
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-04-13 43 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 09.00-12.30. 
 
Beslutande Leif Rönnqvist, (s), ordförande 

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

 
 
Övriga närvarande Åke Lindberg, Jan-Olof Lundmark, Mikael Renberg, revisorer §§ 32-34 

Linda Lindström, Britta Lundqvist, personalföreträdare kommunal 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
 
 
Utses att justera Johnny Bäckström 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2017-04-20 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 30-35 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Johnny Bäckström 
 

 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-04-14 
 
Datum då anslaget 2017-04-21 Datum då anslaget 2017-05-13 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 44 
 

 
 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 30 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 31 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 32 Dnr 00072/2017 042 
Underfinansierad budget för år 2017 – Socialnämnden 
 
Sn § 33 Dnr 00055/2017 700 
Begäran om tilläggsanslag till utökning av administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 
 
Sn § 34 Dnr 00090/2017 041 
Mål- och resursplan 2018-2020 - Socialnämnden 
 
Sn § 35 Dnr 00025/2017 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten - Exclusive Car Events 
AB 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 45 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 30 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Nyhetsbrev mars 2017 
- Region Norrbotten 
 
* Månadsbrev mars 2017 (Dnr 18/2017) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-21 
- Kommunstyrelsen 
 
* Nyhetsbrev april 2017 
- Region Norrbotten 
 
* Beslut om tillstånd för digitala evenemangsskyltar 
- Trafikverket 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 46 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 31 
 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2017-02-28- 2017-04-04 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning LSS 1 
Inleda insatsutredning LSS 1 
Inleda utredning personkrets 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 4 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2017-02-28- 2017-04-04 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 13 
Egenvård 2 
Inleda utredning SoL 12 
Korttidsboende 6 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  3 
Serviceinsatser 1 
Särskilt boende 1 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 42 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 105 
Summa delegeringsbeslut 105 
 
Maria Isaksson 
Avgiftsbeslut 43 
Summa delegeringsbeslut 43 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 47 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 31 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-02-28- 2017-04-04 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 11 
Egenvård 1 
Hemtjänst i särskilt boende 2 
Inleda utredning SoL 9 
Korttidsboende 3 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  2 
Serviceinsatser 3 
Särskilt boende 3 
Summa delegeringsbeslut 34 
 
Marie Lidström 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 20 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 2 
Hemtjänst i särskilt boende 2 
Inleda utredning SoL 15 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  7 
Serviceinsatser 8 
Särskilt boende 1 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 67 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 291 beslut 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 48 
 

 
 forts. Sn § 31 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-02-28- 2017-04-04 

Christine Boström 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Anna Lindbäck 
Försörjningsstöd 4:1 3 
HVB SoL 1 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Maria Isaksson 
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Extra kostnad vid placering 2 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Mona Larsson Dahlberg  
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Avluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 3 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd, livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 8 
Livsföring i övrigt 4:1 5 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 ansökan 18-20 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Summa delegeringsbeslut 26 
 
Marlene Lima  
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 49 
 

 
 forts. Sn § 31 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-02-28- 2017-04-04 

Åsa Lindström  
Avslag 4:1 3 
Bekräft S protokoll 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 2 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 17 
Livsföring i övrigt 4:1 12 
Lägga ner utredning 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 5 
Utredning faderskap 1 
Summa delegeringsbeslut 44 
 
Hedman, Britt-Inger 
Avsluta utredning ekonomist bistånd/förmedling 1 
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försörjningsstöd 4:1 17 
HVB Tillfälligt SoL 1 
Livsföring i övrigt 4:1 8 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 ansökan 21- 1 
Utredning 11:1 yttrande/upplysning IFO 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 33 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:2 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 17 
Livsföring i övrigt 4:1 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 29 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 50 
 

 
 forts. Sn § 31 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-02-28- 2017-04-04 
Carina Lundmark  
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Familjehem/jourhem Tillfälligt SoL 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Summa delegeringsbeslut 5 
 

Nanna Rehnfeldt 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning ekonomist bistånd/förmedling 1 
Ekonomist bistånd ensamkommande 15 
Förskott på förmån 9:2, försörjningsstöd 7 
Förskott på förmån 9:2, livsföring övrigt 1 
Förskott på förmån, ensamkommande 1 
Försörjningsstöd 4:1 10 
Livsföring i övrigt 11 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Summa delegeringsbeslut 49 
 
Jenny Fahlman 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 202 beslut 
 
Delegeringsbeslut – Hälso- och sjukvård 
 2017-02-28- 2017-04-04 
HSL Arbetsterapeut 14 
HSL Hemsjukvård 2 
HSL Sjukgymnast 10 
HSL Sjuksköterska 8 
Summa delegeringsbeslut 34 
 
Totalt antal delegeringsbeslut – HSL 34 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 51 
 

 
 
 
Underfinansierad budget 
för år 2017 – 
Socialnämnden 
 

Sn § 32 Dnr 00072/2017 042 
 
Socialnämnden har 2017-03-13 lämnat följande information till 
kommunstyrelsen: 
 
Socialnämndens budgetram för 2017 är 173 093 tkr. Efter att personalbudget 
och verksamhetens behov i övrigt räknats ihop saknades det ca 5 miljoner 
för att alla verksamheters behov skulle rymmas i ramen. Socialchef och 
ekonom tvingades minska alla personalbudgetar med 3 % för 2017. Enda 
undantaget gjordes för Bryggan som enligt beslut under hösten 2016 skulle 
få en ökad personalbudget då antalet platser utökas. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått minskad budget för institutionsvård 
barn och unga samt vård av missbrukare. 
 
Viss sänkning av budgeten för förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen har 
gjorts. 
 
På intäktssidan har en smärre uppräkning gjorts av hyresintäkter och 
vårdavgifter.  
 
Sammanfattningsvis betyder detta att det är en underbalanserad budget. 
 
Inför 2018 kommer socialtjänsten att lämna förslag till besparingar trots att 
verksamheten redan sparat bort de delar som inte är lagstadgade och att det i 
många fall redan är på gränsen till vad lagen ställer som krav på 
socialtjänstens insatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 83 med hänvisning till det 
budgetläge kommunen står inför 2017 och kommande år, samt 
anvisningarna i reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning punkt 3.1 
sista stycket, ska förslag till budget i balans för år 2017 lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 25 april.  
Dialog ska föras med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 
 
Under dagens sammanträde informerade Kristina Lundberg (c) att 
centerpartiet kan komma att lägga andra besparingsförslag. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen  

forts. Sn § 32 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden kan inte i dagsläget upprättat en budget i balans för 
2017. Förslag till anpassning av budget 2017 med konsekvenser har 
tagits fram. De åtgärder som finns uppräknade motsvarar endast ca 1,1 
mkr. För att klara den här besparingen på 1,1 mkr måste t ex en snabb 
nedläggning av vård och omsorgsboendeplatserna på Svalan 
genomföras. Med allt vad det innebär av oro för både boende, anhöriga 
och personal blir kvalitetssänkningen och arbetsmiljöbelastningen inom 
socialnämndens verksamhet mycket stor. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2017-04-13 53 

Begäran om tilläggsanslag 
till utökning av 
administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 

Sn § 33 Dnr 00055/2017 700 

Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har förslag 
socialnämnden 2017-03-13 § 12 lämnat förslag till lösning samt skickat en 
begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäktige.  

Ekonomisk beräkning av förslaget 
Administratör socialkontoret  450 000 kr 
Utökning samordnare personalpool  120 000 kr under 2017  
Utökning chef Korttidsplatser  150 000 kr 
Utökning admin ÄO (tas från AFF)  255 000 kr 
Utökning chef AFF (utökningen balanseras 
till viss del av att admin försvinner)  400 000 kr 

Totalt  1 375 000 kronor 

Kommunstyrelsen har 2017-03-21 § 85 beslutat att återremittera ärendet för 
upprättande av en konsekvensanalys med uppsatta mål. 

Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 

Socialnämndens beslut 

1. Nedanstående konsekvensanalys överlämnas till kommunstyrelsen;

Arbetsmiljön blir sämre
Cheferna hinner inte på önskvärt sätt leda och fördela arbetet, det kan
uppstå arbetsmiljöproblem för underställda, förutom att cheferna själva
får dålig arbetsmiljö på grund av stress.

Ökande kostnader för sjukskrivna
Första kvartalet 2016 låg sjuktalet inom socialtjänstens ledning på 2,96,
samma period 2017 ligger sjuktalet på 8,24, stor ökning där man i vissa
fall tydligt ser sambandet mellan ökad stress och ökande sjuktal.

Problem att rekrytera och behålla chefer
Under årets första tre månader har redan två chefer begärt tjänstledigt
eller sagt upp sig. Få sökande på tjänster och vikariat, ökande
omsättning av chefer kostar stora pengar.

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2017-04-13 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

forts Sn § 33. 
 

Lägre effektivitet 
Den tid som går åt till administration skulle behövas för att arbeta mera 
med planeringsfrågor, både på kort och lång sikt. 
 
Sämre kvalitet för medborgarna 
Om personalgrupperna har sämre arbetsmiljö med bristande planering 
och ökande sjuktal blir det sämre och dyrare vård . 
 
Kommunens målbild måste förändras 
Orimliga mål skapar för höga förväntningar, både från oss själva som 
arbetar inom kommunen och från medborgarna. Vi måste tillsammans 
förmedla vad medborgarna kan förvänta sig av vård, omsorg och 
service, betydligt lägre än idag. 
 
_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-04-13 55 
 

 
 
 
Mål- och resursplan 
2018-2020 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Sn § 34 Dnr 00090/2017 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2015-11-24 § 177 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. 
 
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; 
 
 befolkningsprognoser 
 volym-och prisberäkningar 
 eventuella lagändringar 
 planerade större verksamhetsförändringar 
 förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för 

de kommande tre åren. 
 
Förslag till mål- och resursplan för socialnämnden har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Upprättat förslag till mål- och resursplan 2018-2020 för socialnämnden 

överlämnas till kommunstyrelsen. Förslaget innebär en lägre besparing 
än 4 %, men med stora ingrepp, särskilt inom äldreomsorgen. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Ks 2017-03-21 § 81 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-04-13 § 34 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

Mål‐ och resursplan 2018‐2020 

Socialnämnden 

 

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

med Region Norrbotten 
• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen för 
funktionshindrade samt Individ –och familjeomsorg 
 
Utvecklingstendenser 2017-2019 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Under 
planeringsperioden kommer vi inte klara  kartlägga verksamhetens processer och omsätta  i förbättringsalternativ i någon 
större utsträckning. På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra tidiga, förebyggande insatser, Medarbetarbetarna 
måste ha en kostnadsmedvetenhet.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer, fem personalgrupper samt tre biståndshandläggare 
finns på Länsmansgärdan 9. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även 
samverkan med primärvården öka. Ifall två enheter på Ringelsta görs om till trygghetslägenheter kommer hemtjänstens 
insatser att öka. 
Hemtjänstgruppen i Glommersträsk är kvar ,Moskosel har lagts ner. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte 
tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter utgör en viktig pussebit inom äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt 
Ringelsta , med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. Ett av socialnämndens 
besparingsförslag innebär att Ringelstas båda lägenhetsboenden, Svalan med 14 lgh och Rönnen med 12 lgh,  successivt görs om 
till trygghetslägenheter . 
 
Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården får 
utökat ansvar och tiden innan betalningsansvar inträder kortas ner. Vi måste vara beredda att vårdplanera 
under mellandagar och storhelger. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende har vi ökat antalet 
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större 
boenderum, om den enskilde vill det. Om Svalan läggs ner under 2017-2018 har vi 86 boendeplatser , då kan det bli 
svårt att klara vårdbehoven för den växande gruppen + 85 åringar. 
  



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

Mål‐ och resursplan 2018‐2020 

Socialnämnden 

 

Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill 
vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och 
ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Vi prövar IT-stöd inom den palliativa vården  under 2016. Ifall det visar 
sig vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom hela hemsjukvården. 
 
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden  ses över i takt med att de boende får individuella 
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Regeringen 
beslutade 2016 om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov 
ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt. 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten. Ifall 
nattillsyn med kamera kan medföra besparingar ska vi införa det. 
 
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också 
ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på 
sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag.  
Försäkringskassans omprövningar kan innebära att kostnader inom personlig assistans övervältras till kommunen. 
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och handläggares resurser räcker inte till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen och svårigheter att rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan,  i samarbete 
med andra verksamheter. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen har försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre nivå 
än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen 
risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst 
viktigt för yngre vuxna. 
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med 
fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi har förstärkt familjestödet men 
utredningsresurserna inom barn och unga är fortfarande otillräckliga och vi uppfyller inte lagens krav idag. Alternativ till dyra 
placeringar är få och risken finns att  de barn  som får vänta  far illa. 
 
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en 
attraktiv arbetsgivare trots besparingskrav, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern 
teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-
hälsan. Chefer och handläggare bedöms få minskande förutsättningar att leda och planera arbetet.  Vi har problem 
att rekrytera chefer och det kommer  att bli ännu svårare under kommande planeringsperiod. 
 
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
· Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 125 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Under åren 2019 – 2021 samt 2032 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 75 

respektive 57 personer). Oftast inte i behov av bistånd 
· 75 – 84-åringarna förväntas öka med 74 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 99 personer). Behov 

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

av stora insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård och omsorgsboende, ca 20 % har behov av insatser. 
· Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer. 
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Barn och unga 
· Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 19 personer under prognosperioden 
· 2014 – 2034.  
· Under åren 2014 – 2022 förväntas antalet omväxlande öka och minska.  
· Under åren 2023 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 27 personer). 
· Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 36 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 48 personer). 
· Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 16 personer under prognosperioden 2014 – 

2034.  
· Antalet förväntas omväxlande öka och minska under perioden. 
· Under hela perioden förväntas antalet 0 – 18-åringar öka med 70 personer. 

 
Verksamhetsförändringar 2018 
Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är helt avhängigt hur besparingarna i den kommunala verksamheten ska 
genomföras.  
 
Nedläggning av Svalans vård och omsorgsboende, 14 platser  görs om till trygghetslägenheter, kan vara klart under 2017. 
Nedläggning av Rönnens vård och omsorgsboende, 13 platser görs om till trygghetslägenheter, nedläggning kan starta 180101. 
 
Alla verksamheter får känna av besparingar i form av mindre kompetensutveckling, verksamhetsutvecklingen avstannar. 
 
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska kunna vårdplanera även under storhelger (när det blir mer än två helgdagar 
i följd) samt under mellandagar med start 2018. 
 
Inom Avdelningen för funktionshindrade kan Försäkringskassans omprövningar inom Personlig assistans medföra att 
verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras. 
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Driftbudget, tkr 
  

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Budget 2017 173 093 173093 173093 
Löneökningar beräknas inte här    
Prishöjningar 903 1905 2933 
Förändring interhyra 1 073 1 073 1 073 

Verksamhetsförändringar , minskning i 
förhållande till 2017 med 2,78 % -4825 -4 825 -4 825 

 
Nettoram  

 
170 244 171 246 172 274 

    

    
 

   
 
 
 
 

Investeringsbudget, tkr 
  

2018 2019 2020 2021 

Socialnämnden 500 500 500 300 
 
 
Resultatbudget 2018 
 

Ansvarskod:  Per verksamhetsområde Nettoram (tkr) 
14 Nämnden    232                300 
40 Social omsorg  6 639              6 514 
411 Individ och familjeomsorg 21 479          21 500 
431 AFF 40771          41 000 
451 Äldreomsorg/Hemtjänst 30 219          31 158 
452 Äldreboenden 59295            55 172 
    Hälso och sjukvård 14458           14 600 
 Summa 173 093       170 244 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Socialnämndens mål Brukarnas nöjdhet ska vara hög 

Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

80 resp 50 
81-90, resp 51-
62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 % 
Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 
 

 
Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Socialnämndens mål God service - Lagstadgad service och trygghet för 

Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 

Mer än 5 
71-83 
1-5 

Mer än 84 
0 

Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats vård 
och omsorg. 
Antalet ej verkställda beslut  per kvartal ska inte 
vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens 
verksamhet. 
Utredningstiden för barn och unga ska inte 
överstiga 4 månader. 

 
Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Socialnämndens mål Kostnaden per brukare, exkl lokalkostnad, i särskilt 

boende ska vara lägre än i jämförbara kommuner. 
Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske  
enligt gemensamma riktlinjer med Region 
Norrbotten 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 2 % 

201000-högre 
2,1-3,9 
51 000-
200 000 

Mer än 4 % 
0-50 000 

Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i 
jämförbara kommuner  
Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 

 
Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Socialnämndens mål Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat 

utbildning 
Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 % 

Högre än 9,2 
70,1-79,9 
8,18-9,2 

Mer än 80 % 
Lägre än 8,17 

Jämförelsevärde Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska 
inte vara högre än under 2016 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2017-04-13 56 

Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten - Exclusive 
Car Events AB 

Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 35 Dnr 00025/2017 702 

Exclusive Car Events AB har hos socialnämnden ansökt om förändring av 
tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. De 
ansöker om utökning av serveringstillstånd i rum på övre plan i 
huvudbyggnaden, enligt ritning och för ett serveringstillstånd för slutna 
sällskap i konferensavdelningen i ABC-huset, enligt ritningar. De ansöker 
även om borttagande av villkor angående ordningsvakter. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11-02. De har ett 
stadigvarande serveringstillstånd i restaurang, med uteservering, biblioteket 
och i foajén, dagligen 11-02. 

Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers 
lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller kraven om 
utbildning i alkohollagen. Bolaget är arbetsgivar- och moms registrerat och 
har F-skatt. 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet.  

Socialnämndens beslut 

1.

2.

Exclusive Car Events AB beviljas utökning av serveringstillstånd för 
Clarion Collection Hotel i Arvidsjaur, enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 
(SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten, i rum på övre plan enligt ritning, 
dagligen 11-02.
Exclusive Car Events AB beviljas serveringstillstånd för slutna sällskap 
för Clarion Collection Hotel i Arvidsjaur, i konferenslokaler i ABC-
huset, enligt ritning, dagligen 11-02.

3. Exclusive Car Events AB beviljas för Clarion Collection Hotel i 
Arvidsjaur, om borttagande av villkor angående ordningsvakter.

4. Tillståndshavaren ska se till att ordningsvakter finns vid behov. Krav på 
antal ordningsvakter kan av socialnämnden eller polismyndigheten 
komma att ändras med kort varsel. 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2017-04-13 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Leif Rönnqvist 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström -          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Vakant -          

 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 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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