
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 54 
 

 
Plats och tid Spånhålan Moskosel, klockan 09.00 – 16.00. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Ingrid Tagesdotter (v) 
Karin Lindgren (s) 
Johnny Bäckström (s) 
Margoth Holmqvist (v) 
Mats Klockljung (c) 
Annika Öberg (m) 
Pia Klockljung (c), tjg ersättare 
 

 
 
Övriga närvarande Emelie Olsson och Emma Wendt, biståndshandläggare § 31 

Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

  
 

  
 
 
 
 
 
Utses att justera Margoth Holmqvist 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2016-06-02 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 31-43 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Margoth Holmqvist 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 
 
Datum då anslaget 2016-06-03 Datum då anslaget 2016-06-25 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 55 
 

 

Ärendeförteckning 
 
 

Sn § 31 Dnr 00075/2016 700 
Tema – Öppet möte på Spånhålan i Moskosel 
 
Sn § 32 Dnr 00075/2016 700 
Verksamhetsuppföljning - Individ och familjeomsorgen 
 
Sn § 33 Dnr 00075/2016 700 
Information om drogsituationen bland ungdomar 
 
Sn § 34 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 35 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 36 Dnr 00025/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2016 - Socialnämnden 
 
Sn § 37 Dnr 00085/2015 041 
Information till kommunfullmäktige med anledning av prognostiserat 
underskott för socialnämnden 
 
Sn § 38 Dnr 00143/2016 003 
Socialnämndens utskotts ansvarsområden 
 
Sn § 39 Dnr 00033/2016 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 40 Dnr 00203/2015 730 
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 
medföljande barn  
 
Sn § 41 Dnr 00142/2016 737 
 Dnr 00085/2015 041 
Tjänsteköp av middagsservering till boende i trygghetslägenheter på 
Solbacken samt i närområdet  
 
Sn § 42 Dnr 00138/2016 733 
Staket på baksidan vid Ringelsta för att möjliggöra för boende att vistas 
utomhus (Medborgarförslag) 
 
Sn § 43 Dnr 00137/2016 709 
Utdelning av stipendium år 2016 för studerande på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 56 
 

 

 
 
Tema – Öppet möte på 
Spånhålan i Moskosel 
 

Sn § 31 Dnr 00075/2016 700 
 
I samband med dagens sammanträde har socialnämnden har haft öppet möte 
vid Spånhålan i Moskosel. Ämnet för dagen har framförallt handlat om 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Allmänheten har getts tillfälle 
att få information av politiker och tjänstemän. 
 
Följande information lämnades av biståndshandläggare Emelie Olsson och 
Emma Wendt samt hemtjänstchef Emma Karlsson; 
 
 Kommunen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård, 

anhörigstöd, vård och omsorgsboende, trygghetslägenheter samt 
hemsjukvård. 

 Biståndsinsatserna är individuellt planerade och behoven prövas enligt 4 
kap, 1 § Socialtjänstlagen. 

 I kommunen finns 100 platser i vård och omsorgsboende för äldre, 20 
platser i boende för funktionshindrade samt 10-12 korttidsplatser på 
Krehab. 

 Mellan 65-80 personer brukar vara inskrivna i hemsjukvården. 

 Hemsjukvården utför även hembesök hos personer som inte är inskrivna. 
Det sker från beställningar via Hälsocentralen eller 
sjukvårdsrådgivningen (1177). 

 Anhörigstöd - Avlastning på Krehab samt möjlighet att få avlösning i 
hemmet är de största insatserna. Besökarna efterlyste mer utförlig 
information till medborgarna om kommunens utbud, vart man vänder 
sig, vilka rättigheter man har. 

 Hemtjänstgruppen i Moskosel har en personalbemanning med 6 
helårsarbetare, den faktiska bemanningen i dagsläget är 5,5. 
Vikarieanskaffningen i gruppen är ett stort problem. Rekryterings-
underlaget är först och främst betydligt mindre än för hemtjänst-
grupperna i Arvidsjaur centrum. 

 Hemtjänstgruppen i Moskosel har idag ett brukarunderlag på totalt 11 
personer. Gruppen har tre bilar att tillgå och har under årets första kvartal 
kört sammanlagt 4 630 mil. Jämför man med hela hemtjänstens totala 
körsträcka som är 8 072 mil för första kvartalet, så ser man att Moskosel 
ensam, som minsta grupp, står för mer än halva sträckan. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 57 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Individ och 
familjeomsorgen 
 

Sn § 32 Dnr 00075/2016 700 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander redogjorde för två ärenden om ekonomiskt 
bistånd som enheten arbetat med under den senast månaden.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 58 
 

 

 
 
Information om 
drogsituationen bland 
ungdomar 
 

Sn § 33 Dnr 00075/2016 700 
 
Socialnämnden har vid sammanträde i april 2016, begärt att få redovisning 
vid varje möte hur drogläget utvecklas i Arvidsjaurs kommun, med 
tyngdpunkt på unga. 
 
Socialchef Ann-Sofi  informerar vid dagens sammanträde att inflödet av 
narkotika till kommunen ser ut att ha minskat något jämfört med i april.  
 
Individ- och familjeomsorgen genom Pärlan, har haft en träff med alla som 
arbetar med ensamkommande barn och gett information om droger, tecken 
och symtom samt hur man kan förebygga drogmissbruk. 
Två träffar till är inplanerade. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 59 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 34 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2016-04-01—2016-04-30 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning LSS 2 
Bostad med särskild service vuxna 1 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 
Tillfällig utökning personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 5 beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2016-04-01—2016-04-30 

Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 17 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 2 
Inleda utredning SoL 13 
Korttidsboende 1 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  2 
Serviceinsatser 7 
Särskilt boende 2 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 53 
 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 28 
Summa delegeringsbeslut 28 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 20 
Trygghetslägenhet 1 
Summa delegeringsbeslut 21 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 60 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 34 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2016-04-01—2016-04-30 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 19 
Egenvård 4 
Inleda utredning SoL 19 
Korttidsboende 1 
Matdistribution 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  6 
Serviceinsatser 9 
Stöd i boendet – egenvård 1 
Stöd i boendet – serviceinsatser 1 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 66 
 
Marie Lidström 
Avsluta utredning SoL 14 
Dagverksamhet 1 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 12 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  3 
Serviceinsatser 3 
Stöd i boendet – serviceinsatser 1 
Särskilt boende 2 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 43 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 211 beslut 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 61 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2016-04-01—2016-04-30 

Christine Boström 
Avsluta utredning ekonomist bistånd/förmedling 3 
Försk på förmån 9:2  försörjningsstöd 4 
Försörjningsstöd 4:1 17 
Livsföring i övrigt 4:1 9 
Utredning ekonomist bistånd/förmedl 3 
Utredning Faderskap 1 
Summa delegeringsbeslut 37 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 9 
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd4:1 23 
Livsföring övrigt 4:1 10 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 45 
 
Susann Lundgren 
Ekonomist bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 2 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 11 
Livsföring i övrigt 4:1 9 
Lägga ner utredning 3 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 31 
 
Mona Larsson-Dahlberg   
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 5 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 yttrande/Upplysning IFO 1 
Summa delegeringsbeslut 12 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 62 
 

 
 forts. Sn § 34 

 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-04-01—2016-04-30 
Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 6 
Försk på förmån 9:2 livsföring i övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 6 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Summa delegeringsbeslut 19 
 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 4 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd7förmedling 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 3 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:1 27 
Livsföring i övrigt 4:1 13 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedl 8 
Utredning faderskap 1 
Summa delegeringsbeslut 65 
 
Nanna Rehnfeldt 
Kontaktperson 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Christina Lundström  
Försörjningsstöd 4:1 18 
Livsföring i övrigt 4:1 2 
Utredning ekonomist bistånd/förmedl 1 
Summa delegeringsbeslut 21 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 63 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-04-01—2016-04-30 
Carina Lundmark  
HVB Tillfälligt SoL 1 
Uppdrag HVB internt 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 235 beslut 

 
 
Delegeringsbeslut – Hälso och sjukvård 
 2016-04-01—2016-04-30 
 
HSL Arbetsterapeut 16 
HSL Sjukgymnast 9 
HSL Sjuksköterska 4 
Summa delegeringsbeslut 29 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - HSL 29 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 64 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 35 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Protokoll – 2016-04-20 
- Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegeringsbeslut 
 
* Verksamhetsplan och budget 2016 – Norrbottens kommuner 
- Kommunförbundet Norrbotten 
 
* Rapport 2015 – Norrbottens patientnämnd 
- Norrbottens läns landsting 
 
* Cirkulär 16:17 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Minnesanteckning – Patentrådsmöte 2016-04-25 – Piteå älvdals sjukhus 
- Norrbottens läns landsting 
 
* Månadsbrev januari – april 2016 – Socialnämnden (Dnr 25/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 65 
 

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

Sn § 36 Dnr 00025/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med april 2016 har redovisas. 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  166 027 52 309 51 498 166 626 -599 

Verksamhet  55 023 19 228 19 041 56 049 -1 026 

Internhyror  34 11 11 34 0 

   

Summa kostnader  221 085 71 548 70 550 222 710 -1 625 

   

Intäkter  -50 613 -18 550 -16 001 -48 974 -1 639 

   

Netto  170 472 52 998 54 549 173 735 -3 263 

 
Prognosen efter fyra månader pekar mot ett överskridande av budgeten med 
ca 3,2 miljoner kronor. 
 
Som vanligt är det mycket svårt att prognosticera inom socialnämndens 
område, det är stor osäkerhet när det gäller intäkter från Migrationsverket, 
nytillkomna brukare inom LASS, löneöversynens konsekvenser , mest inom 
Kommunals avtalsområde, mm.  

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Nämnden ser allvarligt på det prognostiserade underskottet och 

kommer att informera kommunfullmäktige om detta. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 66 
 

 
 
 
Information till 
kommunfullmäktige med 
anledning av 
prognostiserat underskott 
för socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 37 Dnr 00085/2015 041 
 
I samband med ekonomisk redovisning januari-april för  socialnämndens 
verksamheter visar årsprognosen ett underskott på ca 3 200 tkr. 
 
I Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning står att läsa, under 
rubriken ”Nämndernas ansvar”; 

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

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige informeras om att i april 2016 visar årsprognosen 

för socialnämnden på ett underskott med ca 3 200 tkr. 
 

 Socialnämnden ser allvarligt på det prognostiserade underskottet.  
Som vanligt är det mycket svårt att prognosticera inom socialnämndens 
område, det är stor osäkerhet när det gäller intäkter från 
Migrationsverket, nytillkomna brukare inom LASS, löneöversynens 
konsekvenser m.m.  

 
 Ytterligare besparingar inom socialnämndens verksamhetsområde inte är 

möjligt utan att det påverkar verksamheterna på ett sätt som nämnden 
inte kan ta ansvar för.  

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

  Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-05-23 67 
 

 
 
 
Socialnämndens utskotts 
ansvarsområden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 38 Dnr 00143/2016 003 
 
I Reglemente för socialnämnden samt Gemensamma bestämmelser för 
styrelser och nämnder, regleras att styrelsen själv fattar beslut om sin 
utskottsorganisation samt tar beslut om utskottens ansvarsområden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansvarsområden för socialnämndens utskott fastställs. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till ansvarsområden 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(1) 
 

Socialnämndens utskotts ansvarsområde 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-05-23 § 38. 

 
 
§ 1   Socialnämndens utskott 

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden utser bland dessa ordförande och 
vice ordförande. 
 
 
§ 2   Utskottets ansvar 

- Bereda ärenden inom sina respektive verksamhetsområden inför nämndbeslut. Utskottet bör 
inom ramen för sitt beredningsansvar upprätthålla en kontinuerlig kontakt med 
verksamheter, medborgare och individer i de ärenden där de berörs av nämndens beslut för 
att i ett tidigt skede fånga in eventuella synpunkter. 

- Fullgöra de uppgifter nämnden delegerar. 
- Utskottet får från styrelsen/nämnder, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden och 

upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 

Utskottens beslutsärenden framgår av nämndens delegationsordning. 
Utskottens beslutsprotokoll ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 
 
 
__________ 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 68 
 

 
 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2016 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

 
 Bilaga ./. 

Sn § 39 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. 
 
Uppföljning avser januari – april 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-05-23 § 39. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan januari-april 2016  – Socialnämnden 
Utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personal-
planering 

Kontroll mot 
budget 
Time careplanering 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- socialnämnden i sin helhet klarar budgeten 
Prognosarbetet fungerar fortfarande inte tillfredsställande då vi inte har tillgång 
till controllerfunktion. 
Personalplanering fungerar tillfredsställande 
 
Uppföljning av avtalstrohet samt medverkan vid möten om upphandling 
fungerar bra. 

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 relativt bra. 
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 
 
Kontroll av 
utredningstider 
inom utredningar 
barn och unga 

Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande 
Patientsäkerhetsberättelse för 2015 har behandlats i socialnämnden under april 
Loggkontroller inte genomförda. 
Säker inloggning för personal med SITHS-kort används i stor utsträckning 
 
 
 
 
 
 
Pågående utredningar 160430: 
Totalt 91 st varav 50 ensamkommande *) 
Utredningstiden ligger mellan 175-1518 dagar , utom för ensamkommande där 
tiden ligger  mellan 17-33 dagar. Alla ärenden utom de 50 för ensamkommande 
överskrider 4 måndersgränsen. 
*) Ärenden har inte avslutats i systemet, men är handlagda och insatser är 
genomförda. 

   



 2 (2) 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

Brukares 
uppfattning av hur 
vården utförs 
 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatser 
och projekt 

 
Senior Alert används inom verksamheterna för äldre 
 
 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC/IBIC 
 
Fortsatt utbildning/handledning inom AFF/ÄO, Ola Polmé har besökt oss under 
en hel arbetsvecka. 

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 62 200:- , betydligt lägre summa än 2015 
 

 

 

 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 69 
 

 
 
 
Överenskommelse om 
skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor och 
medföljande barn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 40 Dnr 00203/2015 730 
 
Kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta förutsätter skyddat 
boende av god kvalitet. I Norrbotten föreligger ett förslag som Norrbottens 
kommuners styrelse rekommenderar kommunerna att anta.  
 
Kommunerna är huvudman för skyddat boende. Socialtjänsten i respektive 
kommun ansvarar för att, utifrån en utredning av den våldsutsatta kvinnans 
och eventuella barns behov, bedöma om insatser kan tillgodoses inom 
kommunen eller om insatsen skyddat boende ska beviljas. Organisationen av 
verksamheten ska ingå inom ramen för socialförvaltningen i en 
huvudkommun, Luleå kommun. En styrgrupp utses med representanter från 
övriga kommuner och samverkansaktörer. Länets kommunen finansierar 
gemensamt verksamheten och har rätt att placera kvinnor i behov av skydd i 
boendet.  
 
Överenskommelsen innebär bl a för Arvidsjaurs kommuns del att bidra till 
ett gemensamt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med medföljande 
barn för en grundkostnad av 75 000 kr/år samt en dygnskostnad med 2 500 
kr. 
Kostnadskalkylen baseras på 9 boendeplatser i skyddat boende med hög 
säkerhet och bemanning dygnet runt. 
 
Norrbottens kommuners socialberedning rekommenderar kommunerna i 
länet att anta den upprättade överenskommelsen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta den upprättade 

överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 
deras medföljande barn i Norrbottens län. 

2. Godkänna upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna 
under förutsättning att alla kommuner deltar. 

 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Beslut Norrbottens kommuner 
Beslut från kommunförbundet Norrbotten Sn 2015-09-28 § 57 Bordläggning 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 70 
 

 
 
 
Tjänsteköp av 
middagsservering till 
boende i 
trygghetslägenheter på 
Solbacken samt i 
närområdet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Berörd hemtjänstgrupp 
. Ann-Sofi Levander 
. Kommunal 
 

Sn § 41 Dnr 00142/2016 737 
 Dnr 00085/2015 041 
 
18 personer bor i trygghetslägenhet på Solbacken. I hyreshusen i närområdet 
finns ytterligare några personer som beviljats matdistribution till middagen. 
Inom Solbacken finns ett serveringskök och ända sedan trygghetslägen-
heterna kom till har boende och andra med bistånd till lunch på Solbacken 
kunnat äta lunch i matsalen. Köket bemannas av en personal måndag-fredag 
under tiden 10-14. Under helgerna schemalägger övrig personal sig så att de 
klarar matservering och kökssysslor. 
 
Det har länge kommit önskemål till socialnämnden och förvaltningen att 
boende gärna vill äta tillsammans i matsalen och för att tillgodose 
önskemålet har personalen på prov lagt om schema samt arbetsordning för 
att se hur det kan fungera. 
Provet har pågått under januari –april. Personalen anser att det blir svårt att 
klara uppgiften, de ser heller en annan lösning, även om det innebär minskad 
personalbudget. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Middagsservering på Solbacken måndag – fredag kan läggas ut till 

extern utförare efter att nödvändiga förhandlingar har hållits med 
Kommunal. 

2. Verksamheten bedömer att övertalighet inte uppstår. Personalresurs 
flyttas till andra områden. 

3. Pengar motsvarande kostnaden för tjänsteköpet flyttas från hemtjänstens 
personalbudget till driftbudgeten, slag 4698, köp externa tjänster. 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Beslut från kommunförbundet Norrbotten Sn 2015-09-28 § 57 Bordläggning 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 71 
 

 
 
 
Staket på baksidan vid 
Ringelsta för att 
möjliggöra för boende att 
vistas utomhus 
(Medborgarförslag) 
 

Sn § 42 Dnr 00138/2016 733 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll; 
 
” Har uppmärksammat att utemiljön för de som bor på Ringelsta är i 

stort sett obefintlig och för att man ska kunna nyttja den eldstad (som 
är det enda som finns) och kunna grilla så måste det vara flera 
personaler så man ska kunna ha god tillsyn på de som är ute. 
Förutom de som har hemtjänst så bor det nästan 50 st. på de fyra 
avdelningar som har dygnet runt bemanning (Svalan, Björken, 
Rönnen och Blåklockan). Bland dessa så finns det flera som har olika 
grader/former av demens, flera som har svårt att förflytta sig 
självständigt och så flera som sitter i rullstol och alla har de olika 
hjälpbehov. Det åligger ordinarie personal som jobbar att se till att de 
boende får utevistelse och i dagsläge så blir det inte många minuter 
(om ens några) per boende som de vistas ute. Detta lider både boende 
och personal av. 
 

Nu till förslaget: Om man på baksidan av Ringelsta sätter upp ett fint 
staket (behöver inte vara så högt för de lär inte klättra över) från båda 
dörrarna d.v.s. från Blåklockan och från Rönnen/entrén fram till 
parkeringen och så ut till lappstan och så till hörnet av huset mot OK. 
Innanför staketet gör man lite gångar, sätter ut bänkar och bord 
anpassade så att även de med rullstol kan sitta vid borden, en liten 
eldstad där man kan koka kaffe, grädda våfflor och grilla en 
korvsnärt. Man kan plantera några bärbuskar, göra en liten vedstapel 
och kommunen planterar ju redan i krukor utanför Ringelsta så dessa 
blommor skulle ju då hamna så de boende kunde njuta av dem, man 
skulle även kunna sätta några pallkragar med ex smultron och 
jordgubbar. Givetvis skulle man nyttja området även vintertid med ex 
skotta lite snö, sopa och grilla.  
 

Gör man på det sättet så kan dörrarna stå öppna och de boendena 
kunde få gå in och ut själva utan att behöva känna sig övervakade 
och skulle förmodligen räcka med att det är en personal ute som har 
tillsyn då man kan larma om man behöver hjälp. Som det är nu är det 
få boende som kan vistas ute själv. Livskvalitén och glädjen hos de 
äldre skulle sannolikt öka samtidigt skulle personalens dåliga 
samvete och stress minska avsevärt då vi gärna skulle vara ute mer 
men tiden saknas så är sällan den möjligheten finns. 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Arvidsjaurhem AB 
. Förslagsställaren 
 

forts. Sn § 42 
 
 Möjligheterna på vad man skulle kunna göra är många och det 

behövs bara lite fantasi. Och vore väl underbart om våra äldre fick 
uppleva årstiderna ute istället för bakom en fönsterruta. Satsar 
kommunen på att vara den bästa kommunen då det gäller skolan så 
borde man åtminstone vilja bli en bra kommun för de äldre. 
Dessutom har Idéum många kreativa och duktiga personer som med 
små medel skulle kunna hjälpa till att skapa en fantastisk miljö för de 
äldre.” 

 
Kommunfullmäktige har 2016-04-12 § 27 beslutat överlämna ärendet 
till socialnämnden för beredning och beslut. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har tagit kontakt med fastighetsägaren 
Arvidsjaurhem AB om ärendet. Kostnaden för uppförande av staket på 
baksidan vid Ringelsta uppgår till ca 130 000 kronor.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att förhandla med 
Arvidsjaurhem AB om att kostnaden läggs på hyran, samt hur staketet 
ska utformas. 

 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-05-23 73 
 

 
 
 
Utdelning av stipendium år 
2016 för studerande på 
gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Hamze Aden Hussein 
. Ann-Sofi Levander 
. Henning Åman 
 

Sn § 43 Dnr 00137/2016 709 
 
Socialnämnden beslutade 2006-12-05 § 73 att inrätta ett stipendium för 
studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram. 
 
Stipendiet består av ett diplom, blomma samt 1 000 kr som ska delas ut vid 
skolavslutningen till avgångselev vid gymnasiets omvårdnadsprogram, som 
under sin praktik visat prov på samarbetsförmåga, engagemang och empati. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hamze Aden Hussein utses som stipendiat av socialnämndens 

stipendium för studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram 
2016 med följande motivering: 
 
Årets stipendium går till en ambitiös och omtänksam person. Eleven är 
snäll och glad och gör alltid sitt bästa för att andra ska må bra. Hen 
visar stor förståelse för andras upplevelser och tar hänsyn till allas våra 
olikheter. Elevens ödmjuka, lugna och fina sätt uppskattas både i 
klassen och på arbetsplatserna, och hen kommer att bli en tillgång på 
vilken arbetsplats hen än hamnar.  
 

_____ 
 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2016-05-23 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Henning Åhman 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström -          

 7 Ann-Karin Sörmo -          

 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 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 8          
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