth Edström 
 

forts. Sn § 11 
 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har 2015-12-11 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning antas. 
2. Socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att underteckna avtalet för 

Arvidsjaurs kommuns räkning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 26 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Catrin Höglander 
 

Sn § 12 Dnr 00007/2015 709
  
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 
9 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera fjärde 

kvartalet 2015.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för fjärde kvartalet 

2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2016-03-14 27 
 

 
 
Bokslut/Årsredovisning år 
2015 - Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 13 Dnr 00035/2016 042
 
Årsredovisning för socialnämnden år 2015 har upprättas. 
 
Resultatet innebär ett plusresultat mot budget med 239 tkr. 
 
Både intäkter och utgifter har ökat, jämfört med 2014 .Det är stor skillnad 
mellan prognosen i november och utfallet. Det beror bl a på att intäkter 
kommit sent, eller uppbokats till för låga belopp tidigare under året. 
 
Individ och familjeomsorgens resultat är ca -1,5 miljoner, något sämre än 
2014. Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskridande på ca 2,5 
miljoner, avsatta medel för vård i annan kommun har inte räckt till och ett 
par nya personalgrupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss 
mån i efterhand,  med upp till 2 års fördröjning av statsbidraget för LSS 
utjämning som varierar beroende på hur stor verksamhet kommunen har 
inom LSS. 
 
Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna minskat trots anställning av 
fler personer med hjälp av statsbidraget för ökad bemanning. Bättre 
personalplanering, fler yngre anställda, lägre sjuktal är del av förklaring. 
Tillgången på boendeplatser har varit i stort sett i balans, det har stor 
betydelse för resultatet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning 2015 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-03-14 § 13, 1 (26) 
 
Arvidsjaurs kommun Bokslut 2015 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  150 065 153 464 102 146 295

Verksamhet  47 692 59 327 124 52 616

Internhyror  34 34 100 250

   

Summa kostnader  197 791 212 825 108 199 161

   

Intäkter  -33 662 -48 934 145 -43 106

   

Netto  164 130 163 891 100 156 054

Årets resultat  239
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder 
samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Under årets första del hade äldreomsorgen brist på platser, det ledde till kostnader för utskrivningsklara, 
totalt 567 089 kr. En del av summan är kostnader som uppstod under slutet av 2014 samt retroaktiv 
höjning av dygnspriset.  
Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel för ökad bemanning som vi använt till att anställa mera 
undersköterskor som utgår från personalpoolen -resursteam , utökning av sjuksköterske-bemanning, 
dagverksamheten Utsikten för äldre samt utökad samordnarfunktion i personalpoolen. 
2014 års prestationsersättning för Bättre liv för mest sjuka äldre, 899 800 kr , har använts till 
kompetensutveckling, anhörigstöd, e-hälsa, samt Senior Alert .Kompetensutvecklingen har omfattat alla 
personalkategorier inom äldreomsorgen, till vissa delar har vi även bjudit in personal från AFF, IFO , 
gymnasielever, personal från grannkommuner samt från Arvidsjaurs hälsocentral. Utbildningarna har bl a 
handlat om bemötande av personer med demenssjukdomar, personer med förvärvade hjärnskador, 
utbildning i hur man möter hot och våld, PPP -personlig professionell planering samt förare och 
vårdhundar.  
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi har bytt ut ca 170 trygghetslarm, till digitala larm. Vi har 
samarbetat med Norrbottens läns landsting bl a inom fortsättningen av Bättre liv för mest sjuka äldre samt 
utveckling av det gemensamma informationssystemet Meddix. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har  haft stora svängningar i verksamheten, relativt stora 
personalgrupper har berörts inom området personlig assistans. Brukare har tillkommit och brukare som  
valt privat utförare är anledning till att verksamheten förändras. Boende i annan kommun har varit fler än 
under tidigare år. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2015 2 (26) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
Individ och familjeomsorgen har  utökat sina insatser till stöd för barn och unga. Fler ensamkommande 
barn och unga, fler NORRBUS ärenden  och anmälningar har gjort att resurserna inte räckt till. Under 
senare delen av året har IFO rekryterat en ny handläggare till verksamheten för ensamkommande. 
Rekrytering av socialsekreterare med ansvar för socialtjänstens del i unga till arbete samt ny 
familjestödjare har påbörjats och slutförs jan-febr 2016. Kontoret har byggts om för att ge plats till alla 
medarbetare inom IFO, med undantag av Pärlan som finns kvar i sin lokal. 
  
Försörjningsstödet ligger på högre nivå än förra året , men del av kostnaden täcks av intäkter i form av s k 
Jönköpingsmoms ( vårdavgifter) samt  överföring från Arbetsmarknadsenheten när det gäller kostnaden 
för ensamkommande unga över 18 år. Ökningen av utbetalningar har belastat IFO:s personal så 
väntetiderna har ökat, liksom pressen på de anställda. 
 
Ekonomi 
Bokslutet visar att nämnden i sin helhet klarat sin budget, +239 tkr.. Både intäkter och utgifter har ökat, 
jämfört med 2014 .Det är stor skillnad mellan prognosen i november och utfallet. Det beror bl a på att 
intäkter kommit sent, eller uppbokats till för låga belopp tidigare under året. 
 
Individ och familjeomsorgens resultat är ca -1,5 miljoner, något sämre än 2014. Avdelningen för 
funktionshindrade redovisar överskridande på ca 2,5 miljoner ,avsatta medel för vård i annan kommun 
har  inte räckt till och ett par nya personalgrupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss mån i 
efterhand , med upp till 2 års fördröjning av  
statsbidraget för LSS utjämning som varierar beroende på hur stor verksamhet kommunen har inom LSS. 
 
Inom äldreomsorgen har  personalkostnaderna minskat trots att vi anställt fler personer med hjälp av 
statsbidraget för ökad bemanning. Bättre personalplanering , fler yngre anställda , lägre sjuktal är del av 
förklaring. Tillgången på boendeplatser har varit i stort sett i balans , det har stor betydelse för resultatet. 
 
Investeringar 
Vi har  installerat spoldesinfektorer samt köpt in medicinvagnar. Projekten som avsåg läsplattor till 
personliga assistenter samt förbättrad serverkapacitet har utgått. En del av medlen har flyttats till projektet 
medicinvagnar. Socialnämnden har begärt att få föra över 1543 tkr till investeringsbudgeten för 2016 för 
att genomföra införande av hotellås och nytt larm på Ringelsta. 
 
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 totalt 332,7 omräknat till heltider (  motsvarande siffra för 
2014 var 319) 
Personalökningen beror till största delen på utökningar inom Avdelningen för funktionshindrade. Andelen 
män och utrikesfödda har ökat inom hela socialnämndens verksamhet. 
Sjukskrivningstalet är något lägre än  2014. 
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Enhet 2014 2015 
Socförv 7,76 7,31 
AFF 7,96 7,34 
Säbo 9,20 9,14 
Hemtjänst 7,0 7,8 
IFO 2,11 4,19 
Pool 4,38 1,57 
HSV 3,88 2,90 
Soc ledning 5,32 2,17 
 
Framtid 
Befolkningsprognos 2014 visar att 75-84 åringarna ökar med 74 personer under tiden 2014-2034. 
Längst sammanhängande period med ökning förväntas 2016-2022 (med totalt 99 personer) 
Antalet 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. En mätning genomförd av SVT under hösten 2015 visar att 
vi ligger på 63 plats i Sverige när det gäller möjlighet för personer över 65 år att få plats i boende. Det är 
rimligt utifrån befolkningens ålder, med fler äldre över 85 år och stor  glesbygd. 
Under 2016 planerar vi utökning av korttidsplatser genom att flytta in i OBS-avdelningens lokaler. 
Fortsatt utveckling av förebyggande arbete och hemsjukvård ingår också i planeringen för äldre. 
Regeringens och riksdagens olika åtgärder innebär både kostnader och intäkter. 
 
En utredning föreslår att nuvarande betalningsansvarslagen ersätts av en 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. 
Kommunerna och landstinget i Norrbotten planerar för det praktiska genomförandet. 
Under 2016-2018 får kommunen ca 2 miljoner per år till utökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Förslaget till nya bemanningsregler i vård och omsorgsboende har inte gått igenom och inget datum är 
fastslaget. 
 
Nya hygienföreskrifter infördes 1 januari 2016 , det ställs större krav på arbetskläder. För att leva upp till 
föreskrifterna måste hemtjänstens behov av omklädningsrum och tvättmöjligheter lösas. 
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
som träder i kraft 2016-03-01. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. Intentionen med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. 
 
Från 1 januari 2016 infördes en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det 
huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen för vuxenlivet och ett 
självständigt boende.  
Ökad tillströmning 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, etablerinsgfasen på två år är för kort tid för att 
personer ska komma i arbete.  
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Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i verksamheten. Brukarna inom personlig 
assistans kan välja mellan privata utförare eller kommunen som utförare och det berör ofta stora 
personalgrupper. Brukarna har ofta flera funktionshinder och verksamheten måste vara mycket flexibel. 
Försäkringskassans stramare bedömningar gör att kostnader skjuts över till kommunen istället. 
 
Under 2016 deltar vi med personal i  projektet KOFA-kompetens för alla, som riktar sig till deltagare från 
gruppen nyanlända eller med funktionshinder. 
Tillgång till utbildad personal är viktigt och vi behöver bli bättre på att ta tillvara alla medborgares 
resurser. Fortsatt samarbete med kommunens HR-avdelning, Arbetsförmedlingen, flyktingmottagningen, 
Gymnasieskolan, Akademi Norr är nödvändigt för att styra utvecklingen i rätt riktning.  
 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 

 Målet helt uppfyllt 
 

 Målet uppfyllt i hög grad 
 

 Målet ej uppfyllt 
 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
 

• D • 6. 
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Slutredovisning av socialnämndens investeringsbudget 2015 
 
Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt  Budget 
2015 
(tkr) 

Investerat 
t.o.m. 

2015-12-31

Kvar av 
budget 
2015 

 Social nämnden 
 

   

0401 Inventarier socialnämnden 160 216 -56 
  

Investering från 2014 som överfördes till 2015 
 

   

0402 Utbyggnad toaletter Ringelsta 30 0 30 
  

Ej genomfört, Arvidsjaurhem kommer att lägga 
kostnaden för ombyggnad på hyran i fortsättningen. 
Medel omfördelade till inköp av medicinvagnar på 
Länsmansgården enligt beslut i Sn. 
 

  
 
 
 

 

     
0403 Utökad serverkapacitet 70 0 70 
  

Projektet är ej genomfört. Medel delvis omfördelade 
till inköp av medicinvagnar på Länsmansgården 
enligt beslut i Sn. 
 

   

     
0404 Byte larminstallation Ringelsta 1 500 0 1 500 
  

Kravspecifikation har upprättats, underlag för anbud 
är ute fram till 160114. Dröjsmålet beror på tidsbrist, 
både hos chefer samt hos upphandlarna. Projektet 
beräknas slutföras under 2016.  
Hela anslaget på 1500 tkr. begärs överflyttat till 2016 
tillsammans med ytterligare 44 tkr som återstår från 
de ej genomförda projektet. 
 

   

 

 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2015 7 (26) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
40 Ledningsfunktionen och personalpool (ansvar 701-709, 771 och 799) 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  8 251 8 582 104 8 782

Verksamhet  8 293 8 274 100 7 327

Internhyror  34 34 100 0

   

Summa kostnader  16 578 16 890 102 16 109

   

Intäkter  -3 000 -5 002 167 -3 578

   

Netto  13 578 11 888 88 12 531

  
 
Resultat + 1 690 
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, administrativ 
handläggare/ekonom, biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom äldreomsorgen  och HSL enheten 
samt generella kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma åtaganden. 
Personalpool, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden. Även  stora delar av statliga 
stimulansmedel och projekt ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har inte haft full bemanning på alla tjänster under hela året ,  långtidssjukskrivning , partiell 
föräldraledighet har inte ersatts med vikarier.  Planering och genomförande av  hur  statliga medel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen  ska användas har varit högt prioriterat under senare delen av 2015. 
Planering för  utökning och flytt av Kommunrehab, ordna utbildningar för all personal inom äldreomsorg 
har varit två andra stora händelser. Under första delen av 2015 hade vi många utskrivningsklara , 
kostnaden för 2015 blev 567 000. Största delen av stimulansmedlen har lagts i personalpoolen där vi har 
utökat personalen, både undersköterskor samt utökning på samordnartjänsten. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
 Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits enligt plan .Personalen, både handläggare och chefer , har 
getts möjlighet till vidareutbildning , både längre utbildningar i ett par fall , och vidareutbildningsdagar 
som erbjudits i Arvidsjaur. Biståndshandläggarna har haft handledning under hösten. Personalpoolen har 
varit navet i rationell personalplanering bland baspersonal.  Socialnämndens mål anses vara uppfyllda 
inom socialnämndens ledning.  
 
Ekonomi 
Resultat + 1 690 tkr,  överskottet beror  uteslutande på att  intäkter i form av statliga stimulansmedel och 
lönebidrag har varit högre än under 2014. Vi hann inte med att förbruka hela prestationsersättningen för 
bättre liv för mest sjuka äldre. 
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Personal 
Sjuktalet har minskat, både i personalpoolen och bland chefer/handläggare. Medarbetarsamtal och 
lönesamtal har hållits .Arbetsplatsträffar och facklig information och förhandlingar  har genomförts enligt 
plan. 
 
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 för att får en lokal socionomutbildning hösten 2017, samarbete med gymnasieskolan 
inom Vård och omsorgscollege, är två viktiga delar Om kommunen förvärvar fastighet av landstinget 
kommer vi att planera för äldrecenter med utökade korttidsplatser bl a.  
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
 
Personalpool samt oplacerade tillsvidareanställda 
Dec -15 fanns 12 st. oplacerade tillsvidare anställda och av dem har 9 st vikariat, 2 föräldralediga samt 1 
har tjänstledigt. Inför framtiden 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. Vi har liten sjukfrånvaro och kontinuiteten i 
denna grupp är hög. Vi har arbetsplatsträffar ca 1 gång/ 5 v. Medarbetarsamtal och lönesamtal har 
genomförts, samt ½ planeringsdag 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 arbetstyngden har ökat. 
Vi har under hela året tagit ut vikarier genom TC pool även till kostenheten samt till boenden för 
ensamkommande. Chef i poolen har varit under period maj-september utlånad till Hemtjänsten som chef. 
Vi har under tiden 151001- 161231, 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.  
Sjukfrånvaron ligger på 1,88 vilket är mycket lägre än i de flesta andra grupper. 
 
Ekonomi 
Ett litet underskott pga. den insats som gjorde under sommaren åt annan kommun och därmed minskades 
intäkterna för poolen eftersom vi inte fick täckning för alla timmar samt introduktion av nya medarbetare 
som är anställda som vikarier i Poolen. 
 
Framtiden  
Vi ser nyttan både ekonomiskt och personalmässigt av ett fortsatt samarbete med andra enheter inom 
kommunen.  
 
Eva Granlund 
Enhetschef personalpool 
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411 Individ och familjeomsorgen 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr  i % Utfall 2014
Personal  7 983 7 870 99 8 356
Verksamhet  9 273 17 811 192 17 506
Internhyror  0 0 0 0
       
Summa 
 kostnader  

17 255 25 681 149 25 862

       
Intäkter  -1 000 -7 907 791 -10 069
       
Netto  16 255 17 774 109 15 793
 
Resultat - 1 519 
 
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.  
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del styrs av 
enskildas behov av stöd. Andelen utlandsfödda och flyktingar som efter sin etableringstid behöver stöd 
ökar och ställer nya och större krav individanpassade insatser. 
 
Händelser av betydelse 
Under sommarmånaderna och hela andra halvåret 2015 har vi haft en kraftigt ökad inströmning av 
ensamkommande asylsökande flyktingbarn/-ungdomar. Handläggningen av lagstadgade utredningar av de 
nyanlända ungdomarnas situation och behov har släpat efter. Vi har under hösten rekryterat ytterligare en 
socialsekreterare för målgruppen. 
 
Individ- och familjeomsorgen har sedan september haft vakanta tjänster, först vad gäller 
familjestödjare/hemterapeut och senare även socialsekreterare. Vi får allt svårare att rekrytera 
socionomer.  Detta har medfört ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Trots att vi under sommaren 
anställde en vikarierande socialsekreterare (studerande) har arbetsbelastningen inför, under och alltsedan 
sommaren varit för hög för att en god kvalitet och arbetsmiljö ska kunna upprätthållas. Flera känner 
trötthet och oro inför framtiden. Tre medarbetare har under året valt att söka annat arbete och ytterligare 
två har bett att få prova annat arbete inom vår verksamhet. 
 
Fortsatt många anmälningar med oro för barn/unga som riskerar att fara. Merparten av anmälningarna 
kommer som tidigare från främst skola och polis, även andelen från hälso- och sjukvården och 
allmänheten ökar.  
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Vad gäller öppenvården på Pärlan är vår känsla att något fler testar droger, vilket märks i nytillkomna 
ärenden och en ökad efterfrågan från gymnasieskolan kring information. 
Även opiatberoende förekommer. Vi har under 2015 övervägt inleda LVM-utredning i två ärenden, men 
insatser har ännu kunnat erbjudas med stöd av SoL.   
 
Ekonomi 
Personalkostnaden ligger något under budget, vilket beror på ökad personalomsättning med perioder av 
vakanser samt en längre period av sjukskrivning och en med tillfällig vård av barn.  
 
Kostnaden för familjehemsvård (barn och unga) uppgår till 3 128 tkr (2 991 tkr år 2014). Kostnaden är 
något missvisande då den del som återsökts från Migrationsverket under 2015 redovisats som intäkter för 
institutionsvård nedan. 
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar uppgår till 3 507 tkr netto, då del av kostnaden återsökts från 
Migrationsverket. (2 485 tkr år 2014).  

 
Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har ökat något, 1 057 tkr (783 tkr år 
2014). 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
Barn och unga 
Under 2015 har Individ- och familjeomsorgen mottagit 102 anmälningar om barn och ungdomar som kan 
befaras fara illa. (84 anmälningar år 2014). Förhandsbedömningar av och utredningar rörande barn som 
befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras inom fyra månader. Alla utredningar ska ske 
enligt BBIC (Barns behov i centrum). Våra utredningstider är för långa, vilket kan medföra att insatserna 
inte sätts in så snabbt som vore önskvärt. Dessutom har tjänsten som familjestödjare/hemterapeut varit 
vakant unde hela hösten, vilket kraftigt begränsat möjligheten till stödjande insatser i berörda 
barnfamiljer. Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, primärvård och barn- och 
ungdomspsykiatri ska ske enligt våra gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. En väl fungerande samverkan 
bör på sikt leda till att familjerna tidigt får rätt stöd och att antalet anmälningar om barn som riskerar att 
fara illa minskar. Här finns fortsatt stora förbättringsområden. Målen rörande barn och unga kan därför 
bara anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
5 barn/unga är placerade i familjehem och 5 i förstärkta familjehem. 6 ungdomar har vårdats på 
institution. Tre placeringar sker med stöd av LVU, övriga enligt SoL. Delar av vårdkostnaderna återsöks 
från Migrationsverket, men andelen ensamkommande som placerats utanför kommunens egna grupphem 
fortsätter att minska. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 4 673 tkr (4 371 tkr år 2014). Fler biståndssökande behöver mer stöd i form av 
samhällsinformation, ekonomisk planering och tolktjänster. Till följd av ökande arbetsbelastning har vår 
tillgänglighet minskat och beslut delges nu inom 3 till 10 veckor. Arbetet med att erbjuda och ge 
ekonomisk rådgivning har inte kunnat prioriteras, vilket lett till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. 
Målen kan därför inte anses mer än delvis uppfyllda. 
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Missbrukarvård/Pärlan  
15 nya ärenden har tillkommit under 2015 (12 nya år 2014). 10 personer har erhållit bistånd i form av 
institutionsvård, samtliga enligt SoL (9 personer år 2014). Tillgängligheten är fortsatt god. Målen anser vi 
vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn 
Handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd är fortsatt lång och utredningarna bristfälliga. 
Några tillsynsbesök har inte skett under perioden. Målen är ej uppfyllda.  
 
Framtiden  
Individ- och familjeomsorgens att fortsätta utveckla vårt arbete med barn och unga. Det gäller det 
förebyggande arbetet, genom vår delaktighet i arbetet på kommunens mötesplats för unga ”Humlan”, 
medverkan i barn- och ungdomsgruppen, information gällande droger, uppsökande verksamhet och 
samverkan enligt Norrbus. Det gäller utredningsarbetet enligt BBIC och utformandet av stödinsatser. 
 
För att fler ska vilja arbeta inom Individ- och familjeomsorgen och de som redan gör det ska orka arbeta 
kvar och känna att de ges förutsättningar att göra ett bra arbete behöver vi jobba mer med avgränsning av 
ansvarsområden, tydligare rutiner och ett fungerande  ledningssystem. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  43 020 47 995 112 39 442

Verksamhet  13 131 15 822 120 11 113

Internhyror  0 0 0 250

   

Summa kostnader  56 151 63 817 114 50 805

   

Intäkter  -21 031 -26 135 124 -18 852

   

Netto  35 120 37 682 107 31 953
 
Resultat - 2 562 
 
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 
En  nya grupp personliga assistenter som tillkom i februari 2015, har fr.o.m. september 2015 valt privat 
utförare av sin assistans.   
Ett ärende med placering i annan kommun, med stora stödinsatser har tillkommit i april 2015. 
Fr.o.m. september tillgodoses insatserna för de ärendet i kommunen genom anpassning av en lägenhet i 
Borgens gruppbostad som gjorts till ”eget boende”. 
Ytterligare ett nytt ärende med personlig assistans har tillkommit retroaktivt från 2015-01-01. 
 Vi har nu 20 ärenden med statlig assistansersättning (personlig assistans enl. SFB). 
 
Ekonomi 
Ökade kostnader kring ärenden med personlig assistans slår igenom med stor omfattning under 2015. Det 
är kostnader för sjukfrånvaro hos personliga assistenter som har privata utförare och utökningar som 
väntar på beslut från försäkringskassan. 
Även ärenden med ”boende i annan kommun” Verks. 762, har  medför stora kostnader för AFF.  
Ett ärende tillgodoses nu i kommunen men medför ökade kostnader inom bostad med särskild service 
men insatsen ges enl. SoL beslut . 
Vi har även fått fler ärenden med Personlig assistans enligt LSS, där kommunen har hela 
betalningsansvaret. Det är en konsekvens av Försäkringskassans  restriktivare bedömning av vad som 
ingår i grundläggande behov, för rätten till statliga assistansersättningen ( pers ass enl. SFB). 
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Personal/Måluppfyllelse 
Inom arbetmiljö och arbetsförhållanden har åtgärder gjorts ute i verksamheterna som medfört 
kostnadsökningar för att kunna ge en god arbetsmiljö för baspersonal. Baspersonalen har getts utbildning  
om bemötande vid demens ( Kajsa Båkman)och konsekvenser vid hjärnskador (Lars Jakobsson) och 
fortsatt arbete med utbildning med stöd av it-baserade Edukey. 
Vi anser att AFF har en god måluppfyllelse med respekt för den enskilde och professionellt bemötande. 
Bra bemötande, goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö i ständig översyn ger ett bra underlag för att 
även kunna utföra sitt arbete med glädje. 
 
2015 har Boendestödjarna (Duvan /Boendestödet)  tillgodosett 24 ärenden med SoL beslut. 
Verkställda LSS insatser 2015 
 
  2015 2014 
Personlig assistans  9§ 2 LSS 7 personer 6 personer 
Ledsagarservice 9§ 3 LSS  9 personer 14 personer 
Kontaktperson 9§ 4 LSS 19 personer 28 personer 
Avlösarservice i hemmet 9§ 5 LSS 2 personer 2 personer 
Korttidsvist. utanför det egna hemmet 9§ 6 LSS 0 personer 0 personer 
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  9§ 7 LSS 0 personer 0 personer 
Bostad med särsk. service för barn/unga 9§ 8 LSS 2 personer 2 personer 
Bostad med särskild service för vuxna 9§ 9 LSS 17 personer 19 personer 
Daglig verksamhet 9§ 10 LSS 24 personer 27 personer 
 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  30 237 29 071 96 28 024

Verksamhet  4 265 4 455 104 3 197

Internhyror  0 0 0 0

   

Summa kostnader  34 502 33 526 97 31 222

   

Intäkter  -3 237 -3 511 108 -2 614

   

Netto  31 265 30 015 96 28 608
 
Resultat + 1 250 
 
Verksamhet 
Hemtjänsten består av sju grupper med 59 årsarbetare. Fem grupper 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 ligger på samma nivå som föregående år. Vi har under perioden haft 
ett antal personer med palliativ diagnos som fått vård och omsorg i hemmet. 
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare. 
 
Statistik 2015 2014
Ant. brukare per mån 238 235
Ant. hemtj tim. per mån  8036 8121

 
Händelser av betydelse 
Påbörjat deltagande i Senior Alert. Målet är att identifiera personer med risk för fall, undernäring och 
trycksår och genom detta kunna sätta in förebyggande insatser. Vi har under sommaren verkställt insatser 
för brukare från annan kommun med totalt 450 timmar. 
Vi fortsätter att omfördela en del ärenden till Moskosel för att behålla Moskosel som en egen arbetsgrupp 
och hålla vårdtyngden i tätorten på en rimlig nivå.  
Beredskapen har fungerat bra och vi har haft fem larm nattetid i Moskosel och 26 i Glommersträsk. 
Från och med årsskiftet sade Räddningstjänsten upp avtalet om åtgärd av larm i Glommersträsk. 
Därmed åtgärdar hemtjänstens personal även i byn under nattetid. 
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.  
En person från hemtjänster kommer att under våren avsluta sin vårdhunds utbildning. 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. 
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Avvikelser/Klagomål 
Avvikelserna har bearbetats och i de fall brukaren har hemsjukvård också delgivits distriktssköterskan 
som har hälso- och sjukvårdsansvaret i den enskildes hem. I samtliga fallavvikelser har personalen inte 
varit närvarande vid själva fallet utan åtgärdat efter ett larm eller hittat brukaren som fallit. Under 
omvårdnadshändelser, insatser och arbetsrutiner är orsaken de flesta gånger att personalen missat i 
planeringen men ingen person har kommit till skada. Vad gäller information/kommunikation så har 
berörd part kontaktats.  
 
Avvikelser 2015 2014
Läkemedelshändelse 108 83
Fall 110 94
Omvårdnad/Insatser/Arbetsrutiner 40 23
Information/Kommunikation 16 35
Bemötande 3 2

 
Fyra klagomål för bemötande och informationsbrist till anhöriga. Samtliga klagomål har behandlats enligt 
gällande rutiner och nödvändiga åtgärder vidtagits. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är mycket lägre än budget då vi har vakans hållit delar av tjänster i samband med att 
ordinarie personal, i perioder, ansöker om nedsättning av sysselsättningsgraden. Totalt ca två årsarbetare. 
Vi har också hållit nere personal kostnaderna genom att spara timmar vid korttidsfrånvaro och anställa 
semester vik på en något lägre ssgr. än ordinarie. 
Verksamhetskostnaderna är något högre än budget, vilket beror på ökade kostnader för trygghetslarm i 
samband med byte till digitala larm samt ökade kostnader för färdtjänst. Inga kostnader för 
närståendestöd. 
Intäkterna är högre än budget och beror på att våra brukare har bättre ekonomi och avgifterna behöver 
därför inte reduceras. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Vi har under året haft en hög men jämn vårdtyngd. Den utökning som vi gjorde i oktober 2014 har visat 
sig vara fortsatt positiv bl. a genom att grupperna har bättre översikt och lättare att hjälpa varandra vid 
tillfälliga toppar. 
I Glommersträsk har vårdtyngden stigit markant vilket har inneburit att vi har anställt extra personal för 
att klara att verkställa insatser. Våra timvikarier får nu ganska fort längre vikariat och introduktionerna 
ökar därför. 
Sjukfrånvaro baspersonal 7,8 %. Den har ökat med 0,8 % jmf med föregående år. Frånvaro >60 dagar har 
ökat med knappt en procent. 
Fyra arbetsskador och fyra tillbud har rapporterats. En arbetsskada resulterade i en längre 
sjukskrivningsperiod. Nödvändiga åtgärder har vidatagits i samtliga fall. 
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Måluppfyllelse och kvalitet 
Måluppfyllelsen har varit god. Målen utvärderas från socialstyrelsens undersökning om vad de äldre 
tycker om hemtjänsten i Arvidsjaur. Sammantaget så är 96 % mycket nöjd med hemtjänsten. 91 % uppger 
att man känner sig trygg att bo hemma med stöd av hemtjänsten. 94 % anser att man tar hänsyn till åsikter 
och önskemål. 99 % tycker att personalen bemöter brukarna på ett bra sätt. 
Ingen utvärdering av personalmålen, då medarbetarenkät inte genomförts. Men vi chefer har bilden av att 
baspersonalen trivs på sitt arbete. Vi har personal som provat på annat arbete men valt att kommatillbaka 
till hemtjänsten. De har uttryckt att arbetet inom hemtjänsten ett självständigt och meningsfullt arbete. 
Baspersonalen har värdegrunden i åtanke och att arbetsmiljön är god trots hög vårdtyngd. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av hemtjänst kommer att kvarstå och troligen öka då antalet 
personer över 75 år kommer att öka med ett trettiotal personer under de närmaste två åren. Personer 
över85 år troligtvis kommer att öka med ett tiotal personer. 
Vi planerar, tillsammans med avdelningen för funktionshindrade, ett samarbete för att klara personlig 
assistans i Moskosel. 
En fortsatt utmaning kommer att vara vikarieanskaffning. För att klara detta tar vi emot elever som går 
vård- och omsorgsutbildningar samt praktikanter som vill prova på jobbet. Vi har också ett gott samarbete 
med skolan och arbetsförmedlingen. 
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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Kommunrehab 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  3 771 3 713 98 3 798

Verksamhet  319 276 86 268

Internhyror  0 0 0 0

       

Summa kostnader 4 090 3 988 98 4 065

       

Intäkter  -100 -125 125 -124

       

Netto  3 990 3 863 97 3 942
 
Resultat + 127 
 
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, men under sommaren 
har akutrummet inte varit belagt mer än två veckor. Men under årets sista månader har behovet av 
korttidsvistelse ökat så Akutrummet har varit belagt med minst 1 plats. Det har varierat med antalet som 
har blivit beviljad SÄBO men de flesta har fått boende ganska snabbt efter beslut. 
Det har under året kommit in 2 tillbudsrapporter. Inga Lex Sara eller Lex Maria anmälningar har kommit 
in. 
 
Händelser av betydelse 
Under detta år har arbetsmiljön varit bra, personalen känner att de hinner med det mesta som ska göras. 
De känner inte att de behöver stressa och de har även periodvis erbjudit sig att gå på någon annan 
avdelning när beläggningen har varit låg.  
Personalen har varit på föreläsning om bemötande mot personer med demens samt Praktisk professionell 
planering (PPP) som hjälper personalen att planera arbetet så att var sak görs på rätt tid och på rätt sätt. 
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. 
 
Ekonomi  
Vi har klarat budget, har förbrukat 97 %. 
1 personal har gått ner 20 %, vi har endast har använt den tiden till att ta in extra personal, 4 tim/helg, 8 
helger under jan-april, samt någon helg under sommaren och hösten. 
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. 
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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.  
 
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. Bla annat jobbar vi vidare med 
PPP för att få till ett bra arbetssätt så att stressen och arbetstyngden minskar. 
Planer är att flytta Kommunrehab till nya lokaler under våren, där Landstinget har sina akutplatser nu. 
Vi kommer under februari månad sätta oss ner och göra en konsekvensanalys för att titta på fördelar och 
nackdelar med flytten. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  18 959 19 747 104 18 539

Verksamhet  1 369 1 227 90 1 145

Internhyror  0 0 0 0

   

Summa kostnader  20 327 20 974 103 19 683

   

Intäkter  -594 -938 158 -640

   

Netto  19 733 20 037 102 19 043
 
Resultat - 304 
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt 42 
lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. Under året 
2015 har det skett 16 utflyttningar och 16 inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
Ett resursteam har anställts via personalpool som har till uppgift att ge de boende en extra guldkant. 
Resursteamet startade 1/10-15. 
 
Ekonomi 
 Intäkterna är högre än budget, bl.a mera bidrag till instegsjobb från Arbetsförmedlingen 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under året 
 Något minskad  kostnad för sjukskrivningar 
 Budget har överskridits något 

 
Personal 
 
Nyckeltal dagpersonal: 
26,55 i grundtjänst 
43 boendeplatser 
0,61 personal per boendeplats 
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Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt intag och 
behov av vikarier. 
En minskning av sjukfrånvaro har noterats under året. En pensionsavgång har skett. Samarbete mellan 
grupperna har prioriterats. 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Riskinventering av samtliga boenderum. 
 Samtliga boende har en genomförandeplan, där de allra flesta är uppdaterade, vilket innebär att det 

uppsatta  målet är delvis uppfyllt. 
 Samtlig personal har gått utbildning i demens samt PPP (praktisk professionell planering) 
 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 Succesiv anpassning till hemtjänst i särskilt boende pågår. 
 
Framtiden/Mål 
Att fortsätta jobba med och utveckla PPP 
Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka 
Ett anpassat arbetssätt för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
Samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell. 
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  30 744 29 095 95 33 043

Verksamhet  8 305 8 292 100 7 804

Internhyror  0 0 0 0

   

Summa kostnader  39 049 37 388 96 40 847

   

Intäkter  -4 678 -5 069 108 -5 654

   

Netto  34 371 32 319 94 35 193
 
Resultat + 2 052 
 
VERKSAMHETEN 
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, vilka har varit belagda 
större delen av året. 
Vi har för närvarande 1 par på Svalan, vilket gör 49 boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i 
lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal. Det har varit en anmälning 
enligt Lex Sarah. 
 
Händelser av betydelse 
Under året har 23 personer avlidit på Ringelsta. Vårdtyngden har periodvis varit hög i tre av grupperna. 
A-hälsan har/är inkopplad i tre av grupperna med bla Stresshantering.  
Då korttidsplatserna på Björken och Blåklockan har varit belagda, ökar arbetstyngden både psykiskt och 
fysiskt, eftersom lokalerna inte är anpassade för det antalet. Ju fler boende/vårdtagare desto oroligare i 
gruppen, på grund av deras sjukdomstillstånd.  
 
Utbildningar för all baspersonal i Bemötande och Praktisk professionell planering. 
 
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. 
Vi har under sommaren haft instegsjobbare som arbetat i verksamheten med aktivering med de boende, 
vilket har uppskattats av många och även varit en resurs i verksamheten. 
 
I oktober startade Resursteamet som 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. 
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Under sommaren och hösten avled flera personer på Rönnen och efterfrågan av lägenhetsboende var inte 
så stort. Flera lägenheter stod tomma under en längre tid. Det beslutades då att en av lägenheterna skulle 
användas till Gemensamhetslokal för de boende på Rönnen, där det tidigare inte funnits något sådant. 
Sedan september månad har därför en lägenhet använts till Gemensamhetslokal vilket har uppskattats 
mycket av både boende, anhöriga och personal. 
 
Ekonomi 
Vi har klarat budget, tack vare god personalplanering. 
Vi har kunnat spara in på personalbudget pga att en lgh på Rönnen nu används som gemensamhetslokal, 
samt att lägenheter har stått tomma, perioder under året, vilket gjort att vi inte behövt ta in vikarier vid 
frånvaro.  
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft planeringsdagar 
och medarbetarsamtal.  2 arbetsskadeanmälan och 14 tillbudsrapporter har inkommit under året. Alla 
tillbudsrapporter beror på boendes sjukdomstillstånd. 
Sjukfrånvaron har ökat litegrann, från 10,26 till 10,47. Ungefär hälften av sjuktalet beror på 
långtidssjukskrivningar. 
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 9.60 15 14 0,64 0,68 
 
Björken 6,60 12 12 0.55 0.55 
 
Rönnen 8,40 12 12 0.70 0,70 
 
Blåklockan 6,60 12 12 0,55 0,55 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,9   0,75 0,76 
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Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi periodvis behövt ta in extra personal. Svalan 
och Rönnen hjälper till när de har haft möjlighet. Vi försöker se till så att alla grupper i huset hjälper 
varandra, när möjlighet finns, istället för att ta in extra personal. 
Då vårdtyngden varit lättare 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 har under hösten börjat införa PPP (praktisk professionell planering), vilket innebär att strukturera 
verksamheterna och planera vardagen på ett bättre sätt. Var och en vet vad de ska göra och varför man är 
på sitt arbete. Vi hoppas att detta gör så att personalen får mer arbetsglädje, samt att ambitionen att 
genomföra aktiviteter för de boende ökar.   
 
Nytt larmsystem under våren. 
 
Ser en oro inför denna sommar när det gäller vikarier.  
 
Ombyggnation av en toalett på Svalan pga arbetsmiljön. 
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2015 24 (26) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

  Årsbudget Utfall 2015 Förbr. i % Utfall 2014

Personal  10 503 10 799 103 9 827

Verksamhet  2 927 3 378 115 3 281

Internhyror  0 0 0 0

   

Summa kostnader  13 430 14 177 106 13 108

   

Intäkter  -122 -371 305 -889

   

Netto  13 308 13 806 104 12 219
 
Resultat - 498 
 
Verksamhet 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens särskilda 
boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt boende. 
 
Händelser av betydelse 
Ett stort antal svårt sjuka personer vårdas i egna hem, det utförs avancerade sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende. Personer med stort sjukvårdsbehov bor även utanför tätorten. Detta kräver större personalresurser 
än beräknat samt även ökat behov av hjälpmedel. Ännu klarar vi av att behålla planerad bemanning på 
OB tid. Sjuksköterskor har arbetat övertid för att klara sjukvårdsbehov för palliativa och svårt sjuka  i 
egna hem. Bristande läkarmedverkan i hemsjukvården påverkar ännu verksamheten i stor omfattning.  
 
Fortsatt stora problem med informationsöverföring (dock andra problem än tidigare) mellan landsting och 
kommun, patientsäkerheten drabbad. Detta påverkar arbetet för personalen, man får lägga ner mycket mer 
tid än brukligt för att säkerställa vården kring de patienter vi ansvarar för. Arbete pågår både i 
projektform och med direktkontakt ledning men resultatet har inte förändrats.  
 
Hälso- och sjukvården som utförs av kommunen kräver arbete i ett flertal webbaserade stödsystem som 
tillexempel Nationell patient översikt (NPÖ) = sammanhållen journal, Pascal = läkemedel, Meddix = 
vårdplanering, Senior Alert = förebyggande åtgärder, Palliativa registret med flera,  dessa har inte 
fungerat tillfredsställande och stöd och support för dessa system är bristfällig både internt och externt. 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2015 25 (26) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
Ekonomi 
 Hälso- och sjukvårdsenheten håller inte budget för perioden, sjuksköterskor har  rekryteras men 

löneläget har ökat. Sommarvikarier har varit dyra, men verksamheten hade inte fungerat utan. Det är 
värdefullt med vikarier som kan verksamheten. 

 Anläggningsmaterial och övrigt material (hjälpmedel) klaras inte inom planerad budget. Fler personer 
med sonder och dyra förbandsmateriel har vårdats under året vilket inte kan förutses. 

 I intäkter ligger mellankommunalt utjämningsbidrag 190 420:- vilket är helt borta 2016. 
 Ökade personalkostnader; Vård i hemmet är kostnadseffektiv men kräver ändock resurser, dels i form 

av hjälpmedel men även personal. Stödfunktionen som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
tillhandahåller blir viktigare när allt fler sjuka äldre vårdas i hemmet. När vård och omsorgsplatser 
minskar ökar insatser från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ordinärt boende detta leder till 
ökade kostnader för hemsjukvård. Krav att ta hem svårt sjuka personer snabbt från sjukhus kräver mer 
resurser. Ökade kostnader för bilar har tillkommit med 1 bil eftersom mer  hälso- och sjukvård 
kommer att ske i egna hem. 

 
Framtiden 
En ev ny betalningsansvarslag kan innebära ett ökat behov av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. Enligt det förslag som ligger innebär det ökade krav på kommunal hälso- &  sjukvård med 
ökat behov av hjälpmedel och tillgänglig personal. 
 
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 har undkommit 
kostnaden även 2015 men verkar komma 2016. 
 
Den prestationsersättning kommunen erhållit används för att förbättra resultaten och höja kvalitén för 
bättre liv för sjuka äldre. Uppsatta mål för bättre liv för sjuka äldre och åtgärder för att nå dessa enligt 
patientsäkerhetsberättelse 2014 kommer inte att kunna uppfyllas men utbildning och arbete pågår för att 
förbättra resultaten till målen för Bättre liv för sjuka äldre.  
 
Svårighet att rekrytera sjuksköterskor med kompetens? 
 
Måluppfyllelse 
Det övergripande målet under året har varit att arbeta med ekonomin och de gemensamma resurserna, 
detta har inneburit att vissa mål har fått stå tillbaka till det som är högst prioriterat! De ekonomiska målen 
har inte kunnat hållas. Legitimerad personal har kunnat rekryteras dock inte till den utökade bemanning 
som stimulansmedel skulle användas till. 
 
Hemsjukvårdsövertagandet har för Rehab fungerat allra bäst, här har inte bristerna i 
informationsöverföringen varit lika påtalande. Detta kan man se i hela länet.  
 
Avvikelser fortsätter visa stora brister i informationsöverföring och samverkan med landstinget, dock inte 
samma brister som tidigare mycket arbete läggs på att lösa problemen. 
 
Målen för anhörigstöd uppnås inte. 
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Personal 
4 sköterskor har slutat under året, ny rekrytering har kunnat lösas, det är svårt att rekrytera. Rekrytering 
av sjuksköterskor har inför sommaren 2015 kunnat lösas men vissa veckor har bemanningen varit låg, det 
förebyggande arbetet har inte utförts under denna period. Arbetsterapeuter och sjukgymnast har vi haft ett 
bra samarbete med Hälsocentralen där personalen har kunnat arbeta för varandra under semesterperioden 
samt under jul och nyårshelgerna.  
Sjuktalen har minskat något till 2,78% mot 3,75 2014. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sn § 14 Dnr 00023/2015 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 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 – december 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av Internkontrollplan fram till 2015-12-31  - Socialnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplaner
ing 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 
 
 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- socialnämnden i sin helhet klarar budgeten även om 
IFO och AFF överskrider sina budgetar, kostsamma ärenden inom området 
barn och unga. 
Prognoserna fungerar fortfarande inte då vi så sent som i november 
prognosticerade stort underskott. 
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 

Återsökningarna fungerar bättre men uppbokning fungerar inte 
tillfredsställande, en av anledningarna till att prognosen visade fel. 
Medel från Socialstyrelsen har rekvirerats i tid och vi har bokat upp viss del 
ifall pengar måste återbetalas. 

Rättsäker 
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. 
Ett beslut om verkställighet när det gäller att åtgärda trygghetslarm har 
kommit från Förvaltningsrätten; innebär att vi måste kunna tillhandahålla 
hemtjänstpersonal för att besvara larm, även i glesbygd. Utryckningstiden är 
enligt våra riktlinjer max 3 tim i glesbygd, nattetid. 
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 
1 Lex Maria där IVO bedömde att tillräckliga åtgärder vidtagits. 
Tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket på Länsmansgården-inget att erinra 
Patientsäkerhetsberättelse för 2014 har behandlats i socialnämnden under 
mars. Loggkontroller genomförda 

 

  



forts - Uppföljning av Internkontrollplan fram till 2015-12-31  - Socialnämnden 
 

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 genomförd under april 
Uppföljning av trygghetslägenheterna på Solbacken genomförd under 
november, redovisas till Sn mars 2016 
 
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 567 000:-  Akut platsbrist under senare delen av 
2014 samt prishöjning från Landstinget.  
Sept-okt: Landstinget har felaktigt fakturerat kommunen i några fall, 
fakturorna har bestridits och landstinget kommer att skicka faktura med rätt 
belopp 
Verkställigheten av avgift för hemsjukvård fördröjdes på grund av brist i 
rutiner mellan kommunfullmäktige och socialkontoret. Åtgärdas genom att 
socialkontorets administrativa handläggare ska få information direkt från 
kommunkansliet när det fattats beslut om förändrade avgifter. Nu ko 
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Internkontrollplan för 2016 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Personalledare soc 
. Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 

Sn § 15 Dnr 00033/2016 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 system 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. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 
till nämnden.  
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Förslag till Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2016 har 
upprättats.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Internkontrollplan år 2016 för socialnämndens verksamheter fastställs. 

 

_____ 

 
Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande 
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Internkontrollplan 2016 – Socialnämnden 
Utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

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

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 
Inköp 

Kontroll i Devis 
Kontroll i Time care 
 
Kontroll av inköpskort 

Vid varje 
bokslut 

Varje chef Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje bokslut 
 
Vid årsbokslut 

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk 
förlust för 
kommunen 

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

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

Varje månad Anna Lindbäck 
 
 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

Socialnämnden vid 
årets slut 

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

Fel 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  
 
 
Kontroll av 
utredningstider 
inom utredningar 
barn och unga 

Stickprov av 
biståndsbeslut i 
Treserva 
Domar i 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt 
Avvikelsehantering 
Lex Sara 
Lex Maria 
Tillsyner från  
Inspektionen för vård 
och omsorg 
Patientsäkerhets-
berättelse 
(Loggkontroll) 

Fem slump-
mässigt utvalda 
beslut 
kontrolleras 
varje månad 
 
 
 
 
Fem gånger per 
år eller vid 
misstanke 
 
Två ggr /år 

Ann-Sofi 
Levander 
 
 
MAS Pernilla 
Berggren 
 
 
 
 
 
 
 
IFO chef 

Rapporteras vid 
årsbokslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid varje bokslut 



forts. 2 (2) 
 

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

Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

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

Kvalitetsregister 
Avvikelsehantering 
Öppna jämförelser 
 

Årligen Ann-Sofi 
Levander 
 
Pernilla 
Berggren 

Vid bokslutet 2015 

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

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och 
betalningsansvar 

Ta fram uppgifter ur 
verksamhetssystemet 
samt ekonomisystemet 
(gäller 
betalningsansvar) 

Fyra gånger per 
år 

Catrin 
Höglander 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

Fyra gånger per år 
till revisorer, 
fullmäktige samt 
socialstyrelsen. 
 
Betalningsansvar 
rapporteras i 
samband med 
bokslut 
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Redovisning av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2015 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2016 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Personalledare soc 
. Personalkonsulent 

Sn § 16 Dnr 00043/2016 709
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2015 redovisas 
för nämnden samt plan för 2016 upprättats. 
 
Utvärdering för 2015 och förslag till plan för 2016 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2015. 
2. Anta till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter 2015 
 
Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet inom alla våra verksamheter och 
arbetsmiljön är stående punkt på träffarna. 
 
Många inom våra verksamheter upplever periodvis alltför hård arbetsbelastning och 
det finns tendens till att personal drabbas av ohälsa och stressrelaterad problematik på 
grund av detta. 
 
Medarbetarundersökning 
Ingen medarbetarundersökning utförd under 2015. Efter att cheferna haft sina 
medarbetarsamtal kan vi konstatera att de flesta trivs och mår bra på jobbet. 
 
Tillbud och arbetsskador 
Tillbuden har ökat markant , men ökningen är analyserad och det rör sig om ett fåtal 
arbetsplatser .Tillbuden avser våld och hot, svårt att åtgärda men vi arbetar hela tiden 
med olika insatser för att minska tillbuden. 
 
Den vanligaste orsaken är våld från brukare/vårdtagare och då handlar det om bland 
annat; slag mot huvud/klösmärken/muskelsträckning vid "fellyft"/personal får 
nypmärke/vårdtagare spottar på personal/personal blir dragen i håret/får kaffe/mjölk 
kastat på sig osv. 
 
12 arbetsskador är anmälda, 4 rör färdolyckor, halka eller biltrafik.  
Ansvariga chefer har vidtagit nödvändiga åtgärder på arbetsplatserna 
 
Sjukskrivningar 
Sjuktalen har minskat något, en stor del av sjuktalet är långtidssjukskrivningar. 
 
Kostnader 
De direkta kostnaderna för arbetsmiljöåtgärder i form av inköp av hjälpmedel eller 
annat uppgår för året  till 155 100 
En viss osäkerhet finns beträffande kostnaderna då en del inköp och utbildningar inte 
märkts med aktivitetsnummer arbetsmiljö. 
 
Flera grupper och individer har fått stöd via A-hälsan och personalkontoret, dessa 
kostnader finns inte med.  
Inte heller kostnaden för handledning till personal är bokförda som arbetsmiljöåtgärd.  
 
Skyddskommitté 
Möte vid fyra tillfällen under 2015. 
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Resultat 2015 
 
Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal , lönesamtal, rehabmöten, fackliga förhandlingar 
MBL förhandlingar genomförda . 
 
Brandskyddet; Utbildning till chefer och brandskyddsombud. Genomfört. 
 
Utbildning  till chefer i verktyget Adato genomfört av HR enheten. Fortsatt gott 
samarbete med HR enheten och A-hälsan. Genomfört 
 
Utbildning i hjärt och lungräddning. Ej genomfört 
 
Utbildning inom området bemötande av personer med demens-för att undvika hot och 
våld inom äldreomsorgen. Genomfört. 
Utbildning i personlig professionell planering-extrainsatt 
Utbildning i bemötande av våld och hot-extrainsatt på grund av att vi såg behov 
Utbildning i bemötande av personer med förvärvade hjärnskador-extrainsatt på grund 
av behov 
Fortsatt fokus på förebyggande arbete med hjälp av samtalsnyckel, lilla nyckeln och 
stora nyckeln i samarbete med personalkontoret och A-hälsan. Här ingår även 
handledning och hjälp med stresshantering. Både grupper och enskilda har fått hjälp 
av A hälsan. Genomfört. 
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Planering 2016 - Arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter  
 
Fortsatt kontinuerlig brandskyddsutbildning i samarbete med räddningstjänsten.. 
 
Utbildning i hjärt och lungräddning. 
 
Förbättra hemtjänstpersonalens möjligheter att byta om till arbetskläder, bygga om i 
kommunhusets källare ? 
 
Fortsatt fokus på förebyggande arbete med hjälp av samtalsnyckel, lilla nyckeln och 
stora nyckeln i samarbete med personalkontoret och A-hälsan. Här ingår även 
handledning och hjälp med stresshantering. 
 
Se över möjligheterna att ordna tvätt av personalkläder på boendena på annat sätt än 
med vår egen personal. 
Utveckla arbetet med personlig professionell planering för att personalen ska känna 
mindre stress. 
Fortsatt uppföljning av hemsjukvården 
God planering av hur vi använder pengarna vi får från Socialstyrelsen för Ökad 
bemanning i äldreomsorgen- resursteamet fortsätter under 2016 och utvärderas hösten 
2016. 
 
 
_____ 
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Socialnämnden 2016-03-14 31 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 17 Dnr 00042/2016 739
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse  
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2015 har upprättats. 
 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten: 

- Genomförande av riktad vårdhygienisk rond Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

- Förbättrat och fortsatt mycket goda resultat avseende riskbedömning och 
planerade åtgärder enligt Senior Alert i särskilda boenden. 

- Påbörjat utbildning och förberedelse för införande av Senior Alert i 
hemsjukvården 

- Samverkan i den egna verksamheten för att förbättra intern 
informationsöverföring på alla nivåer 

- Förbättrat resultat avseende Läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården 

- Genomförd utbildning till Hälso- och sjukvårdspersonal avseende 
upprättande av samordnade individuella planer (SIP) 

- Utbyte av och nyinstallation av spoldesinfektorer 

 

Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll: 

Egenkontroll har genomförts enligt plan ex. jämförelser av resultat i 
nationella kvalitetsregister och öppna jämförelser. Journalgranskning och 
granskning av annan dokumentation. Uppföljning av övergripande mål och 
strategier. Uppföljning av rapporterade avvikelser, fel och brister. 
Deltagande i punktprevalensmätning vecka 40 2015. Egenkontroll hygien, 
månadsvis infektionsregistrering . 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2015 godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Pernilla Berggren 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 32 
 

 
 
Lokalförändring med syfte 
att utöka antal platser på 
Kommunrehab 
 

Sn § 18 Dnr 00006/2016 734
 
Socialnämnden har under många år lagt ned permanenta platser i vård och 
omsorgsboende och samtidigt satsat på utbyggd hemtjänst. En viktig del i 
vårdkedjan och tryggheten för äldre är möjligheten till korttidsplats, te x när 
man behöver mera rehabilitering efter sjukhusvistelse. Korttidsvården är 
viktig även för de som vårdar anhöriga i hemmet eller stödjer anhöriga på 
annat sätt, man få tid att vila under den tid den sjuke är på korttidsplats. 
Krehab används också i de fall en person som  ansökt och beviljats vård och 
omsorgsboende måste vara på korttidsplats. 
 
Redan 2008 togs första diskussion upp med landstinget om möjligheten att 
flytta kommunrehab till obs-avdelningens lokaler på hälsocentralen. Av 
olika anledningar har frågan inte kommit till lösning men nu finns intresse 
från landstinget att genomföra flytt av obs-platser. Med anledning av detta 
har tre förslag tagits fram. 
 
Förslag 1 - Kommunkrehab – utökning och byte av lokaler till 
hälsocentralens obs-avdelning 
I Krehabs nuvarande lokaler kan max 11 personer tas emot och då är 
möjligheten till dubbelbeläggning av vissa rum nyttjat.  
För att klara behovet av korttidsplatser har det  nästan alltid använts 
extrarum på Ringelsta, Björken och Blåklockan. De rummen passar inte så 
bra som korttidsplatser , de är små och saknar lyft t ex. 
 
Inom OBS-avdelningen kan 14 personer tas emot om ytan nyttjas på bästa 
sätt. Dubbelbeläggning kommer att bli nödvändigt men rummen är stora så 
ytmässigt att det inte borde bli problem med att dela rum. 
Det blir det möjligt att samarbeta med personal från intilliggande boende 
Ekan där det finns 8 boendeplatser. Nattpersonalen får också bättre 
arbetssituation vid en flytt.  
Får också tillgång till syrgas som idag saknas. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till; 
. Ann-Sofi Levander 
. Personalledare kommunkrehab 
. Kommunal 
 

forts. Sn § 18 
 
Förslag 2 - Byte av lokaler för rehabpersonal och sjuksköterskor som 
arbetar inom Krehab, Ekan och Länsmansgården 
Hälso- och sjukvårdsenhetens personalen flyttar in i tomma lokaler på 
samma sida som Ekan och Krehab. Genom flyttningen kommer all 
äldreomsorgspersonal att vistas i lokaler bakom egna ytterdörrar. 
Sjuksköterskornas arbetsmiljö kan försämras ifall de blir kvar i nuvarande 
lokaler samtidigt som Krehab flyttar.  
 
Förslag 3 - Ny lokal för boendechef Ekan och nattpersonal 
Boendechefen delar rum med sin kollega på Länsmansgården. När 
fotvårdslokalen blir ledig kan boendechef och nattpersonal dela på lokalen. 
 
Ekonomisk analys 
Under förutsättning att lokalytorna blir ungefär detsamma som idag ska 
lokalkostnaden inte bli högre än nuvarande. 
Det blir kostnader för kabeldragning för larm och datorer, fler hotellås måste 
sättas in och vi måste även se över det gemensamma skalskyddet 
tillsammans med landstinget. 
På sikt effektiviseras bemanningen då Krehab och Ekan kommer att ligga 
bredvid varandra. Det kan eventuell finnas behov att öka personalen 
beroende på utökning av antalet platser inom korttidsvården men den 
kostnaden kan hållas nere genom samarbete. 
 
Kostnaden för utskrivningsklara kan hållas nere om det finns tillgång till 
flera korttidsplatser. Kostnaden idag ligger på 4 666 kronor / dygn.  
Från 2017 väntas nya bestämmelser om betalningsansvar, då blir det 
troligtvis tre dagar istället för fem dagar som gäller för att ta hem 
utskrivningsklara. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Förslag ovan om förändrade lokaler samt utökning av kommunrehabs 

platsantal antas. 
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att ansvara för att nödvändiga 

kontakter tas med Norrbottens läns landsting. 
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att fördela lokalerna på det sätt som 

är mest effektivt. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander  

Utdragsbestyrkande 
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Kvalitetsmätning 
Solbackens 
trygghetsboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Hemtjänstchef 
. Hemtjänsgrupp 2 

Sn § 19 Dnr 00034/2016 735 
 
I samband med att Solbacken övergick från vård och omsorgsboende till 
trygghetsboende beslutades att kvaliteten för de boende skulle följas upp. 
Enkätundersökning har genomförts under oktober 2015. 
 
Enkäten visar att de 13 hyresgäster som svarat är nöjda, både med boendet 
och med den hjälp de får. Ett förbättringsområde är information inför 
inflyttning, både om vad trygghetslägenhet innebär men även om andra 
saker. Det finns även önskemål om mera socialt innehåll.  
Yrkesskicklighet, bemötande och trygghet får höga betyg. 
 
Med start i januari kommer de boende att få möjlighet att äta middag 
tillsammans i matsalen under vardagar. Provar under en månad för att se om 
det fungerar för personalen att ha ansvar för att matsalen är öppen till 
middagen. 
 
Verksamheten kommer också att se över hur den tidigare expeditionen 
används då det kommit synpunkter från hyresgästerna att den passar bättre 
som gemenskapslokal än det rum som finns innanför matsalen. 
Hemtjänstpersonalen som idag använder ”expeditionen” har sitt rum i den 
gemensamma hemtjänstlokalen så från verksamhetshåll finns inget hinder 
att de boende använder ”expeditionen”  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. De boendes synpunkter kommer hädanefter att hämtas in på annat sätt än 

genom återkommande enkäter. 

2. Hemtjänstchef för grupp 2 får i uppdrag att verkställa iordningställande 
av gemensamhetsutrymme för de boende. 

3. Enkäten läggs till handlingarna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-03-14 35 
 

 
 
Avgifter för 
serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 20 Dnr 00044/2016 706
 
Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökan samt 
för tillsynen av alkoholförsäljning. Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av 
kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns beträffande 
kommunala taxor.  
Ansökningsavgiften ska erläggas innan utredning påbörjas. 
Den avgift som tas ut för tillsyn beräknas enligt avgiftsklasser som följer 
omsättningen på alkoholförsäljningen och inte efter antal tillsynstillfällen. 
Omsättning på alkohol avser föregående år och ska lämnas in till kommunen 
på restaurangrapporten. Debiteringen av tillsynsavgifterna sker då 
restaurangrapporterna har kommit in till kommunen.  
 
Avgifterna har legat på samma nivå under många år och eftersom 
verksamheten ska finansieras med avgifter måste dessa höjas. Under 2015 
har ca 70 tkr kommit in för olika avgifter enligt alkohollagen, en försiktig 
beräkning är att höjningen bör innebära att intäkterna ökar med 20-30 tkr. 
Antalet nyansökningar varierar mellan åren, liksom intäkterna. 
 
Förslag till förändrade avgifter för serveringstillstånd har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till avgifter för 

serveringstillstånd. 
2. Avgifterna föreslås gälla från och med 2016-06-01. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 
 

Avgifter för serveringstillstånd - Förslag 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016- 

 
Permanenta tillstånd  
 Nytt 

förslag 
Nuvarande 

avgift 
Nyansökan gällande servering, catering och provsmakning    8 000 kr 5 000 kr 
Ägarbyte 7 000 kr  
Utvidgade tillstånd, catering, provsmakning, gemensam 
serveringsyta, utökad serveringstid, ändrat alkoholutbud, 
omregistrering till AB/HB 

3 000 kr 2 500 kr 

Kunskapsprov med möjlighet till två omprov (gäller även 
tillfälligt tillstånd) 

1 000 kr  

 
 
Tillfälliga tillstånd för allmänheten 
 Nytt 

förslag 
Nuvarande 

avgift 
Enstaka tillfälle 1-3 dagar 4 000 kr 3 500 kr 
Tillfälle 2 – 5 om ansökan omfattar alla tillfällena 350 kr per 

tillfälle 
 

 
Ytterligare tillfällen kan ej omfattas av ett tillfälligt tillstånd. 

 
 
Slutna sällskap 

 Nytt 
förslag 

Nuvarande 
avgift 

Slutna sällskap (innefattar kunskapsprov) 1 000 kr 500 kr 
Om sökanden avlagt kunskapsprov och sökanden har samma 
personer med betydande inflytande 
 

700 kr  

 
Tillsynsavgifter  
 

Årsomsättning Nytt 
förslag 

Nuvarande 
avgift 

- 250 000 kr 2 000 kr 1 400 kr 
250 000 kr - 500 000 kr 3 000 kr 2 400 kr 
500 000 kr - 1 000 000 kr 4 000 kr 3 400 kr 
1 000 001 kr - 2 000 000 kr 6 000 kr 4 400 kr 
2 000 001 kr - 5 000 000 kr 9 000 kr  
5 000 001 kr -  12 000 kr  
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Tilläggsbudget 2016- 
Tjänsteköp av 
handläggning inom 
alkohollagens område 
 

Sn § 21 Dnr 00070/2016 702
 
Socialnämnden har delegation att utreda och utöva tillsyn i ärenden som 
omfattas av Alkohollagen. Enhetschef för individ- och familjeomsorgen, 
IFO, är den befattning som har till uppgift att handlägga och utöva tillsyn. 
På grund av allt större arbetsbörda har målen vad gäller handläggning och 
tillsyn inte kunnat uppnås under 2015. Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet riktar skarp kritik mot att nämnden trots påpekanden vid 
tidigare tillsyner inte kommer upp i den kvalitet på handläggningen som 
lagen föreskriver. 
 
Under flera år har diskussioner förts med våra närliggande kommuner, Malå, 
Sorsele, Arjeplog om gemensam handläggning men av olika anledningar har 
något samarbete inte kommit till stånd. Ingen av kommunerna har idag 
tillgång till specialist inom området. 
Arbetet med tillståndsärenden är så pass komplicerat att verksamhetens 
bedömning är att kvaliteten skulle bli högre om utredningarna genomfördes 
av en specialistfunktion. 
 
Med anledning av ovanstående har socialtjänsten i Arvidsjaurs kommun 
lämnat en förfrågan till Piteå kommun om de har möjlighet att sälja tjänst av 
handläggning inom alkohollagens område till Arvidsjaurs kommun. Piteå 
kommun har meddelat att de är intresserade.  
Piteå kommun säljer denna tjänst till Älvsby kommun sedan några år 
tillbaka. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander föreslår att tjänsteköpet ska gälla under ett år, 
med start 2016-06-01, med möjlighet till förlängning och med ömsesidig 
uppsägningstid på 6 månader.  
 
Föreslaget tjänsteköp innebär att Piteå kommuns personal besöker 
Arvidsjaur ett antal tillfällen per år. Det mesta arbetet är administrativt och 
utförs på distans. sökande kommer inte att behöva åka till Piteå för att träffa 
handläggare. 
 
Målsättningen är att handläggningen på sikt kan föras över till tekniska 
kontoret här i Arvidsjaur. 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 

forts. Sn § 21 
 
Ekonomisk analys 
Kostnaden för tjänsteköpet för ett år beräknas till 250 tkr (motsvarar 30 % 
tjänst). Intäkterna från krögare uppgår till mellan 70-90 tkr/år. 
 
Socialnämnden behöver en tilläggsbudget med 200 tkr för att kunna klara 
den ökade kostnaden under 2016. Tilläggsbudgeten beräknas inrymma 
tjänsteköp och utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 200 000 kr under 

år 2016 för tjänsteköp av arbetsuppgifter inom alkohollagens område. 

2. Socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att genomföra tjänsteköp 
av arbetsuppgifter inom alkoholhandläggning, utredningar, överklagan, 
tillsyn m m i den omfattning som framgår av bifogad bilaga. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-03-14 § 21 1 (3) 

Innehållet i tjänsteköpet  
 
Utredningar Arvidsjaur Piteå 
Stadigvarande serveringstillstånd allmänhet   
Stadigvarande serveringstillstånd slutna sällskap   
Tillfälliga serveringstillstånd allmänhet   
Tillfälliga serveringstillstånd slutna sällskap   
Förändringar av stadigvarande tillstånd   
Tillfällig förändring av öppettider   
Gemensam serveringsyta   
Anmälan om kryddning, lokal vid catering och 
provsmakning 

  

Återkallelse   
Tillståndsåtgärd   

 
Innehåll i utredningar Arvidsjaur Piteå 
Träff med sökande   
Mottagning av ansökan   
Diarieföring   
Fakturering-bevaka inbetalning   
Kontroll bolag/personer   
Remiss skatte   
Remiss kronofogde   
Remiss polis   
Kontroll av kunskaper i alkohollagen-närvaro vid prov   
Kontroll av lokal-kök   
Remiss miljö   
Remiss räddningstjänst   
Meny   
Kontroll av finansiering   
Sammanställning utredning   
Utredning till sökande och nämnd   
Beredning inför nämnd   

 
Arbetsuppgifter Arvidsjaur Piteå 
Föredragande inför nämnd   
Beslut till akten   
Beslut till sökande och Piteå   
Beslut till länsstyrelsen/Statens 
folkhälsomyndighet/polis/räddningstj 

  

Uppdatering av statistik   
Tillståndsbevis   
Inkommen överklagan   
Bevakning av nya inkomna förhållanden   
Förslag till nämnd vid överklagande   
Yttrande till Förvaltningsrätten   
Kontakt med sökande   
Yttrande till Kammarrätt   
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Restaurangrapporter-uppdaterade adresser/utskick Arvidsjaur Piteå 
Inloggning till Folkhälsomyndigheten   
Kontroll av rapport-pris-inköp-försäljning mat/alkohol   
Skicka rapport till Folkhälsomyndigheten   
Rapporter som inte godkänts behandlas av handläggare   
Beräkning av avgift   
Utskick av faktura   
Bevakning av betalning   

 

Tillsyn Arvidsjaur Piteå 
Skatte-bokföring   
Yttre tillsammans med övriga instanser   
-serveringsansvarig   
-köer, insläpp   
-bar,servering, toa, garderob   
-kontroll av ungdom, överservering   
-kontroll av märkbart påverkade   
Underlag för tillståndsåtgärder, erinran, varning, återkallelse   

 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering Arvidsjaur Piteå 
Inbjudan   
Utbildningsmaterial   
Sammankallande av samordnare, polis, konflikthanterare, 
medicinskt sakkunning, m fl 

  

Boka lokal, fika , lunch   
Ta emot anmälningar   
Utbildning   
Rättning av prov   
Sammanställning av utvärdering   
Skriva diplom   
Utskick av diplom  
Fakturering 600:-/person 2016   
Bevakning av betalning   

 

Krögarträffar   
inbjudan   
Hålla i träffen, dagordning mm   
Protokoll   
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Information till hemsida mm Arvidsjaur Piteå 
Blanketter   
Förslag på avgifter   
Uppdatera avgifterna årligen   
Se över riktlinjerna årligen, uppdatering vid förändringar i 
lagstiftning mm 

  

Uppföljning till socialnämnden   
Information till medborgare-den som får ett samtal ansvarar 
för att hänvisa rätt 

  

Information till media   
Rådgivning /Telefonförfrågningar   
Arkivering och gallring   

 
_____ 
  



 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2016-03-14 

 
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 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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