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Bokslut/Årsredovisning 
2018 – Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §   Dnr 00034/2019 042 
 
Årsredovisning för socialnämnden år 2018 har upprättats.  
 
Årsredovisningen visar att socialnämnden gör ett överskott med 3 618 tkr. 
Nämnden gör ett underskott totalt sett på personal med – 3 321 tkr främst 
inom vård- och omsorgsboenden samt IFO. Däremot görs ett stort överskott 
på verksamhet. 
 
IFO har minskade kostnader på försörjningsstöd och institutionsvård unga. 
AFF har minskade kostnader på både verksamhet och personal men lägre 
intäkter än budgeterat, utfallet totalt för AFF är + 1 249 tkr vilket beror på 
öppnandet av nya LSS boendet där vi kunnat ta hem brukare från externa 
placeringar. Samtliga verksamheter har sparat på verksamhetskostnader och 
gör ett visst överskott på den posten, sammantaget ger det ett stort plus på 
posten verksamhet med 8 214 tkr. 
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Utdragsbestyrkande 
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4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 
Verksamhet 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg. 
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Inom avdelningen för funktionshindrade har ett nytt gruppboende enligt LSS samt korttidsfritids 
öppnats. Det har inneburit att vi kunnat ta hem brukare som placerats i andra kommuner med 
lägre kostnader som följd. Ett antal brukare har förlorat assistansersättning från 
försäkringskassan och kommunen har tagit över kostnaden för de timmarna. 
Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat väsentligt jämfört med 2017. Även kostnaden för 
institutionsvård för unga har minskat. Socialjour har införts. 
Inom äldreomsorgen har vi haft minskat tryck på korttidsplatser och särskilda boendeplatser 
under första halvåret, under nov-december ökade behovet och såväl korttidsplatserna som 
särskilda boendeplatser är fyllda. 
Under perioden har nytt system för samverkan mellan kommun och Region införts, detta medför 
merkostnader då verksamheten måste kunna planera för utskrivning årets alla dagar.  
 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  158 282 161 604 -3 321 
Verksamhet  62 210 53 996 8 214 
Internhyror  8 025 8 025 0 
   

   
Summa kostnader 228 518 223 625 4 893 
   

   
Intäkter  -43 965 -42 691 -1 274 
   

   
Netto  184 553 180 934 3 618 
 
Ökning av personalkostnad finns inom individ- och familjeomsorgen (IFO), äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvårdsenheten. IFO har anställt fler socialsekreterare med hjälp av statliga 
stimulansmedel. Äldreomsorgens personalbudget är underbudgeterad utifrån heltidsresan. 
Hälso- och sjukvårdsenheten har haft svårt att rekrytera vikarier under sommaren vilket medfört 
kostnader för sommaravtal, även här är underbudgeterat. 
Övriga verksamhetskostnader inklusive försörjningsstödet minskar. 
Intäkterna har minskat, störst minskning är ersättningar från försäkringskassan, ca 3 miljoner. 
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Investeringar 
 
Investeringar 2018 Budget 

2018 (tkr) 
Investerat t o m. 

181231 
Kvar av budget 

(tkr) 
Gruppbostad och 
korttidsfritids AFF 
projekt 0406 

1 007 1 138 -131 

Inventarier 
äldreomsorgen  
projekt 0407 

460 460 0 

 
Ombyggnation och renovering av Borgargården för gruppbostad Staren och korttids/fritids 
Trasten. Även inventarier till verksamheten. Projektet är avslutat. Alla byggarbeten är utförda på 
ramavtal, även så är samtliga inventarier inköpta på befintligt ramavtal. 
 
Vårdsängar samt inventarier till vård- och omsorgsboende. Dessa är inköpta inom ramen för 
befintliga avtal. Projektet är avslutat. 
 
Framtiden 
Utifrån valresultatet är framtiden oviss, vi vet inte vad kommande regering kommer att satsa på. 
På kort sikt medför öppnandet av nytt boende inom Avdelningen för funktionshindrade bättre 
lösning på unga funktionshindrades behov. Inom IFO kan den sjunkande arbetslösheten innebära 
att försörjningsstödet stannar kvar på lägre nivå. Inom äldreomsorgen arbetar vi med införande 
av välfärdsteknik, förhoppningen är att införande av välfärdsteknik ska innebära mervärden för 
brukare och personal. Personalförsörjning inom alla våra verksamheter är en utmaning. 
Förändring av socialtjänstlagen, träder i kraft 3 april 2019, kan komma att innebära möjlighet att 
biståndsbedöma trygghetslägenheter, så kallat mellanboende. Det kan innebära att, om 
socialnämnden så beslutar, vi kan nyttja framförallt trygghetslägenheter på Ringelsta till de som 
bäst behöver dem. 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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Internkontroll 
 
Uppföljningen visar att sjuktalen har minskat. Övriga kontrollpunkter visar delvis måluppfyllelse eller god måluppfyllelse. 
 
Riskanalysmodell 
 

KONSEKVENS 

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

SANNOLIKHET 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 - Sannolik 

 
 
Internkontrollplan 2018 – Socialförvaltningen 
Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolik-
het 

Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Uppföljning När 

God service 
och trygghet 

Genomförandeplaner Genomförandepla
ner upprättas inte 

2 3 6 Enhetschef Granskning av att de 
upprättas och dess kvalitet. 
Stickprov kontinuerligt 

Genomförandeplan 
finns hos merparten 
av våra brukare 

Vid delårs- och 
årsbokslut 

God service 
och trygghet 

Hygienrond och 
följsamhetsobservationer 

Smittspridning 2 4 8 Enhetschef 10 följsamhetsobserva-
tioner/månad och avd. 
Granskning av 
hygienronder sker samt 
säkerställa kvalitén i 
hygienrutinerna 2 ggr/år 

Har ej genomförts 
men inga negativa 
konsekvenser har 
påvisats 

Delårs- och 
årsbokslut 

God service 
och trygghet 

Ärenden avseende våld i nära 
relation 

Skyddsbehovet 
kan inte 
tillgodoses 

2 4 8  Uppföljning av aktuella 
ärenden kontinuerligt 

Behoven har 
tillgodosetts 

Delårs-och 
årsbokslut 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Personalförsörjning och 
arbetsmiljö 

Brist på personal, 
höga sjuktal 

3 4 12 Enhetschef Uppföljning i 
personaladministrativa 
system. medarbetarenkät 

Sjuktal: 
2017 =6,99 
2018=6,83 
 

Delårs-och 
årsbokslut 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal – Socialnämnden 
 

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

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
80 resp 50 

81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 

Uppföljning 181231 Hemtjänst 94 % nöjda,  Boende 81 % nöjda 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

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

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mer än 5 1-5 0 

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

Uppföljning 181231 Stor inströmning av barnärenden har medfört att 
insatser i vissa ärenden inte satts in tillräckligt snabbt.  

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

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

Bedömning Röd Gul Grön 

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

Jämförelsevärde Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 

Uppföljning 181231 Inget betalningsansvar under 2018 – målet uppnått. 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 

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

inte vara högre än under 2016 

Uppföljning 181231 Sjuktalen har minskat till 6.37 % 
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14 Socialnämnden 
 
Händelser av betydelse 
Nämnden har fått regelbundna budgetuppföljningar samt information från olika verksamheter 
och från socialchef vid varje möte. 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. 
 
Ekonomi 
 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  223 220 3 
Verksamhet  47 7 39 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 270 228 42 
   

   
Intäkter  0 0 0 
   

   
Netto  270 228 42 
 
Den politiska ledningen har klarat sin budget. 
 
Måluppfyllelse 
Nämnden har hållit planerade möten och även ställt upp på möten med personal och medborgare. 
 
Framtiden 
Socialnämnden ser fortsatta utmaningar att möta den allt större andelen äldre, fler personer med 
funktionshinder samt barn och unga i behov av stöd. 
 
 
Leif Rönnqvist 
Ordförande  
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40 Socialnämndens ledning, biståndshandläggare, färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

 
Verksamhet 
Socialchef som även är direkt ansvarig för äldreomsorgen, biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen samt kostnader för färdtjänst ingår i verksamheten 
 
Händelser av betydelse 
Samverkan vid utskrivning från slutenvård har medfört förändrat arbetssätt för 
biståndshandläggarna, bl a arbete vissa tider under helger. Ny socialchef har rekryterats, 
tillträdde 1/11. 
 
Ekonomi 
Färdtjänsten har kostat mer än budget.  
 
 Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total    
Personal  7 696 6 177 1 519 
Verksamhet  1 987 2 827 -840 
Internhyror  637 637 0 
   

   
Summa kostnader 10 319 9 640 679 
   

   
Intäkter  -2 756 -1 802 -954 
   

   
Netto  7 563 7 838 -275 
 
Personal 
Sjuktalen har ökat något till 7,36%, långtidssjukskrivningar är orsak. 
 
Framtiden 
Ju fler som bor hemma längre desto högre färdtjänstkostnader kan vi räkna med. Vi 
fortsätter att arbeta med lag om samverkan vid utskrivning. 
Rekrytering av chefer och handläggare är fortsatt i fokus. 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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4010 Personalpoolen 
Verksamhet 
Bemanningsenhet för socialnämndens verksamheter samt kostenheten.  
 
Händelser av betydelse 
Mesta delen av stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen har lagts på resursteamet 
som utgår från personalpoolen. Personalpoolens chef har deltagit i arbetsgrupp som jobbar med 
Heltidsresan. 
 
Ekonomi 
Budgeten för personalpoolen är svår att överblicka då intäkterna sker i form av omföringar 
mellan verksamheter. Socialnämnden har beslutat höja personalpoolens timpris vilket har fallit 
väl ut.  
 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  3 603 2 340 1 263 
Verksamhet  207 553 -346 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 3 810 2 893 917 
   

   
Intäkter  -1 890 -1 718 -172 
   

   
Netto  1 920 1 176 745 
 
Personal 
Vi har få oplacerade tillsvidareanställda. Inför framtidens pensions avgångar kommer behovet av 
utbildad personal att vara stor. Alla tjänster annonseras ut externt för att man ska kunna få 
sökande utifrån. Idag kan man få längre vikariat fast man inte har LAS-företräde.  
Sjuktalet för poolens anställda har minskat, till stor del beroende på färre 
långtidssjukskrivningar. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Poolens verksamhet är en nödvändig funktion för att uppfylla målet om god ekonomi och 
effektivitet. Personalpoolen är en viktig stödresurs till chefer och en förutsättning för att vi ska 
klara heltidsresan. Målet anses uppfyllt. 
 
Framtiden 
Personalpoolen ser nyttan av fortsatt samarbete med andra enheter inom kommunen. 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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411 Individ och familjeomsorgen 
 
Verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, 
familjerätt, adoption, stöd och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem eller på 
institution samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och 
Föräldrabalken. Handläggningen omfattar även utredning, placering och uppföljning av 
ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i 
enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt 
Ärvdabalken.  
 
Händelser av betydelse 
Samverkan med gymnasieskolan, resurscentrum och arbetsförmedlingen genom 
ungdomssatsningen DUA och DUNA fortsätter, men går tungt. Vissa oklarheter finns kring hur 
ansvarsfördelningen ser ut inom kommunen och hur flödet ska se ut kring deltagarna i deras 
process/väg mot självförsörjning. Situationen på arbetsmarknaden och fortsatt klientnära arbete 
har dock lett till att kostnaden för ekonomiskt bistånd minskat rejält.  
  
Genom fortsatt satsning på föräldrautbildning som ”ABC” och ”Älskade förbannade tonåring” 
erbjuder vi i samverkan med skola/elevhälsa och Arvidsjaurs församling stöd till barnfamiljer.  
 
Behovet av stöd och vårdinsatser för unga med missbruk är fortsatt högt. Vår öppenvård 
prioriterar målgruppen och arbetar i strukturerade öppenvårdsprogram vilket lett till att behovet 
av institutionsvård minskat. Visst behov av LVM-vård finns dock för personer med långvarigt 
missbruk. 
 
Orosanmälningar gällande barn där anledningen till oron är misstanke om våld i hemmet har 
ökat. IVO har vid tillsyn av vår handläggning av ärenden som berör våld i nära relationer påtalat 
brister, främst vad gäller barnärenden. Vi har med stöd av resultatet omedelbart påbörjat ett 
förbättringsarbete, som beräknas pågå under hela 2019. 
 
Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  8 433 10 923 -2 490 
Verksamhet  19 381 16 591 2 790 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 27 814 27 515 299 
   

   
Intäkter  -2 572 -5 254 2 682 
   

   
Netto  25 242 22 261 2 981 
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Redovisad personalkostnad omfattar såväl tillsvidareanställd personal som kostnader för 
inkomstbortfall för familjehem och arvodesersättning vid vissa andra stödinsatser till barn och 
unga. Kostnaden för tillsvidareanställd personal uppgår till 7 927 tkr. Kostnaden för 
familjehemsvård har ökat marginellt, från 4 000 tkr till 4 300 tkr. Andelen återsökningsbara 
placeringar är mycket låg. Kostnaden för institutionsvård för ungdomar har minskat drastisk, 
från 5 700 tkr till 3 100 tkr, så även andelen återsökningsbara placeringar. Kostnaden för 
institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har ökat något, från 1 100 tkr till 1 900 tkr 
höga. Sammanfattningsvis har Individ- och familjeomsorgens kostnader som avser bistånd till 
enskilda (barn, unga och vuxna) i form av vård minskat och vi klarar budget.  
 
Personal 
Antal anställda omräknat till heltid har ökat från 13,7 2017 till 14,2 2018. Sjuktalet har minskat, 
från 7,49 till 4,40.  
 
Framtiden  
För att klara personalförsörjningen måste vi ge personalen förutsättningar att göra ett bra arbete 
och erbjuda en bra arbetsmiljö. Vi behöver avgränsa våra ansvarsområden, ta fram tydligare 
rutiner och ett bygga ett fungerande ledningssystem.  
 
Det förebyggande arbetet med stöd till föräldrar och vår sociala barn- och ungdomsvård måste 
fortsätta utvecklas, så att alla barn i Arvidsjaur får god omvårdnad och en uppväxt fri från våld.  
 
Målrapportering, inkl nyckeltal 2018 
 
Barn och unga 
Under 2018 har Individ- och familjeomsorgen mottagit 233 anmälningar om barn och ungdomar 
som kan befaras fara illa (209 anmälningar år 2017). 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). Trots förbättringar 
klarar vi inte att hålla lagstadgade utredningstider i samtliga ärenden. Då vi fortfarande haft 
barnärenden i kö för bedömning/utredning, kan det ha medfört att insatser inte satts in tillräckligt 
snabbt. Målen rörande barn och unga kan därför bara anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
8 barn/unga har varit placerade i familjehem (11 under 2017) och 9 i konsulentledda familjehem 
(oförändrat). 2 ungdomar har vårdats på institution (4 under 2017). Av dessa placeringar har 4 
skett med stöd av LVU (oförändrat), övriga enligt SoL. Då andelen barn och unga som behöver 
vård utanför det egna hemmet har minskat, men då vi fortfarande i stor utsträckning måste anlita 
konsulentledda familjehem kan målen bara anses delvis uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 2 908 tkr (5 254 tkr år 2017). Vår tillgänglighet är god och beslut delges 
vanligtvis inom 2 till 4 veckor. Aktiv budget- och skuldrådgivning leder till att fler kan få stöd 
och behovet av ekonomiskt bistånd minskar. Målen kan anses väl uppfyllda. 
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Missbrukarvård/Pärlan  
28 nya ärenden (15 nya under 2017). 6 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård  
(11 personer under 2017). Av dessa har vården skett med stöd av LVM för 2 personer (ingen 
under 2017). 12 personer har beviljats strukturerat öppenvårdsprogram (11 personer 2017). Vår 
tillgänglighet är fortsatt god. Målen anser vi vara väl uppfyllda. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden, dagverksamheter, 
ledsagning, kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m. 
 
Kommunen har idag 9 personer som har personlig assistans men det är inte alla som har assistans 
enligt SFB. 3 av dessa har assistans enligt LSS, dvs kommunen står för kostnaden i stället för 
FK, och 2 av de har pågående ärenden hos FK, en som förlorat sin assistans enligt SFB men som 
överklagat, och en som har ansökt om assistans enligt SFB. I avvaktan på FK:s beslut får de 
assistans enligt LSS.  
 
Idag är det 9 andra personer i kommunen som har privata utförare av assistansen, 5 enligt SFB 
och 4 enligt LSS. För alla som har assistans enligt SFB (11 personer) betalar dock kommunen 
ersättning för de 20 första timmarna/vecka. 
 
Händelser av betydelse 
En av områdescheferna slutade sin tjänst under våren 2018 pga flytt, den tjänsten tillsattes och 
personen började arbeta i mars 2018. En av de andra områdescheferna gick i pension den sista 
november 2018 och den tjänsten tillsattes och personen började i oktober 2018.  
 
Under 2018 har det hänt mycket nytt inom AFF. Dagverksamheten A-service/Åkerbäret bytte 
namn till Lyckans dagverksamhet. Korttids/fritids för barn med funktionshinder startade i 
februari, då i dagverksamhetens Lyckans lokaler. De nya lokalerna, gamla Borgargården, var 
under renovering och i mars kunde korttids/fritids, avdelningen Trasten, flytta in. Det nya LSS-
boendet Staren, i samma lokal, startade i september med utbildning, information och planering 
för personalen i 4 veckor, förberedelser inför att brukarna skulle flytta in. Borgargården bytte 
också namn till Skogsgården. 3 oktober 2018 började de första brukarna att flytta in, som skulle 
bli 5 stycken till slut.  
 
Ekonomi 
Vi prognosticerar överskott i budgeten, drygt 1,2 miljoner, det beror på starten av Staren där vi 
beräknades spara 2 miljoner eftersom de brukare som har flyttat hem hade en större kostnad när 
de var placerade utanför kommunen.  
 
En arbetsgrupp med personlig assistenter har kommunen stått för hela kostnaden sedan i oktober 
då brukaren inte har fått svar på sin ansökan om personlig assistans än från Försäkringskassan. 
Överskottet skulle alltså ha varit högre om de intäkterna hade kommit in under 2018. Intäkten 
betalas ut retroaktivt och kan alltså hamna på 2019 års intäkter.  
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  Årsbudget2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  45 871 43 660 2 211 
Verksamhet  22 228 17 944 4 284 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 68 099 61 603 6 495 
   

   
Intäkter  -25 341 -20 095 -5 246 
   

   
Netto  42 758 41 508 1 249 
 
Personal / Måluppfyllelse 
2016: 78,17 årsarbetare 
2017: 71,378 årsarbetare 
2018: 71,358 årsarbetare 
 
Sjukfrånvaro 
2016: Korttidssjukfrånvaro, 7,28%, långtidssjukskrivna, 44,55% 
2017: Korttidssjukfrånvaro, 6,76%, långtidssjukskrivna, 38,94% 
2018: Korttidssjukfrånvaro, 5,49%, långtidssjukskrivna, 22,92% 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns variationer mellan olika verksamheter. 
Sjukfrånvaron har dock minskat inom hela AFF, både korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivna. 
Vi fortsätter att arbeta med Adato och målet under 2019 är att få ner sjukfrånvaron ännu mer.  
 
Arbetsbelastningen är hög och brukarna blir mer och mer komplexa och kräver mer insatser, mer 
avancerat stöd och oftare. Kompetenshöjning och mer stöd till personalen är en nödvändighet för 
att kunna utföra vårt uppdrag.  
 
AFF har 1 beslut om kontaktperson som inte är verkställda.  
 
Framtid 
Omfördelning inom AFF har gjorts och ska förhoppningsvis leda till att det blir mer fördelat jämt 
mellan cheferna på AFF. Fortfarande upplever alla att det skulle behöva finnas mer tid till 
utveckling och kompetenshöjning i verksamheterna men att det inte hinns med.  
 
Arbetsbelastningen för handläggaren på AFF är fortsatt hög på en nivå som är orimlig. 
Handläggaren som jobbar 50%  har lika många ärenden som handläggarna inom ÄO trots att de 
jobbar heltid. Ärendena på AFF är ofta omfattande i utredningarna och det tar tid. 
Uppföljningarna har legat efter i flera år, sedan 2004, och trots att en extra person har varit 
anställd under sommar och hösten 2018 så kommer det hela tiden nya ärenden som ska följas 
upp.  
 
 
Jenny Bjuhr 
Enhetschef Avdelningen för funktionshindrade, AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd 
 
Hemtjänsten består av sex hemtjänstgrupper samt närståendestöd, fem grupper finns på tätorten 
och en i Glommersträsk. Beviljade insatser verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30 för hemtjänsten 
och närståendestödet utifrån beslut från biståndshandläggare. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enligt SoL i form av 
egenvård. I Glommersträsk verkställs även beslut enligt SFB/LSS. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet har under första året varit lägre jämfört med tidigare år. Vi 
har därför kunnat vakanshålla delar av tjänster i samband med kortare och längre frånvaro. Sista 
delåret har insatstiden ökat och så även möjligheterna att vakanshålla pass. 
 
Insatstid Hemtjänst 
 2017 2018 
Januari 6418,79 6325,93 
Februari 5709,01 5575,03 
Mars 6227,49 5962,41 
April 5830,53 5522,10 
Maj 6061,50 5811,46 
Juni 5729,42 5522,78 
Juli 5843,12 5844,89 
Augusti 5773,38 5724,53 
September 5812,90 6089,44 
Oktober 6329,26 6013,67 
November 5973,49 5692,01 
December 6182,24 5875,26 
Totalt: 71891,13 63633,58 
 
Den totala insatstiden innefattar endast SoL-insatser. Utöver dessa tillkommer insatser som 
ligger under HSL och utförs på delegation från sjuksköterska. Det är insatser som rör 
läkemedelshantering/medicingivning. 
 
Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  28 735 29 344 -609 
Verksamhet  5 323 3 506 1 818 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 34 058 32 850 1 208 
   

   
Intäkter  -3 548 -3 542 -6 
   

   
Netto  30 510 29 308 1 202 
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Utfallet visade sig bli lägre än beräknat. Främst beror det på att vi hållit ner på tillsättningen av 
personal genom att vakanshålla både hela tjänster och delar av tjänster. Vid flertalet av 
korttidsfrånvaro har vikarier inte tagits in. Ibland frivilligt och ibland ofrivilligt när vikarier inte 
har funnits att tillgå. 
Under året har dessutom bemanningen för hemtjänsten i Glommersträsk minskat från nio 
årsarbetare till sju årsarbetare. 
 
Personal 
Arbetsmiljön har under året i stort sett varit bra. Undantag finns där arbetsmiljön är psykiskt 
påfrestande och delvis fysisk riskabel. Det har under året även upprättats handlingsplaner och 
satts in stöd för personalen. 
 
Under semesterplaneringen inför sommaren kunde man minska behovet av vikarier. Vi har 
överlag haft duktiga och ansvarstagande semestervikarier, och det har varit en mycket god 
stämning mellan grupperna och man har tillsammans hittat lösningar när det saknats vikarie eller 
vid tillfälliga toppar. Sommaravtalet, där ordinarie personal fått ersättning när man arbetat extra 
pass på lediga dagar, har nyttjats vid 2 tillfällen.  
 
Under första halvan av året så sökte sig personal från hemtjänsten till andra delar av social 
omsorgen, men även till arbeten utanför Arvidsjaurs kommun. 
 
Vi har även under året haft en hel del sjukskrivningar. Under hela året har det varit 
långtidssjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade. 
 
Omsättningen på timvikarier fortsätter att vara hög då de snabbt får tills vidare tjänster eller 
längre vikariat. 
 
I flera av grupperna är personalen unga småbarnsföräldrar, vilket resulterar i en högre frånvaro. 
Under året har vi också haft en omsättning på chefer då det varit sjukfrånvaro och byte av 
tjänster. Det var en period med hög belastning och oro i grupperna. Under december månad 
stabiliserades det.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Vi fortsätter att arbeta målinriktat för att möjliggöra kvarboende och för att våra brukare skall 
fortsätta att vara nöjda med utförda insatser och känna sig trygga.  
94 % av brukarna är nöjda. Dock har indragningar och besparingar inneburit att både brukare 
och personal under året varit mindre nöjda nu än tidigare år. 
 
Händelser av betydelse 
Under våren stoppades insatser i brukarens hem då det inte fanns utrymme att använda 
nödvändiga hjälpmedel i hemmet. Korttidsplats erbjöds som alternativ och brukaren flyttade dit. 
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Systemet LifeCare började användas vid årsskiftet, detta har  inte haft någon större påverkan på 
baspersonalens del av budgeten, däremot har kostnaderna för chefers löner ökat i och med 
helgtjänstgöring. Det har varit under prövoperioder under året där det delats med andra 
professionaliteten, men under slutet av året så har det permanentats hos chefer inom 
socialomsorg, varav två är anställda på hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten i Glommersträsk verkställer insatser för AFF motsvarande 75 %. 
 
Framtiden 
Hemtjänsten grupp 4 har varit en pilotgrupp för digital signering i ett program som heter Appva. 
Vi tror att det digitala arbetssättet kommer att öka i omfattning, men det är ovisst hur snabbt det 
går. 
Vi är däremot medvetna om att det är ett fysiskt tungt arbete och att det är en åldrande 
personalgrupp vilket gör att vi tror att rekryteringsbehovet kommer att öka 
 
 
Anna Lindholm Amanda Öhman 
Hemtjänstchef Hemtjänstchef 
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4520 Gemensamma kostnader äldreomsorg 
 
Verksamhet 
Innehåller kostnader för internhyror för äldreomsorgens verksamheter i Braxen samt 
stimulansmedel för välfärdsteknik och vissa gemensamma kostnader avseende IT system. 
 
Händelser av betydelse 
Socialstyrelsen har beviljat kommunen medel till välfärdsteknik som ska förbrukas under 2018.  
 
Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  0 1 -1 
Verksamhet  446 876 -430 
Internhyror  7 389 7 389 0 
   

   
Summa kostnader 7 835 8 266 -431 
   

   
Intäkter  -135 -470 335 
   

   
Netto  7 700 7 796 -96 
 
Framtiden 
Internhyrorna ska ses över under 2019. 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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4523 Länsmansgården 
 
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 2018 har det skett 21 utflyttningar och 20 inflyttningar. Jämfört med 
2017 har det skett fler ut -och inflyttningar under 2018. 
 
Händelser av betydelse 
I grupperna har de flesta biståndsbeslut som gäller hemtjänst i särskilt boende. Man jobbar för att 
lära sig arbetssättet att följa upp besluten tillsammans med biståndshandläggarna. 
 
Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  21 308 23 345 -2 037 
Verksamhet  1 165 836 328 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 22 473 24 181 -1 708 
   

   
Intäkter  -3 500 -5 420 1 920 
   

   
Netto  18 973 18 762 211 
 
 Verksamhetskostnaderna är lägre totalt beroende på att bidrag från AF ligger på 

verksamhetskostnaderna  
 Sjuktalet är 3.92 % totalt på Länsmansgården  
 Personalbudget har överskridits pga mindre budget än tidigare år redan från årets början 
 
Personal 
 
Nyckeltal personal 
26,55 i grundtjänst 
44 boenden och 42 boenderum 
0,61 personal per boendeplats 
10 nattpersonal 
 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt 
intag och behov av vikarier. Bra samarbete med personalpool och övriga verksamheter inom 
socialförvaltningen för att lösa akuta problem. Vi har under året haft mellan 2-3 extratjänster och 
samarbete med Sandbackaskolan och AF. 
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Sjukfrånvaro är på hela Länsmansgården är lägre än föregående år . 
 
Samarbete mellan grupperna har prioriterats 
 

 Personalträffar samt teamträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Samtliga boende har en genomförandeplan  
 Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 Det har erbjudits HLR till personalen på ABCD 
 Vuxenskolan, ABF , Kultur i vården har aktiviteter på avdelningar  
 Möbler är till viss del utbytta 
 
Framtiden 
Vår vaktmästare på Länsmansgården/Ringelsta kommer att sluta under året och den specifika 
sysslan kommer fastighetsförvaltningen att utföra i framtiden. 
Vi kommer att behöva se över sophanteringen samt att det finns ett behov av uppfräschning av 
gemensamhetsutrymmena. 
Luftkonditioneringen måste ses över, speciellt vid varma perioder. 
 
Mål 
Att fortsätta jobba med och utveckla PPP så att vi använder resurserna väl inom förvaltningen  

Att fortsätta arbeta för att personalen ska bli trygg i dokumentationssystemet och ha en trygg 
arbetsmiljö. 

Att arbeta för ett bra teamarbete med alla yrkeskategorier för de boendes trygghet. 

Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka. 

Att ett nytt arbetssätt krävs för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 

Att samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell.  

Att vi ska fortsätta ha god samverkan med Sandbackaskolan och arbetsförmedlingen för att 
trygga personalförsörjningen och säkerställa kompetensen. 

Att fortsätta arbetet att se över rutiner vid beställningar av varor. 

 
 
Eva Granlund 
Boendechef  
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4521 Bryggan/korttidsboende 
 
Verksamheten 
Bryggan är ett korttidsboende och består av 15 korttidsplatser som under året haft varierande 
antal gäster under året, från 6-15 gäster. De som vistas här har beslut från Biståndshandläggare 
som kan variera mellan Korttidsvistelse för olika behov samt Rehabiliteringsvistelse. 
Ett problem på avdelningen är att matsalen/köket är för trångt när det är många gäster, 
framförallt runt bordet. Bordet står på en öppen yta som även är passage in på avdelningen och 
när många gäster har rullatorer som parkeras i närheten så blir det väldigt trångt att ta sig fram. 
 
Händelser av betydelse 
Under början av året var arbetsmiljön inte så bra, personalen kände sig stressade och den 
psykosociala arbetsmiljön var inte bra. Vi har under våren jobbat med en ny arbetsordning enligt 
PPP - Praktisk professionell planering på personalmöten och en planeringsdag, som hjälper 
personalen att planera arbetet så att alla vet vad de ska göra under dagen. Detta har gjort att det 
blivit lite lugnare men vi måste fortsätta arbeta med detta för att få en bra och fungerande 
arbetsordning. 
Det har varit mycket omsättning av personal under året, en ny tillsvidare anställd och 4 vikariat 
för personal som är tjänstlediga. Även detta påverkar arbetsgruppen eftersom de måste lära 
känna varandra innan de hittar sin roll i gruppen. 
 
Ekonomi 
 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  4 465 4 549 -84 
Verksamhet  370 208 162 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa 
kostnader  

4 835 4 758 78 

   
   

Intäkter  -120 -205 85 
   

   
Netto  4 715 4 553 163 
 
Det ser ut som vi har hållit budget ganska bra. 
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. Vi har även sålt tid då det har 
varit möjligt. 
 
Personal 
Bemanning: 8,0 årsarbetare 
Hel- deltid fungerar bra i gruppen, 7 heltider och en som jobbar 80%, de 20% som är över 
används till att täcka upp 3 helger/7 veckors schema.  
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla Personalmöten. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Har till största del nått måluppfyllelse. 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade personalmöten. Planeringsdag har genomförts under 
våren.  
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 bra kvalitet på genomförda insatser.  
 
Personaltäthet:  Antal 

årsarb 
antal 
platser 

täthet/rum 

Bryggan (dag)  8,0 15 0,53 
 
Framtiden 
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska. Bland annat jobbar vi 
vidare med PPP för att få till ett bra arbetssätt så att stressen och arbetstyngden minskar. 
 
Vi kommer att jobba med målet för Bryggan genom att uppdatera kunskapen om 
Vardagsrehabilitering, dokumentation samt jobba mer med mottagandet av nya gäster. 
 
Vi skulle behöva se över matplatsen så att det blir bättre utrymme för gäster samt hjälpmedel. 
Vi har även önskemål om att få till en bättre utemiljö. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4522 Ekan 
 
Verksamheten 
Ekan är ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen arbetar sju 
undersköterskor/vårdbiträden och en PAS är knuten till denna grupp. 
 
Händelser av betydelse 
Inom Ekans personalgrupp har vi en hundförare och vårdhund. Vårdhunden har varit till mycket 
stor glädje för våra omsorgstagare. Vi har som ambition att fler ska få ta del av vår hundförare 
och vårdhund. De rutiner/riktlinjer som finns i dag kommer att göras om. 
 
Gruppen har under året jobbat mycket med aktiviteter för dem som har samiska som modersmål. 
Vi har haft ett mycket gott samarbete med vår samiska koordinator och kultur i vården. 
 
Vi har haft mycket stor nytta av det resursteam som funnits i personalpoolen under året. Teamet 
har gjort det möjligt för ordinarie personal att följa med de boende på aktiviteter under kvällstid.  
Detta har varit mycket uppskattat hos både boende och personal. Förutom möjligheten att utföra 
aktiviteter kvällstid har personalgruppen alltid haft aktiviteter i större grupp eller enbart med en 
individ inplanerade varje vecka. Dessa aktiviteter har genomförts med de boende utifrån 
dagsform och hälsa. 
 
Ekonomi 
Den totala budgeten visar på underskott där stor där minusposten visar på att Ekan har betalat ut 
lön till personal som inte är knuten till personalgruppen och dess budget. Detta åtgärdades under 
hösten 2018. 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  3 977 4 334 -357 
Verksamhet  256 161 95 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 4 233 4 495 -262 
   

   
Intäkter  -558 -577 18 
   

   
Netto  3 674 3 918 -244 
 
Personal 
Personalgruppen har arbetat tillsammans många år och vi har låg personalomsättning inom 
gruppen. Det är endast vid längre sjukskrivningar som det har roterat mer personal.  
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Måluppfyllelse och Nyckeltal 
Gruppen arbetar målrelaterat och uppvisar goda resultat. Under året har vi haft väldigt få 
avvikelser. De avvikelser som har uppstått består 80% av dem av fall, vilket är många gånger 
svåra att förebygga. 
 
Vad det gäller arbetsmiljön för personal arbetar vi alltid med förebyggande åtgärder och försöker 
bedöma risker i förväg i den utsträckning vi kan. Detta görs i det dagliga arbetet, på 
arbetsplatsträffar och teamträffar. 
 
Framtiden 
Vi ska fortsätta med att vårt arbete vad det gäller god arbetsmiljö och gott bemötande gentemot 
våra boende, dess anhöriga och övriga som vi möter i vårt dagliga arbete. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 
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 
(gruppboenden), vilka har varit belagda ungefär halva året. 
 
Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i 
gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
Vi har under hösten haft ett projekt där vi provat Digital signering, Appva, av framförallt 
mediciner, men även andra insatser. All signering har gjorts via iPad eller smartphones som 
personalen har kunnat ta med sig under morgonarbetet och det ger en bra översikt över vad som 
ska göras samt att det larmar om någon insats inte ges i rätt tid. 
 
Personalen kan lättare meddela sköterskorna om någon medicin börjar vara slut gm systemet. 
Personalen tycker att systemet har förbättrat arbetssituationen och vi har sett att 
medicinavvikelserna har minskat och att 97% av insatserna ges i rätt tid. 
 
Kultur i vården har haft många aktiviteter i huset, uppskattade aktiviteter är bl.a Dans som är en 
gång i månaden. 
 
Personalen har startat en gemensam aktivitetsgrupp för alla grupper i huset som komplement till 
Kultur i vården. De har haft Tårtbuffé, Påskpyssel m.m. 
 
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. Men i år klarade vi oss 
utan att teckna sommaravtal med någon personal. 
 
Resursteamet, som startade i oktober 2015, har gjort att de boende har en möjlighet att få mer tid 
för aktivering samt få fara på aktiviteter under kvällar och helger när det är mindre personal i 
tjänst. 
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Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  24 594 25 725 -1 131 
Verksamhet  8 050 7 666 384 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 32 644 33 390 -746 
   

   
Intäkter  -5 035 -4 913 -122 
   

   
Netto  27 609 28 477 -868 
 
Vi har inte klarat budget p.g.a att personalbudgeten inte ökat i takt med lönerna. 
Det beror på att lägenheter har stått tomma kortare perioder under året, vilket gjort att vi inte fått 
in hyra och omvårdnadsavgifter. Under hösten har boendeantalet ökat p.g.a parboende i en av 
grupperna vilket medfört att mer personal har behövts. 
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade personalmöten samt haft 
planeringsdagar och RUS-samtal (resultat och utvecklingssamtal). 3 arbetsskadeanmälningar och 
0 tillbudsrapporter har inkommit under året.  
 
Sjukfrånvaron har varit 11,12%. 
 
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 Täthet/lgh 
Svalan 8.60 17 14 0,50 0,61 
Björken 6,60 12 12 0.55 0.55 
Rönnen 7,7 13 12 0.59 0,64 
Blåklockan 6,60 12 12 0,55 0,55 
      
 
Ringelsta (med nattpersonal) 
 Antal årsarb Antal boende Antal lgh Täthet/bo Täthet/lgh 
Ca 7,70 37,2   0,68 0,74 
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Nattpatrullen: 1,93 
Vi försöker se till så att alla grupper i huset hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att 
ta in extra personal. 
 
Då vårdtyngden varit lättare periodvis under året har vi kunnat lägga viss tid disponibel tid 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 fortsätter att arbeta enligt PPP (praktisk professionell planering), vilket innebär att strukturera 
verksamheterna och planera vardagen på ett bättre sätt. Vissa av grupperna har kommit längre i 
att planera, och vi fortsätter att jobba med PPP för att utveckla arbetssättet. Vi hoppas att detta 
gör så att personalen får mer arbetsglädje, samt att ambitionen att genomföra 
individuella/gemensamma aktiviteter för de boende ökar.  
 
Baspersonalen har möjlighet att göra webutbildningar för att uppdatera sin kunskap. 
 
Vi hoppas att Digital signering, Appva upphandlas så vi får fortsätta med det. 
 
 
Maria Östman Margareta Persdotter 
Boendechef Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Verksamheten 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens 
särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt 
boende för personer över 18 år. 
 
Hälso- & sjukvårdens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del styrs av 
enskilda patienters hälso- & sjukvårdsbehov och verksamheten kan inte styra vilka patienter som 
vårdas.  
 
Händelser av betydelse 
Under hösten startade ett nytt boende inom avdelningen för funktionshindrade detta är inte 
budgeterat och har medfört en högre kostnad för hälso- & sjukvårdsenheten. 
 
Denna sommar har det varit svårare än tidigare att rekrytera sjuksköterskor vilket har inneburit 
att en sjuksköterska har enligt sommaravtal flyttat beviljad semester samt att ca 14 enskilda pass 
har lösts enligt sommaravtal med befintliga sjuksköterskor för att klara grundbemanning. För 
arbetsterapeuter och sjukgymnast har samarbetet med hälsocentralen kunnat genomföras som 
tidigare och vi har klarat sommaren på så sätt med en vikarierande arbetsterapeut under 4 veckor. 
 
I hemsjukvården har palliativa vårdats i hemmet men vi har klarat det med få övertidstimmar. De 
patienter som vårdas på korttidsplats kommer från oftare direkt sjukhus och skrivs ut från 
sjukhuset tidigare vilket inneburit ett högre behov av hälso- & sjukvård på korttidsplatserna. Vi 
har haft en hög förbrukning av hälso-& sjukvårdsmaterial såsom omläggningsmaterial, 
inkontinenshjälpmedel och även tekniska hjälpmedel, denna kostnad kan vi inte påverka då 
kostnaden beror på vilka patienter som för tillfället vårdas. 
3 pensionsavgångar, 1 arbetsterapeut och 2 sjuksköterskor. Inte rekryterat sjuksköterskor pga. 
hög personalkostnad, arbetsterapeut har kunnat rekryteras. 
 
Från och med 1 januari 2018 trädde också en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft som stödjer det nya arbetssättet vid utskrivning, detta har tagit 
betydligt med resurser (personaltid) än tidigare arbetssätt och kräver nu en aktiv planeringsansats 
årets alla dagar. 
 
Personal 
Antal årsarbetare 22 inklusive chef (varav 5 på deltid). Sjukfrånvaro har minskat till 2,86%. 
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Ekonomi 

  Årsbudget_2018 Utfall_2018 Årsavvikelse 
Total  

   
Personal  12 655 13 318 -663 
Verksamhet  2 958 3 370 -412 
Internhyror  0 0 0 
   

   
Summa kostnader 15 613 16 688 -1 075 
   

   
Intäkter  -400 -414 14 
   

   
Netto  15 213 16 274 -1 061 
 
Kostnaden för personal ligger över budget vad gäller socialavgifter. Sociala avgifter är 
underbudgeterade ca 15% vilket medför att det största underskottet ligger här. 
 
Kostnaderna för verksamhet, vi överskrider budget. 
 
Totalt ligger HSE över budget för perioden. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal  
 
God hygienisk standard  
Vi har inte hunnit med att genomföra hygienkontroller enligt internkontrollplan och därför inte 
kunnat mäta målen. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaron har minskat. 
 
Framtiden  
Vi ser i samhället allt mer tydliga tecken på att hälso- & sjukvård förflyttas från regionens 
slutenvård till kommunens hemsjukvård och särskilda boenden vilket medför att vi behöver 
behålla den bemanning vi har idag och eventuellt utöka den både vad gäller sjuksköterskor och 
sjukgymnast. För att personalen ska må bra, orka och vilja arbeta kvar måste fokus ligga på en 
god arbetsmiljö. 
 
Samarbete mer Regionens fysioterapeuter inför sommaren är oklar och kan innebära en 
merkostnad som inte är beräknad. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Internkontrollplan för 2019 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB §  Dnr 00033/2019 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att:  
 
• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Minimera risker, stärka systern och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Förslag till internkontrollplan år 2019 för socialnämndens verksamheter har 
upprättas. 
 
Utskottets förslag 2019-02-14 till socialnämnden 
 
1. Internkontrollplan år 2019 för socialnämndens verksamheter fastställs. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2018-02-19 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 1 (2) 

Förslag 
Internkontrollplan 2019 - Socialnämnden 

 

Riskanalysmodell     
KONSEKVENS 

    
4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

SANNOLIKHET 
 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 - Sannolik 

 
Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolik-
het 

Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till När 

God service och 
trygghet 

Genomförandeplaner Genomförandeplaner 
upprättas inte 

2 3 6 Enhetschef Granskning av att de upprättas och 
dess kvalitet. Stickprov 
kontinuerligt 

Förvaltningschef, SN Vid delårs- och 
årsbokslut 

God service och 
trygghet 

Hygienrond  Smittspridning 2 4 8 MAS  Granskning av hygienronder sker 
samt säkerställa kvalitén i 
hygienrutinerna 1-2 ggr/år 
 

Förvaltningschef, SN Patientsäkerhets
berättelsen 

God service och 
trygghet 

Ärenden avseende våld i nära 
relation 

Skyddsbehovet kan inte 
tillgodoses 

2 4 8 IFO chef Uppföljning av aktuella ärenden 
kontinuerligt 

Förvaltningschef, SN Delårs och 
årsbokslut 

God service och 
trygghet 

Jävsituation Risk för jäv vid 
handläggning och 
genomförande av insatser 
 

2 4 8 Enhetschef Skriftlig rutin samt utbildning Förvaltningschef, SN December 

God service och 
trygghet 

Utredningar barn, unga och 
vuxna 

Lagstadgad utredningstid 
hålls inte (max tre 
månader) 

3 4 12 Enhetschef Uppföljning av aktuella ärenden 
kontinuerligt 

Förvaltningschef, 
SN, KS 

 

Trygga 
kommunens 
tillgångar och 
förhindra 
förluster 

Biståndsbeslut Beslut utöver vad lagen 
kräver med stora 
ekonomiska konsekvenser 

2 4 8 Enhetschef Följa upp granskning av 
delegations-beslut  

Förvaltningschef, SN  
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Riskanalysmodell     
KONSEKVENS 

    
4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

SANNOLIKHET 
 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 - Sannolik 

 
Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolik-
het 

Konsekvens Riskvärde Kontrollansvarig Metod Rapport till När 

Engagerade och 
nöjda 
medborgare 
och kunder 
 

Uppföljning av klagomål, 
utredning och anmälan Lex 
Sarah och Lex Maria 

Åtgärder vidtas inte och 
återkoppling uteblir 

1 3 3 MAS, Enhetschef Kvartalsvis granskning av antal 
ärenden och att åtgärd/återkoppling 
gjorts 

Förvaltningschef, SN Patientsäkerhets
berättelse 

Engagerade och 
nöjda 
medborgare 
och kunder 
 

Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom 
lagstadgad tid med risk för 
straffavgift 

2 3 6 Enhetschef Kvartalsvis uppföljning via 
verksamhetssystemet att beviljade 
insatser verkställs 

Förvaltningschef, 
SN, KS, KF 

 

Engagerade och 
nöjda 
medborgare 
och kunder 
 

Biståndsbeslut och följsamhet 
till domar 

Felaktiga beslut fattas 
vilket innebär dålig vård 
och omsorg.  

2 4 8 Enhetschef Domar i förvaltningsrätt och 
kammarrätt bevakas 

Förvaltningschef, SN Kontinuerligt, 
rapporteras till 
årsbokslut 

Attraktiv 
arbetsgivare 
 

Personalförsörjning och 
arbetsmiljö 

Brist på personal, höga 
sjuktal 

3 4 12 Enhetschef Uppföljning i personaladministrativa 
system. medarbetarenkät 

Förvaltningschef, SN Delårs och 
årsbokslut 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämndens utskott 2019-02-14  
 

8 
 
 
Kostnadstäckning för 
tillbakadragen 
assistansersättning från 
Försäkringskassan 
-Omprövning av beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB § Dnr 00291/2018 709 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2018-10-19 diskuterat förutsättningar och 
tänkbara förändringar inom socialnämndens verksamheter inför arbetet med 
mål- och resursplan 2020-2022. Det som är känt är att kommunens ekonomi 
kommande år visar på ytterligare besparingar. 
 
För beslut om personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller 
Försäkringskassan. Det beror på hur stort behovet av hjälp är. Enligt lag 
ansvarar kommunen för assistans upp till 20 timmar/vecka. Om behovet av 
hjälp är mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov har sökanden 
rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.  
 
En fråga som lyftes är ärenden inom LSS-verksamheten där kommunen går in 
och finansierar tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan. 
Detta medför stora kostnader för kommunen, ca 6 mkr/år i dagsläget. 
 
Vid sammanträde 2018-12-10 diskuterade socialnämnden om hur länge 
kommunen ska tillhandahålla kostnadstäckning för tillbakadragen 
assistansersättning från Försäkringskassan, under överklagandeprocess eller tills 
vidare? 
 
Socialnämnden beslutade 2018-12-10 § 66 att nämnden tillhandahåller 
kostnadstäckning för tillbakadragen assistansersättning från Försäkringskassan 
endast under en överklagandeprocess. 
 
Omprövning av beslut 
Ärendet är av principiell karaktär och av stor ekonomisk vikt eftersom 
socialnämnden tar på sig ett ansvar för personlig assistans utöver vad 
Försäkringskassan bedömer behövs.  
Ärendet bör därför skickas vidare till kommunfullmäktige för prövning av 
socialnämndens beslut 2018-12-10 § 66. 
 
Tjänsteskrivelse har inlämnats av områdeschef Maria Rådman, AFF 
 
Utskottets förslag 2019-02-14 till socialnämnden 
 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med socialnämndens beslut 

2018-12-10 § 66 med tillägg att begränsa tidsrymnden för 
överklagandeprocess till att endast omfatta överklagande inom svenskt 
rättsväsende.  

2. Beslutet innebär att socialnämnden tar över ansvaret vid första 
överklagandeprocessen. Nu aktuella ärenden omfattas inte av punkt 2. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2018-12-10 § 66 Tjänsteskrivelse Maria Rådman 
SnB 2018-11-19 SnB 2019-02-14 

Utdragsbestyrkande 

  



     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-02-27 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 

Maria Rådman 
Socialnämnden 
 
 
 

Direktval 
0960-155 36 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser för kommunen i samband med att Försäkringskassan vid 
omprövningar beslutar att en persons behov av personlig assistans saknas 
 
Personlig assistans är en insats som kan beviljas utifrån två olika lagstiftningar 
beroende på vem som utreder och vem som ska stå för kostnaden. 
I kommunen arbetar biståndshandläggaren utifrån Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). När en person eller dennes legala företrädare ansöker 
om insatser via LSS görs först en personkretsutredning för att fastställa att personen 
tillhör någon av de tre personkretsarna: 
 
Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd 
 
Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom 
 
Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och försorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 
stöd eller service 
 
Personkretstillhörigheten stärks genom läkarutlåtande kring diagnos samt 
funktionshindrets beskaffenhet utifrån livet i stort. Det kan även styrkas via 
utlåtanden från psykologer, arbetsterapeuter samt andra med god kännedom kring 
personen. 
 
När det är fastställt att personen tillhör en personkrets fortsätter utredning kring sökt 
insats och nu utreds om man har det behov som krävs för att beviljas personlig 
assistans, generellt kan man säga att man måste ha behov av insatser som är av 
personlig karaktär och kroppsnära samt att det gäller de grundläggande behoven. 
  

SOCIALNÄMNDEN 
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Enligt 9 a § LSS ska den som har behov av personlig assistans för sina 
grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov 
om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Det vill säga den som är i behov av 
personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för övriga 
behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Exempel på övriga behov kan vara 
städning, tvätt, nödvändig träning och fritidsaktiviteter. Om rätt till personlig 
assistans föreligger räknas tiden för grundläggande behov och för andra personliga 
behov ihop och utgör omfattningen av den personliga assistansen 
 
Ovanstående begrepp betyder:  
 
VARAKTIGHET: funktionsnedsättning ska inte vara av tillfällig eller mer 
övergående natur. 

STORT: Inbegriper flera livsområden, som t.ex. grundläggande behov att 
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 
den funktionshindrade. 

BETYDANDE: att inte klara flera vardagssituationer själv som avser grundläggande 
behov och viktiga livsområden.  

OMFATTANDE: återkommande behov av hjälp att klara funktioner som andra 
klarar på egen hand. 

 
För att personer över 65 år ska vara berättigade till assistans, måste ansökan 
inkomma före 65 års ålder. Beviljad assistans kan inte utökas efter 65-års årsdagen. 
Behov av utökade insatser får därefter sökas via socialtjänstslagen, (enligt 9 b § LSS 
9 § 2).  
 
VAD MENAS MED GRUNDLÄGGANDE BEHOV? 
 
Personlig hygien – I personlig hygien ingår hjälp med behov som en person normalt 
inte kan avstå från. Exempel på detta är hjälp att torka sig efter toalettbesök, hjälp 
med tandborstning och att använda tandtråd, hjälp med att duscha, hårtvätt, tvåla in,  
rakning, hjälp med insmörjning efter dusch, byte av mensskydd, hjälp att tvätta 
ansiktet, hjälp med enklare håruppsättningar och hjälp att klippa naglar. Behoven ska 
vara av kroppsnära och integritetskänslig karaktär. 
 
Måltider – Hjälp vid måltider som räknas till grundläggande behov är hjälp att föra 
mat och dryck till munnen. Sondmatning räknas även som ett grundläggande behov.  
Tiden räknas för på/avkoppling av sond, manuell hjälp och maskinell som kräver 
övervakning (tid för rengöring av redskapen ingår ej) 
 
Av- och påklädning - Alla inomhuskläder som en person behöver hjälp att ta på sig 
räknas som grundläggande behov, såsom exempelvis underkläder, byxor och t-shirt 
(kläder som är närmst kroppen). Ytterkläder kan även bedömas vara grundläggande 
behov i vissa fall, exempelvis om personen har smärtproblematik, kontrakturer 
och/eller spasticitet.  
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Kommunicera med andra – Kommunikation med andra räknas som grundläggande 
behov om en assistent behöver vara närvarande för att kommunikation med tredje 
person överhuvudtaget ska kunna vara möjlig. Detta genom t.ex. teckenspråk eller 
annat kommunikationsmedel. 
 
Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade – För att 
räknas som grundläggande behov avser detta ingående kunskaper kopplade till 
personen (inte funktionsnedsättningen). Exempel kan vara om en person har 
medicinska behov, t.ex. en svårartad epilepsi och /eller psykisk funktionsnedsättning 
som kräver specifik kunskap om hur personen behöver bli bemött i de utmaningar 
som kan uppstå. Att då t.ex. kunna tolka kroppsspråk, mimik, känslolägen som 
kräver ingående kunskap och personlig kännedom för att kunna möta upp det 
specifika behovet. 
Ett rekvisit för att ha rätt till denna insats är alltså att personen ska ha behov av 
personlig assistans för sina grundläggande behov. Om de grundläggande behoven 
enligt 9 § 9 a inte uppfylls så avslås ansökan om personlig assistans. 
 
När en person av kommunen bedöms ha ett behov som överstiger 20 timmar i 
grundläggande behov per vecka så ska kommunen anmäla detta till 
Försäkringskassan. När Försäkringskassan gör sin bedömning utgår de från sitt 
vägledningsmaterial som för närvarande heter: Assistansersättning, Vägledning 
2003:6 version 22, som går att hitta på deras hemsida: www.fk.se. 
 
Nu gör försäkringskassans utredare en förnyad personkretsutredning enligt LSS och 
sedan fortsätter arbetet med att göra bedöming av behovet av personlig assistans 
enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och med den vägledning som är gällande. Hos 
försäkringskassan är utredning och beslut delat upp i olika led, först gör en 
handläggare utredningen som skickas vidare till en föredragande som drar ärendet för 
beslutande. 
 
De personer som beviljats personlig assistans har ofta en komplicerad 
funktionsnedsättning som skapar svårigheter i många delar av vardagen och när en 
omprövning sker utifrån nya riktlinjer och domar så kan det ske att försäkringskassan 
beslutar att avslå ansökan om personlig assistans enligt SFB. 
 
I Arvidsjaurs kommun har några personer förlorat sin assistans enligt SFB och enligt 
tidigare beslut i nämnden har kommunen gått in och betalat kostnaden för all 
assistans. 2018-12-10 togs beslutet att kommunen bara betalar assistansen under den 
tid som överklagningsprocessen pågår och om överklagan inte går igenom så ska den 
enskilde erbjudas andra insatser i stället för personlig assistans enligt LSS. 
 
De insatser som kan vara aktuella är bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I kommunen har vi tre gruppbostäder: 
Borgen (4 platser), Lärkan (7 platser) samt Staren (5 platser). En annan insats som 
kan bli aktuell är olika kombinationer av personlig assistans enligt LSS med inslag 
från Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet eller stöd i boendet. För en del 
personer är det svårt att klara av behovet av hjälp med någon annan insats än 
personlig assistans dygnet runt. 
  



 4 (4) 
 
 
Kommunen står alltid för de 20 första timmarna/vecka och betalar till 
Försäkringskassan 299,80 kr per timme gånger 20 timmar, totalt   
ca 25 183,20 kronor/månad per SFB ärende. 
 
Ett personlig assistans ärende med fyra assistenter som arbetar dygnet runt redovisas 
under februari månad 2019 med en kostnad på 365 000 kronor för löner, OB-
ersättningar och jourersättningar. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Maria Rådman 
Områdeschef AFF 
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Delegering av 
beslutanderätt 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00/2019 002 
 
Socialnämnden antog 2017-12-04 § 78 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Revidering av socialnämndens delegationsförteckning föreligger; 
 
7.26 Biträde av personlig assistent 
Delegationen ändras från tjänsteman till utskott. 
 
7.27 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov 
Delegationen ändras från tjänsteman till utskott. 
 
7.28 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 
Delegationen ändras från tjänsteman till utskott. 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 21 (31) 
 

Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-03-11 

 
7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
  

 (Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.24 Beslut om 
personkretstillhörighet 

1 o 7 §§ 
LSS 

  Beslut om 
personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är 
en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. 
Beslut om 
personkretstillhörighet 
kan följaktligen inte 
heller överklagas 
särskilt. 

7.25 Råd och stöd (i de fall 
kommunen är ansvarig) 

2 § och 9 § 
1. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.26 Biträde av personlig 
assistent 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
Utskottet 

  

7.27 Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade 
behov 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
Utskottet 

  

7.28 Ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för 
personlig assistent 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
Utskottet 

  

7.29 Ledsagarservice 7 § och 9 § 
3. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.30 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 
4. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.31 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 
5. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.32 Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

7 § och 9 § 
6. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
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Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB §  Dnr 00183/2018 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 2018.  
 
* Inom AFF finns 2 ej verkställda beslut att rapportera fjärde kvartalet 

2018. 
 
* Inom AFF IFO finns 0 ej verkställda beslut att rapportera fjärde kvartalet 

2018. 
 
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 

2018. 
 
Utskottets förslag 2019-02-14 till socialnämnden 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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11 
Redovisning av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2018 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2019 

SnB § Dnr 00032/2019 709 

Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2018 redovisas 
för nämnden samt plan för 2019 upprättats. 

Utvärdering för 2018 och förslag till plan för 2019 har upprättats. 

Utskottets förslag 2019-02-14 till socialnämnden 

1. Godkänna redovisningen av arbetsmiljöarbetet för 2018.
2. Plan för arbetsmiljöarbetet för 2019 antas.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-02-08 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Lena Ruth 

Socialnämnden 
 
 
 

Direktval 
0960-15718 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning av arbetsmiljöarbetet inom socialnämndens 
verksamheter 2018 
 
Personalmöten 
Det finns inte samverkansöverenskommelse med de fackliga organisationerna. Det 
innebär att många frågor som tidigare kunde lösas på arbetsplatsträffar nu hamnar på 
skyddsombudsnivå istället för direkt med berörd personal. Personalmöten hålls 
regelbundet i alla grupper. 
 
Risk och konsekvensanalyser 
Genomförs kontinuerligt i samband med förändringar. Exempel under 2018; 
LifeCare samt inrättande av ny gruppbostad samt korttids/fritids AFF. 
 
Medarbetarsamtal/RUS - samtal 
Genomförda inom hela socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Skyddsronder och möten med skyddskommitté 
Socialnämndens skyddskommitté har träffats 4 gånger, i samband med § 19 
informationer inför socialnämndens sammanträden. Exempel på vad som tagits upp: 
 
-Tillbud och arbetsskador sedan föregående möte 
-Hot och våld 
-Förändringar i verksamheterna 
-Psykosocial arbetsmiljö specifikt i vissa grupper exempelvis boendestödet. 
 
Medarbetarundersökning 
Har genomförts under 2018, resultatet är dock inte analyserat. 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2019-02-08 
 

Dnr 00032/2019 -709 



 

 

 
 
 
Ärenden hos Arbetsmiljöverket 
Inget känt. 
 
Tillbud och arbetsskador 
4 tillbud, betydligt färre än 2017. (16 st) 
7 arbetsskador, färre än 2017 (30 under 2017)rör färdolyckor. Ansvariga chefer har 
vidtagit nödvändiga åtgärder på arbetsplatserna. 
 
Sjukskrivningar 
Sjuktalet har minskat inom socialnämndens verksamhet. 2018 6,37% och 2017 7,1% 
 
Kostnader  
Bokförda driftskostnader under aktivitet arbetsmiljö uppgår till 169 tkr. Största delen 
av detta är arbetskläder. 
 
 
Uppföljning av åtgärder som planerades 2018 
Rekrytering av administrativt stöd till socialnämndens chefer samt omfördelning av 
arbetsuppgifter. I socialnämndens mål och resursplan finns inlagt att en administratör 
ska anställas under 2017. Delvis genomfört, 50 % administratör anställd. 
 
Förslag att Avdelningen för funktionshindrade får anställa en chef till. Åtgärderna 
finns i ett separat förslag som går till socialnämnden. Ej genomfört. 
 
Uppföljning av arbetsmiljön inom hemtjänsten, f f a inom grupp 5 som fått utökat 
antal medarbetare sedan Moskoselsgruppen lades ner. Gruppindelningen ses över 
kontinuerligt eftersom andelen äldre ökar mer inom vissa områden. Genomfört. 
 
Brandskyddsutbildning- Ej genomfört. 
 
Utbildning i HLR- Genomfört. 
 
Införa tvätt och serviceteam tillsammans med arbetsmarknadsenheten - Genomfört. 
 
Fortsatt arbete tillsammans med A-hälsan för att förebygga ohälsa - Genomfört. 
 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-02-08 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Lena Ruth 

Socialnämnden 
 
 
 

Direktval 
0960-15718 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan för arbetsmiljöarbete inom socialnämndens  
verksamheter 2019 
 
1. Ny organisation för biståndshandläggare. 
 
2. Stöd till äldreomsorgens chefer. Inrätta äldreomsorgschef? 
 
3. Aktivt verka för ett samverkansavtal inom socialnämndens verksamheter. 
 
4. Utbildning i AFS avseende psykosocial arbetsmiljö till alla chefer. 
 
5. Fortsatt arbete med att se över åtgärder som underlättar administrationen för 

socialnämndens chefer. Kan bl a innebära vidareutbildning i ekonomisystemet för 
rationellare hantering. En utbildning genomförd men ska fortsätta med utbildning 
i budget och prognos. 

 
6. Utbildning i LifeCare för IFO. 
 
7. Se till att grupper som har behov av fordon får service-bilpool ska användas. 
 
8. Brandskyddsutbildning med hjälp av kommunens brandskyddsinspektörer. 
 
9. Inköp av arbetskläder i den omfattning som är nödvändig för att hålla tillräcklig 

kvalitet och tillräckligt stort lager. 
 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2019-02-08 
 

Dnr 00032/2019 -709 
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Patientsäkerhetsberättelse 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00055/2019 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 2018 har upprättats. 
 
Sammanfattning 

 Mål 

 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommunens 
hälso- och sjukvård 

 Ingen patient ska komma till skada eller riskera att drabbas av allvarlig 
vårdskada  

 All personal ska arbeta förebyggande för att undvika vårdskador  

 Samverkan ska ske både inom den egna organisationen och med andra 
aktörer för att förebygga vårdskador  

 

 De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

 Påbörjat införande av digital signering 

 Anpassning av organisationen för att möta kraven i lag om samverkan vid 
utskrivning från slutenvård 

 

 De viktigaste resultaten som uppnåtts 

 Personalen deltar aktivt i rapportering av avvikelser samt åtgärder för att 
undvika vårdskador 

 SIP upprättas i stor utsträckning vid inskrivning i hemsjukvård 
 

 En blick framåt 

 För att möta vårdförskjutning från sluten till kommunal hälso- och sjukvård 
behöver kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag förtydligas. Detta kan inte 
göras på lokal nivå utan kräver uppmärksamhet regionalt och nationellt. Ett 
första steg kan vara att på regional nivå se över avtalet om 
kommunaliseringen av hemsjukvården i Norrbottens län. 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Patientsäkerhetsberättelse  
 
År 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Datum och ansvarig för innehållet 

2019-02-25 Pernilla Berggren 
 

   
 

     Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, reviderad 181017
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Sammanfattning 
 

 Mål 

 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommu-
nens hälso- och sjukvård 

 Ingen patient ska komma till skada eller riskera att drabbas av allvar-
lig vårdskada  

 All personal ska arbeta förebyggande för att undvika vårdskador  

 Samverkan ska ske både inom den egna organisationen och med andra 
aktörer för att förebygga vårdskador  

 

 De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

 Påbörjat införande av digital signering 

 Anpassning av organisationen för att möta kraven i lag om samverkan 
vid utskrivning från slutenvård 

 

 De viktigaste resultaten som uppnåtts 

 Personalen deltar aktivt i rapportering av avvikelser samt åtgärder för 
att undvika vårdskador 

 SIP upprättas i stor utsträckning vid inskrivning i hemsjukvård 

 

 En blick framåt 

 För att möta vårdförskjutning från sluten till kommunal hälso- och 
sjukvård behöver kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag förtydligas. 
Detta kan inte göras på lokal nivå utan kräver uppmärksamhet regionalt 
och nationellt. Ett första steg kan vara att på regional nivå se över avta-
let om kommunaliseringen av hemsjukvården i Norrbottens län. 
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STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

1. Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommu-
nens hälso- och sjukvård 

o Alla patienter ska ha registrering i verksamhetssystemet avse-
ende fast vårdkontakt. 

o Palliativ vård, måluppfyllelse kvalitetskrav Palliativa registret 
vid vård i livets slutskede 

o Alla patienter i hemsjukvård och vård och omsorgsboende ska 
erbjudas riskbedömning, samt vid bedömd risk ska finnas en 
vårdplan med förebyggande åtgärder. 

2. Ingen patient ska komma till skada eller riskera att drabbas av allvar-
lig vårdskada  

o Fortsatt arbete med processer och rutiner på enhetsnivå för att 
minska antalet avvikelser.  

o Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i vård & 
omsorgsboende 

o Slutföra revidering av läkemedelsrutiner 
o Översyn av riktlinjer för hantering av klagomål i Socialnämn-

dens verksamheter. 
o Strategisk plan för utbildning avseende Lex Sarah samt avvi-

kelsehantering 

3. All personal ska arbeta förebyggande för att undvika vårdskador  

o Rapportera avvikelser samt medverka i riskanalys och åtgärd 
o Uppföljning av tillämpning av basala hygienrutiner i särskilda 

boenden 
o Fungerande rutiner för tvätt och förvaring av arbetskläder  

4. Samverkan ska ske både inom den egna organisationen och med andra 
aktörer för att förebygga vårdskador  

o SIP upprättas vid inskrivning i hemsjukvård 
o Anpassning av den kommunala organisationen för att möta 

lagstiftningens krav (SFS 2017:612) med bibehållen patient-
säkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
   
 

5

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 Socialnämnden är vårdgivare och har det yttersta ansvaret för patient-
säkerheten och hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs. Socialnämnden 
ska planera, leda och kontrollera verksamheten på så sätt att kravet på 
en god och säker vård upprätthålls 

 Socialchefen är verksamhetschef, verksamhetschefen skall enligt 
hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten har hög patient-
säkerhet och god kvalitet samt att vården är kostnadseffektiv. De ar-
betsuppgifter som enligt lag och föreskrift åligger den medicinskt an-
svariga sjuksköterskan kan verksamhetschefen inte bestämma över. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), inom den kommunala 
hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjukskö-
terska. MAS har det medicinska ledningsansvaret som regleras i 
Hälso- och sjukvårdsförordningens (2017:80) 4 kap § 6; 

o Att patienter inom kommunens ansvarsområde får en säker 
och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalitet 

o Att patienter får den hälso- och sjukvård som läkare förordat 
om 

o Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientda-
talagen 

o Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är fören-
liga med patientsäkerheten 

o Att ändamålsenliga och väl fungerande rutiner finns för läke-
medelshantering, rapportering av avvikelser och för kontakt 
med hälso- och sjukvårdspersonal när patientens hälsotillstånd 
kräver det. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan upprättar rutiner för patient-
säkerhetsarbetet samt ansvarar för anmälan enligt Lex Maria. Hon an-
svarar för hälso- och sjukvårdens uppföljning och egenkontroll. Det är 
också den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som, årligen till den 
första mars upprättar patientsäkerhetsberättelsen och redovisar hur pa-
tientsäkerhetsarbetet bedrivits under året. 

 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för 
hur de utför sina arbetsuppgifter, de är skyldiga att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. De ska rapportera risker för vårdskador 
och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador. De rap-
porterar också andra säkerhetsbrister i organisationen som kan med-
föra risker för patientsäkerheten. Rapporteringen görs i verksamhets-
systemet (Treserva). 

 Chefer inom vård och omsorg ansvarar för att de rutiner som beslutats 
av verksamhetschef och MAS är väl kända och följs i den egna verk-
samheten. Chefen ansvarar för kvalitet, patientsäkerhet och patientsä-
kerhetsarbete inom sitt ansvarsområde 

 Omvårdnadspersonal rapporterar i avvikelsesystemet risker för vård-
skador samt händelser som har medfört eller kunnat medföra vård-
skada. De rapporterar också andra säkerhetsbrister i organisationen 
som kan medföra risker för patientsäkerheten. Omvårdnadspersonalen 
är skyldiga att rapportera händelser enligt Lex Sarah.  
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 Samverkan sker på ledningsnivå internt vid ledningsträffar (Soc och 
ÄO träffar) varje månad. 

 Extern samverkan sker lokalt med hälsocentralen genom så kallade 
KOLA möten 4 gånger per år. Utöver dessa planerade möten samver-
kar MAS, chef hälso- och sjukvård samt verksamhetschef vid Hälso-
centralen regelbundet utifrån inträffade avvikelser och uppmärksam-
made risker där vi behöver samverka för att undvika vårdskador. 

 MAS och verksamhetschef (Socialchef) har regelbundna möten för 
avstämning 

 MAS och enhetschef hälso- och sjukvård samverkar regelbundet en-
skilt och med hälso- och sjukvårdspersonalen varje månad. 

 I länet finns länsgemensamma överenskommelser med Region Norr-
botten avseende bl a samverkan vid utskrivning, samordnad individu-
ell plan, förskrivning av hjälpmedel, palliativ vård, demensvård. 

 Lokala överenskommer som finns följs upp regelbundet i samband 
med KOLA möten. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 Patienter och i förkommande fall närstående erbjuds att: 
o medverka vid upprättande av vård- och omsorgsplaner 
o informeras om när nationella studier genomförs 
o delta vid utredning av vårdskador 
o bli informerade vart man vänder sig för att framföra syn-

punkter och klagomål 
o närstående informeras av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast när behov föreligger och samtycke inhämtats.  
 Verksamheten ska ha ett öppet förhållningssätt gentemot kommunens 

medborgare genom att bland annat; 
o ha en lättillgänglig information via telefon, besök och kom-

munens hemsida 
o medverka vid information till brukarorganisationer, pension-

ärsorganisationer etc. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Alla avvikelser och riskhändelser dokumenteras i verksamhetssystemet, avvi-
kelsesystemet är utformat så att avvikelser inom samtliga av verksamheten 
berörda lagrum – HSL, SoL samt LSS kan beskrivas. I systemet kan även 
händelser som ej är relaterade till en enskild patient men som kan innebära 
risk för patientsäkerhet och kvalitet rapporteras. Rapporterade risker och hän-
delser utreds i första hand på respektive enhet. Chef ansvarar för att utreda, 
sammanställa och analysera risker och händelser i respektive verksamhet samt 
att planera och genomföra nödvändiga förebyggande åtgärder i samråd med 
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sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Om händelsen är av allvarligare art 
överlämnas utredningsarbetet till MAS. Chef ansvarar för att återkoppla avvi-
kelser till verksamheten. MAS sammanställer årligen inrapporterade händelser 
och risker och redovisar dessa i Patientsäkerhetsberättelsen. Händelser/risker 
som bedöms allvarliga liksom händelser som kan föranleda anmälan enlig Lex 
Sarah eller Lex Maria rapporteras till Socialchef och MAS direkt och hän-
delse- eller riskanalys görs.  
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Inkomna klagomål är en del av verksamheternas systematiska förbättringsar-
bete och utreds, åtgärdas och följs upp på samma sätt som avvikelser. 
Klagomål som inkommer från enskilda och/eller närstående utreds av chef i 
berörd verksamhet, vilken ansvarar för att utifrån klagomålets art vidta de åt-
gärder som behövs. Chef delger därefter socialchef klagomålet samt vilka åt-
gärder som vidtagits respektive planeras. Skriftligt och/eller muntligt svar 
lämnas till den som framfört klagomålet.  
Klagomål och synpunkter som inkommer via Patientnämnden och Inspektion-
en för vård och omsorg (IVO) tas mot av Verksamhetschef som utifrån ären-
det bedömer och beslutar hur ärendet ska utredas vidare samt återkopplas.  

 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade infektioner 1 gång per år Egen statistik 

Avvikelser 1 gång per år Avvikelsehanteringssystemet 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

2 gånger per år Patientnämnden, IVO, avvi-
kelsehanteringssystemet 

Palliativ vård 1 gång per år  Palliativa registret 

Fall, trycksår, undernäring 1 gång per år  Senior Alert 

 
PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

En stor del av planerade åtgärder har inte kunnat genomföras på grund av att 
MAS under första halvåret 2018 arbetat som chef i hälso- och sjukvårdsenhet-
en och haft begränsat utrymme för sitt MAS-uppdrag, chef HSL har under 2,5 
månader hösten 2018 gått in och tagit delar av MAS-uppdraget. Hälso- och 
sjukvårdsenhetens ledning har därmed haft en kraftigt minskad bemanning 
under 8,5 månader 2018. 

Under hösten har påbörjats ett projekt med införande av digital signering av 
läkemedelshantering, omvårdnadsinsatser samt biståndsbedömda insatser. 

Under året har anpassningar gjorts i verksamheten för att möta kraven utifrån 
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lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SFS 
2017:612, i samverkan med Region Norrbotten har samverkansriktlinjer och 
arbetssätt implementerats och införandet av verksamhetsstödet LifeCare har 
bidragit till att en större del av patienter som skrivs in i hemsjukvården har en 
samordnad individuell plan. 

 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Alla avvikelser, Lex Maria ärenden, Lex Sarahärenden, patientnämndsären-
den, och klagomål bedöms enligt sannolikhets- och konsekvensmatris. Vid 
allvarlighetsgrad 3-4 görs bedömning om riskanalys och/eller händelseanalys 
krävs. Riskanalys görs också: 

 Vid frekventa iakttagelser av risker och mindre allvarliga avvikelser 
inom en specifik arbetsprocess. 

 Vid upplevelse av att ett arbetsmoment eller en viss situation är risk-
fylld. 

 Vid införandet av ny teknik i verksamheten. 
 När nya metoder eller nya produkter ska introduceras. 
 När organisationsförändringar ska genomföras. 
 Vid tillbud eller negativa händelser som inträffat hos andra och som 

kan inträffa inom den egna verksamheten. 
 När flera händelseanalyser genomförts inom ett område och där bety-

dande risker kvarstår 
  

Utredning av händelser – vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Under 2018 har inga händelser utretts enligt Lex Maria, flera händelser har 
utretts i vår avvikelsehantering.   

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Anpassningar och genomgång av dokumentation har genomförts utifrån kra-
ven i GDPR. Loggkontroller har utförts 2 gånger under året, utan anmärkning. 
Behörighetskontroll har utförts för samtliga användare vid två tillfällen under 
året. Ingen granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentation har 
genomförts. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
Beskriv måluppfyllelse dvs. en samlad analys av resultat utifrån satta mål, 
samt strategier/genomförda åtgärder för att nå dessa mål.  

Sammanställning mål och resultat 2018 

Mål: Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommunens hälso- och 
sjukvård 

Strategi: Utfört Ej utfört 

Alla patienter ska ha registrering i verksamhetssystemet avseende fast vård-
kontakt. 

Delvis  

Palliativ vård, måluppfyllelse kvalitetskrav Palliativa registret vid vård i livets 
slutskede 

  

Alla patienter i hemsjukvård och vård och omsorgsboende ska erbjudas risk-
bedömning, samt vid bedömd risk ska finnas en vårdplan med förebyggande 
åtgärder. 

Delvis  

Mål: Ingen patient ska komma till skada eller riskera att drabbas av allvarlig vårdskada  

Strategi: Utfört Ej utfört 
Fortsatt arbete med processer och rutiner på enhetsnivå för att minska antalet 
avvikelser.  

Delvis  

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i vård & omsorgsboende   

Slutföra revidering av läkemedelsrutiner   
Översyn av riktlinjer för hantering av klagomål i Socialnämndens verksam-
heter. 

  

Strategisk plan för utbildning avseende Lex Sarah samt avvikelsehantering   

Mål: All personal ska arbeta förebyggande för att undvika vårdskador  
Rapportera avvikelser samt medverka i riskanalys och åtgärd   

Uppföljning av tillämpning av basala hygienrutiner i särskilda boenden 
 

  

Fungerande rutiner för tvätt och förvaring av arbetskläder    

Mål: Samverkan ska ske både inom den egna organisationen och med andra aktörer för 
att förebygga vårdskador  

SIP upprättas vid inskrivning i hemsjukvård   
Anpassning av den kommunala organisationen för att möta lagstiftningens 
krav (SFS 2017:612) med bibehållen patientsäkerhet 

  

 

 

Samlad analys: Flera mål har ej uppnåtts, det har under 2018 inte funnits utrymme att 
i tillräcklig omfattning arbeta med strategiskt uppsatta mål på grund av låg bemanning 
i hälso- och sjukvårdens ledning. 
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Palliativa registret 2018-01-2018-12 
   

Kvalitetsindikator  Resultat Målvärde 
Antal ut-

förda  

Antal väntade 
dödsfall  

Dok. brytpunktssamtal 68,8 98 33 48 

Ord. inj stark opioid vid  
smärtgenombrott 

97,9 98 47 48 

Ord. inj ångestdämpande  
vid behov 

97,9 98 47 48 

Smärtskattats sista levnads-
veckan 

39,6 100 19 48 

Dok. munhälsobedömning  
sista levnadsveckan 

87,5 90 42 48 

Utan trycksår (grad 2–4) 91,7 90 44 48 

Mänsklig närvaro i dödsögon-
blicket 

72,9 90 35 48 

Senior Alert 2018 
Riskbedömningar 
med risk 

Bakomliggande 
orsaker vid risk 

Åtgärdsplan vid 
risk 

Utförda åtgärder 
vid risk 

97%  90% 93% 75% 

 

Avvikelser 
 

Händelsetyp Föränd-
ring % 

2018 2017 2016 2015 

Läkemedelshändelser totalt +7 406 379 352 376 
Fall +1  513 504 496 507 
Omvårdnadshändelser -19 46 57 34 49 
Informationsöverföring +92 25 13 23 40 
Medicinteknisk händelse +90 17 9 10 18 
Arbetsrutiner +19 37 31 40 54 

Övriga 
+173 82 30 61 121 

Totalt 
+10 1126 1023 1016 1165 

Statistiken omfattar samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvård, handikapp-
omsorg och äldreomsorg exklusive personliga assistenter. Omfattar även brukare som 
inte omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Ingår också risker som ej 
involverar enskilda personer men kan utgöra en risk för patientsäkerhet och kvalitet. 
 

o Läkemedelshändelser, innefattar uteblivna läkemedelsdoser, riskhän-
delser, förväxlingar och felaktiga doser. Uteblivna läkemedelsdoser är 
det vanligaste felet och utgör 309 händelser. Projektet med digital sig-
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nering har minskat antalet avvikelser marginellt under de tre månader 
som försöket pågått under 2018, vi kan inte ännu dra några slutsatser 
om resultat. Projektet pågår till mars 2019 och vi planerar för bredd-
införande i särskilda boenden under 2019. 

o Fallhändelser, rapporteras alltid som avvikelse. Under 2018 har 46 
personer ramlat vilket resulterat i 513 fallrapporter. De flesta fallhän-
delserna resulterar i ingen eller mindre skador men 9 frakturer har re-
gistrerats i samband med fallhändelserna. Vi arbetar aktivt med fallfö-
rebyggande åtgärder både i särskilda boenden och hemtjänsten. Alla 
erbjuds riskbedömning och vi ger råd om fallförebyggande åtgärder. 

o Omvårdnadshändelser har registrerats 46 stycken, händelsernas art va-
rierar mycket. Flera händelser utgör uteblivna insatser enligt Social-
tjänstlagen, andra felaktiga avvikelseregistreringar då den enskilde 
avböjt/tackat nej till hjälp. Här har också rapporterats tryckskador som 
uppstått i anslutning till vistelse i slutenvård. 

o Informationsöverföring avser brister i informationsöverföring både in-
ternt i den egna organisationen och externt med andra vårdgivare. En 
stor del av händelserna utgör brister vid in- och utskrivning från slu-
tenvård och bristande följsamhet till samverkansriktlinjerna. Vi sam-
verkar med Region Norrbotten för att åtgärda de brister som finns.  

o Medicintekniska händelser/hjälpmedel, utgör bristande funkt-
ion/användning av larm vid 7 tillfällen, bristande funktion telefoni 2 
tillfällen, en vårdtagare och personal fastnade i hissen vid ett tillfälle 
och en vårdtagare har klippt av sitt bälte till rullstolen. 6 händelser är 
felaktigt registrerade och hör hemma i kategorierna fall och läkeme-
delshantering. 

o Arbetsrutiner, de flesta händelser utgör brister i följsamhet till ar-
betsrutiner men också brister i information och kommunikation som 
utgör risker för patienterna. Här signaleras också brister i bemanning 
på enheterna. Samtliga avvikelser riskanalyseras av respektive chef 
och åtgärdas. 

o Övriga avvikelser är brister i vård och behandling, bristande/uteblivna 
insatser enligt SoL/LSS, brister i dokumentation och brister i bemö-
tande 
 

Samlad analys: Det totala antalet i verksamheten har ökat. Under hösten 
2018 har inletts arbete med att säkerställa läkemedelshanteringen och 
minska antalet uteblivna läkemedelsdoser. Samtidigt har verksamheten ut-
ökats med gruppbostad enligt LSS där antalet avvikelser inledningsvis skju-
tit i höjden. Även införandet av nya rutiner i utskrivningsprocessen har 
medfört ett stort antal rapporterade avvikelser. All personal rapporterar 
avvikelser och deltar vid behov i analys .  

Förbättringsområden: Minskat antal uteblivna läkemedelsdoser 
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Klagomål och synpunkter 
 

Klagomål 2018 

Antal Typ av händelse Enhet 

1 Brister i omsorg/omvårdnad HSL/ÄO 

3 Brister omsorg/omvårdnad, bemötande, mat ÄO 

1 Bristande information, brister i bemötande HSL 

3  Trygghetslägenheter, ändring av körutiner ÄO 

1  Tvätthantering/kontaktmannaskap ÄO 

 

Inget klagomål har inkommit via Inspektionen för vård och omsorg eller Pati-
entnämnden. 

Samlad analys: Inkomna klagomål har olika karaktär, gemensamt är dock 
att vårt bemötande av patienter och brukare inklusive närstående har stor 
betydelse för upplevelsen av vårdens kvalitet. Vad gäller trygghetslägenhet-
er och körutiner har vi på grund av inkomna klagomål backat och beslutat 
att åter se över våra rutiner. 

 

Händelser och vårdskador 
Händelser som utretts i vår avvikelsehantering gäller framförallt brister i in-
formationsöverföring, brister i dokumentation och brister i läkemedelshante-
ring. Ingen händelse har medfört vårdskada eller allvarlig vårdskada. När det 
gäller brister i informationsöverföring är det brister i följsamhet till samver-
kansriktlinjer som är vanligaste orsak till avvikelse.  

 

Riskanalys 
Under 2018 har vi uppmärksammat en kraftigt ökad vårdförskjutning från den 
slutna hälso- och sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. I flera 
avvikelser framkommer att patienter vid utskrivning från slutenvården inte har 
fått diagnos, behandlingar har ej slutförts, planering saknas för fortsatt hälso- 
och sjukvård. Detta medför att allt fler patienter inte klarar att återgå till hem-
met efter utskrivning, patienterna har behov av korttidsvistelse och rehabilite-
ring inklusive fortsatt utredning och behandling. Det ställs också krav på allt 
mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras i patientens bostad. 
Vårdförskjutningen har blivit tydligare i samband med införandet av Lag om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612) 

 

Vi har också uppmärksammat att vi har bristfälligt dokumenterade rutiner 
inom rehabiliteringsområdet vilket medför risker för patientsäkerheten. Arbete 
har påbörjats för att identifiera processer och dokumentera rutiner. 
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Mål och strategier för kommande år 
 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommu-

nens hälso- och sjukvård 

o Alla patienter ska ha registrering i verksamhetssystemet avse-
ende fast vårdkontakt. 

o Palliativ vård, måluppfyllelse kvalitetskrav Palliativa registret 
vid vård i livets slutskede 

o Alla patienter i hemsjukvård och vård och omsorgsboende ska 
erbjudas riskbedömning, samt vid bedömd risk ska finnas en 
vårdplan med förebyggande åtgärder. 

o Antalet uteblivna läkemedelsdoser ska minska med stöd av 
digital signering 

o Dokumentation av rutiner inom rehabiliteringsområdet 

 Ingen patient ska komma till skada eller riskera att drabbas av allvar-
lig vårdskada  

o Fortsatt arbete med processer och rutiner på enhetsnivå för att 
minska antalet avvikelser.  

o Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i vård & 
omsorgsboende  - kostnad för kvalitetsgranskning 15-18 000 
kr. 

o Slutföra revidering av läkemedelsrutiner. Utbildning ”Läke-
medelshantering för en god patientsäkerhet” för kommu-
nens sjuksköterskor – kostnad för utbildning ca 30-
35000 kr 

o Översyn av riktlinjer för hantering av klagomål i Socialnämn-
dens verksamheter. 

o Strategisk plan för utbildning avseende avvikelsehantering 
samt Lex Sarah  

 All personal ska arbeta förebyggande för att undvika vårdskador  

o Uppföljning av tillämpning av basala hygienrutiner i särskilda 
boenden 

o Fungerande rutiner för tvätt och förvaring av arbetskläder  

 Samverkan ska ske både inom den egna organisationen och med andra 
aktörer för att förebygga vårdskador  

o SIP upprättas vid inskrivning i hemsjukvård 
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Madrasser som grundut-
rustning i vård och 
omsorgsboende 
 

Sn §  Dnr 000/2019  
 
Madrasser till vårdsängar i vård- och omsorgsboende utgör i dag 
grundutrustning och bekostas av respektive verksamhet. Den enskilde 
betalar ej för madrass. I ordinärt boende bekostar den enskilde själv 
madrassen till vårdsängen. 
 
Flera kommuner i landet har beslutat att madrasser inte ska ingå i 
verksamhetens grundutrustning utan bekostas av den enskilde, detta för att 
säkerställa att den enskilde har en ny madrass i gott skick.  
 
Hälso- och sjukvårdsenhetens ambition är att kunna lagerhålla ett antal 
godkända madrasser som debiteras brukaren i samband med inflyttning. 
Kostnaden för madrassen ingår inte i den enskildes maxtaxa. 
 
Ekonomisk analys 
I mål och resursplanen 2019-2021 anges att vårdsängar och madrasser ska 
bytas ut kontinuerligt, ca fyra sängar och tjugo madrasser per år. 
Trycksårsavlastande madrasser förskrivs individuellt och bekostas av hälso- 
och sjukvårdsenheten 
 
Kostnad madrasser ca 2 500 kr/st exkl. moms. 
Kostnad vid utbyte av 20 madrasser/år uppgår till ca 50 000 kr. 
 
Förslaget innebär en besparing med motsvarande 2 500 kr per madrass. 
 
Risker 
- att den enskilde väljer att köpa en madrass med sämre kvalitet och 

hygienisk standard, alternativt tar med sig gammal madrass hemifrån 
- att den enskilde väljer att sälja sin madrass när behovet upphör 
- att den enskilde inte har ekonomiska förutsättningar att köpa sin madrass  
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse HSL 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2019-03-01 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
 
Viktoria Norberg Socialnämnden 
  
  
Direktval 
0960-155 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrasser som grundutrustning i vård och omsorgsboende 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Madrasser till vårdsängar i vård- och omsorgsboende utgör i dag grundutrustning 
och bekostas av respektive verksamhet. Den enskilde betalar ej för madrass. I 
ordinärt boende bekostar den enskilde själv madrassen till vårdsängen. 
Vid inventering av madrasser i maj 2018 upptäcktes att madrasserna i vård och 
omsorgsboende var gamla och i dåligt skick vilket medför risker för den boende då 
de kan drabbas av tryckskador. 40 nya madrasser köptes in 2018, men det finns ett 
fortsatt behov att regelbundet byta ut madrasserna då livslängden på en madrass 
beräknas till ca fem år. I mål och resursplanen 2019-2021 anges att vårdsängar och 
madrasser ska bytas ut kontinuerligt, ca fyra sängar och tjugo madrasser per år 
Trycksårsavlastande madrasser förskrivs individuellt och bekostas av hälso- och 
sjukvårdsenheten. 
 
Flera kommuner i landet har beslutat att madrasser inte ska ingå i verksamhetens 
grundutrustning utan bekostas av den enskilde, detta för att säkerställa att den 
enskilde har en ny madrass i gott skick.   
 
Risker: att den enskilde väljer att köpa en madrass med sämre kvalitet och 
hygienisk standard, alternativt tar med sig gammal madrass hemifrån. Risk finns 
också att den enskilde väljer att sälja sin madrass när behovet upphör, en annan risk 
är att den enskilde inte har ekonomiska förutsättningar att köpa sin madrass. Hur 
dessa risker ska hanteras har inte analyserats. 
 
Vår ambition är att kunna lagerhålla ett antal godkända madrasser som debiteras 
brukaren i samband med inflyttning. Kostnaden för madrassen ingår inte i den 
enskildes maxtaxa. 
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2. Ekonomisk analys 

Kostnad madrasser ca 2 500 kr/st exkl. moms, kostnad 50 000 kr vid utbyte av  
20 madrasser/år .  
Förslaget innebär en besparing med motsvarande 2 500 kr per madrass. 
 

3. Miljöaspekt 
Ej bedömd. 
 

4. Barn- och ungas delaktighet 
Påverkas ej. 
 

5. Slutsats samt förslag till beslut 
Det finns ekonomiska och administrativa fördelar med denna modell, dock måste en 
noggrannare riskanalys genomföras innan det är lämpligt att fatta beslut. Nämnden 
föreslås återremittera frågan för vidare utredning så att det finns tillräckligt med 
underlag till nämndens nästa sammanträde. 
 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso och sjukvårdsenheten 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-03-11  
 

14 
 
 
Biståndsbedömning av 
trygghetslägenheter – 
Mellanboende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00049/2019 739 
 
Socialchef Lena Ruth har inlämnat ett förslag om att utreda hur ett så kallat 
mellanboende på Ringelsta kan bli en effektiv del av kommunens 
boendekedja.  
 
Bakgrund 
I förslaget om förändringar i Socialtjänstlagen i SoL 5 kap. 5 § (2001:453) 
avseende förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre 
föreslås att kommunerna även får inrätta särskilda boendeformer för äldre 
människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service (s.k. mellanboenden). 
 
I DS 2017:12 är bedömningen att det finns behov av ett mellanboende för 
äldre med behov av i första hand hemtjänst och social gemenskap och som 
inte behöver ha kapacitet för att kunna ge omfattande vård- och omsorg alla 
tider på dygnet. 
Förslaget gäller således äldre människor med hemtjänst som inte behöver ett 
särskilt boende med heldygnsomsorg men där kvarboende i ordinärt boende 
inte längre upplevs tryggt. 
Enligt förslaget om mellanboende ska stöd, hjälp och service som erbjuds få 
organiseras på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.  
 
 Förslaget innebär vidare att kommunen får erbjuda hemsjukvård även i 

mellanboenden (frivilligt åtagande) 
 Anmälningsplikt till IVO, därmed omfattas den av tillsynsplikten. 
 SoL:s regler om högkostnadsskydd för vissa avgifter enligt samma lag 

ska gälla även för avgifter för bostad i mellanboenden. 
 I mellanboenden ska inte krävas tillgång till personal dygnet runt 
 Bostadsanpassningsbidrag bör kunna lämnas även för åtgärder i 

mellanboenden. 
 Bestämmelserna ska träda i kraft den 2 april 2019 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse socialchef 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 2019-02-27 

Arvidsjaurs kommun 2019-02-27 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Lena Ruth 
Socialchef  

Socialnämnden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biståndsbedömning av trygghetslägenheter - Mellanboende 
 

Bakgrund 
I förslaget om förändringar i Socialtjänstlagen avseende förenklat beslutsfattande och 
särskilda boendeformer för äldre föreslås att kommunerna även får inrätta särskilda 
boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden). 
I DS 2017:12 är bedömningen att det finns behov av ett mellanboende för äldre med 
behov av i första hand hemtjänst och social gemenskap och som inte behöver ha 
kapacitet för att kunna ge omfattande vård- och omsorg alla tider på dygnet. 
Förslaget gäller således äldre människor med hemtjänst som inte behöver ett särskilt 
boende med heldygnsomsorg men där kvarboende i ordinärt boende inte längre 
upplevs tryggt. 
Enligt förslaget om mellanboende ska stöd, hjälp och service som erbjuds få 
organiseras på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.  
 
 Förslaget innebär vidare att kommunen får erbjuda hemsjukvård även i 

mellanboenden (frivilligt åtagande) 
 Anmälningsplikt till IVO, därmed omfattas den av tillsynsplikten. 
 SoL:s regler om högkostnadsskydd för vissa avgifter enligt samma lag ska gälla 

även för avgifter för bostad i mellanboenden. 
 I mellanboenden ska inte krävas tillgång till personal dygnet runt 
 Bostadsanpassningsbidrag bör kunna lämnas även för åtgärder i mellanboenden. 
 Bestämmelserna ska träda i kraft den 2 april 2019 

 
Konsekvenser 
Ringelstas trygghetslägenheter skulle kunna bli ett bra mellanboende, idag så hyrs 
lägenheterna ut i kronologisk ordning det vill säga att det är inte säkert att den som 
behöver den bäst får den, utan den som köat längst. Om Ringelsta blir ett 
mellanboende så skall behovet biståndsbedömas och den som bereds plats är den 
som behöver det. 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2019-02-28 
 

Dnr 00049/2019 -739 



 

 

 
Kostnaden i Arvidsjaur för plats i särskilt boende är väldigt hög, för 2017 uppgick 
den till 1 019 036kr/plats och år, kostnaden för hemtjänst är tvärtom låg, för 2017: 
201 016 kr/brukare och år. 
Vi har idag balans på antalet platser i särskilt boende men trycket förväntas öka de år 
som kommer, genom att inrätta mellanboende så kan trycket på plats i särskilt 
boende med heldygnsomsorg minska. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inledningsvis gör jag bedömningen att det inte innebär några utökade kostnader 
eftersom vi inte tar på oss något ytterligare ansvar avseende personalbemanning och 
då det redan finns trygghetsvärd, restaurang samt gemensamma lokaler på Ringelsta. 
I förlängningen innebär det att vi kan klara oss på det antal platser vi har i särskilt 
boende och då blir detta en besparing. 
I förslaget antas det att de som erbjuds plats i ett mellanboende i de flesta fall 
kommer att erbjudas en lägenhet där den erbjudna vården och servicen kommer att 
vara underordnade moment. Därmed kommer i första hand hyreslagens 
bestämmelser om hyra, och inte SoL:s bestämmelser om högkostnadsskydd bli 
tillämpliga. Det innebär för vår del att inkommande avgifter blir desamma som idag 
men med möjlighet att höja hyran något på lägenheterna i det blivande 
mellanboendet. 
 
Riskanalys 
Just nu är tillgången till lägenheter på Ringelsta låg, det kan innebära att de som 
beviljas insatsen mellanboende inte får en plats inom lagstadgad tid och vi riskerar 
därmed vite för att inte verkställa beslut i tid. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att: i samband med att förändring i SoL 5 kap. 5 § 
(2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för 
äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 
(s.k mellanboenden) att utreda hur mellanboende på Ringelsta kan bli en effektiv del 
av vår boendekedja. Förslag till Boendekedja bör vara nämnden tillhanda vid mötet i 
april. 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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Information om avslutat 
ärende – lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00026/2019 739 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah från socialnämnden i 
Arvidsjaurs kommun gällande avdelningen för funktionshindrade (AFF). 
 
Anmälan handlar om eftersläpning av biståndshandläggning sedan många 
år, med risk att enskilda får fel insatser, brister i uppföljning och 
omprövning av insatser.  
 
Socialchef Lena Ruth och medicinskt ansvarig sjuksköterska Pernilla 
Berggren har beslutat att avsluta ärendet med följande motivering; 
 

Nya ärenden utreds inom föreskriven tid samt regelbunden omprövning och 
uppföljning av brister. Den uteblivna uppföljningen bedöms inte utgöra en 
påtaglig risk för missförhållande. Vidtagna och planerade åtgärder bedöms 
tillräckliga för att risk för missförhållande ska upphöra. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport avser verksamhet: Avdelningen för funktionshindrade (AFF) 
	

SoL 	Lss 

Rapport mottagen av 	Datum 	Rapportörens namn 
Pernilla Berggren 
	

181107 	Jenny Bjuhr, Maria Rådman 

Rapporten avser: Man fl 	Kvinna fl 	Födelseår: 	 

Vad består missförhållandenakisken av? Vad har hänt? Vad hade kunnat hända? 
Eftersläpning biståndshandläggning sedan många år, risk att enskilda får fel insatser, brister i 
uppföljning/omprövning av insatser. 

När och hur upptäcktes det inträffade? 
Verksamheten har påtalat att brist på personal medför att arbetsuppgifter inte hinns med. Chef har 
påtalat detta till politiker i Socialnämnden vid grupplaneringsdag 180416 
Frågan har även lyfts till Socialnämnden 181001, samt vid sammanträde 181019. 

Vilka åtgärder har vidtagits akut? 
Ange datum och ev klockslag för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och 
uppföljning. 
Från och med 180904 har 50% handläggare/chef rekryterats på vikariat. 

Chef informerad 	 Datum 181107 
Socialchef infonnerad 	 [Z] Datum 181107 
MAS informerad 	 Datum 181107 
Socialnämnden informerad 	fl Datum 	  

Datum.1811O7 

e  rfr -V-77 

Utredare 
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Inkommen raDnort 
Datum för mottagande av rapport: 

181107 

Rapporten mottagen av: 

Pernilla Berggren 
Datum då utredningen inleds: 

181107 

Utredare: 

Pernilla Berggren 

RaDnorten berör 
Den enskildes nanm: 

Flera klienter/brukare 

Den enskildes personnummer: 

- 
Enhetens nanm: 

Avdelningen för funktionshindrade (AFF) 

Chef: 

Jenny Bjuhr 

Utredning 
Beskriv det rapporterade missförhållandet/risken för missförhållande 

Biståndshandläggaren arbetar 50% med handläggning av ärenden och 30% som chef med ansvar 
för två personliga assistansgrupper. 
Hon uppger att hon ansvarar för 104 enskilda personer, dessa personer har totalt 132 beslut om 
insats. Cirka 75 beslut behöver följas upp. 
I genomsnitt inkommer ett tiotal nya ärenden årligen, nya ärenden utreds och verkställs inom 
skälig tid 

Vid genomgång av ärenden i verksamhetssystemet 181122 framkommer följande: 
Biståndshandläggaren ansvarar för 101 enskilda personer med 117 beslut om insats, varav 66 
ärenden avser beslut enlig LSS och 51 ärenden avser beslut enligt SoL. Vade enskild person kan 
ha flera beslut. 

LSS beslut som saknar uppföljning: 
- Bostad särskild service vuxna: 23 beslut, inget beslut har följts upp under tiden 1996 — 2018. 
- Bostad särskild service barn: 1 beslut fattat 2015, giltigt till och med 2019. 
- Daglig verksamhet: 26 beslut, aldrig uppföljda 1996-2018 
- Kontaktperson/kontaktfamilj: 1 beslut (2017) 
- Korttidstillsyn skolungdom: 3 beslut (2017) 
- Korttidsvistelse barn: 3 beslut (2017) 
- Korttidsvistelse vuxen: 1 beslut (2016) 
- Ledsagarservice: 6 beslut (beslut fattade 2001, 2004, 2010, 2016) 
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- Personlig assistans: 2 beslut (2013, 2017) 

SoL beslut som saknar uppföljning: 
- Stöd i boendet: 15 beslut (1 beslut 2010, 6 beslut 2016 samt 8 beslut 2017) 
- Kontaktperson: 5 beslut (2017) 

Avseende bostad särskild service (LSS) fattas ej individuella beslut avseende insatser vilket 
innebär att verkställigheten avgör vilka insatser de enskilda får. Insatserna beskrivs i 
genomförandeplan. 

Övrigt: Brister i dokumentationen inom avdelningen för funktionshindrade gör att det är svårt att 
utläsa av verksamhetssystemet vilka beslut som är verkställda (det saknas rutiner för vem som 
ska dokumentera vad). Avbrott i verkställigheten kan ej heller utläsas korrekt av 
verksamhetssystemet då det finns brister i dokumentationen. 

Ange 

Lii 

typ av missförhållande/risk för missförhållande: 
Brister i bemötande 
Fysiska övergrepp 
Psykiska övergrepp 
Ekonomiska övergrepp 
Sexuella övergrepp 

Li Övergrepp eller kränkning av annat slag, ange vad: 

Brister i omsorgen 
Brister i tillsyn 

G Annat, ange vad: Brister i uppföljning/omprövning av ärenden 

Beskriv de konsekvenser som detta har fått eller kunde ha fått för den enskilde: 

Enligt biståndshandläggaren har beslut inte verkställts avseende kontaktperson i två enskilda fall 
på grund av svårigheter att rekrytera kontaktperson men också på grund av att 
biståndshandläggaren inte haft tillräckligt med tid att aktivt söka kontaktpersoner. 
Risk för brister i bistånd då ärenden inte omprövas regelbundet. Rättssäkerheten för den enskilde 
blir lidande. 

När och hur upptäcktes missförhållandet eller risken för missförhållande: 

Avdelningen för funktionshindrade har påtalat att arbetsbelastningen är hög och att 
arbetsuppgifter inte hinns med, de har begärt utökning med 1.0 chef/handläggare. En tillfällig 
utökning med 0,5 administrativ handläggare har gjorts under 2018. En genomlysning av 
verksamheten gjordes 2017/2018. Denna redovisades vid dialogdag tjänstemän - Socialnänmd 
180416. Fokus i Genomlysningen var framförallt ekonomi. Vid Socialnämndens sammanträde 
181001 redovisade chef den belastning som verksamheten upplever. Det framkom då att 
biståndshandläggare inom Avdelningen för funktionshindrade med sysselsättningsgrad 50% 
hade ungefår lika många ärenden som biståndshandläggare inom Äldreomsorg med 
sysselsättningsgrad 100%. Bristerna inom avdelningen för funktionshindrade togs också upp 
som ärende vid Socialnämnd 181019. Beslut fattades om att ytterligare utredning krävs varför 
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detta ska avhandlas vid Socialnämndens sammanträde januari 2019. 

Beskriv orsakema till missförhållandet eller risken för missförhållande 

Bristande resurser — 0,5 biståndshandläggare är otillräckligt 
Organisation — att kombinera arbetsuppgifterna biståndshandläggning med arbetsuppgifterna 
som chef är inte lämpligt, chefsuppgifterna är ofta självprioriterande, exempelvis rekrytering av 
personal. 
Bristande rutiner/riktlinjer — riktlinjer för biståndshandläggning och uppföljning inom 
avdelningen för funktionshindrade saknas liksom rutiner för dokumentation. 

Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare? Om ja, varför har det inträffat igen? 

Nej 

Finns det en risk att detta eller något liknande kan inträffa i framtiden? 

Nej, inte om planerade åtgärder genomförs 

Redogör för de omedelbara åtgärder som genomfördes i samband med det inträffade. När vidtogs dessa åtgärder? 
Vilka rutiner finns för detta? 

- 0,75 handläggare/chef har anställts 181112-190111 för att arbeta med uppföljning av ärenden. 

Redogör för övriga åtgärder som vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för ett 
missförhållande. När har dessa åtgärder vidtagits (datum)? Vilka åtgärder planeras på längre sikt? 

- Översyn av organisation inom avdelningen för funktionshindrade har påbörjats efter 
socialnämndens sammanträde 181019, ställningstagande till eventuellt en biståndsorganisation 
för Äldreomsorg och Avdelningen för funktionshindrade. 
- Kvalitetsledningssystem — översyn av riktlinjer/rutiner har påbörjats181112. Rutiner för 
handläggning och dokumentation (inldusive dokumentation av verkställighet) ska upprättas. 

Vem/vilka har länmat uppgifter till utredningen? 

Maria Rådman — biståndshandläggare, AFF 
Jenny Bjuhr — enhetschef AFF 
Monica Nilsson — chef AFF 
Catrin Höglander — administrativ handläggare AFF (granskning av verksamhetssystem) 

Är den enskilde och/eller närstående informerade om utredningen? 

Nej. 
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Arvidsjaurs kommun 	 Diarienumm 

Beslut avslutande av utredning lex Sarah Diarienummer 

zo/2ö1 	-739 
Om missförhållandet/risken bedöms som allvarlig ska anmälan göras till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), så även om vidtagna åtgärder ej bedöms som tillräckliga. 

Bedömnin 
Utredningen mottagen av: 
Lena Ruth 

Datum: 
190107 

  

Den rapporterade händelsen bedöms vara en påtaglig risk for ett allvarligt missförhållande 
E Nej, med följande motivering: Nya ärenden utreds inom föreskriven tid, regelbunden 
omprövning/uppföljning brister men den uteblivna uppföljningen bedöms inte utgöra enpåtaglig 
risk för missförhållande. Vidtagna och planerade åtgärder bedöms tillräckliga för att risk för 
missförhållande ska upphöra. 

fl Ja, anmälan görs snarast till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Beslut 

j
Ärend avslutas: Namn och befattning: 

Lena Ruth, Socialchef 

   

Beslutet diariefört 	 [Z] Datum 	 
Socialnämnden informerad 	 Datum 	 
Anmälan till IVO 	 E Datum 	 

Underskrift 

Datum: 190107 

1 
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Skrivelse från personalen 
hos en brukare angående 
verksamhetsförändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB §  Dnr 0000/2019 700 
 
Personalen som är anställda hos en brukare påtalar besvikelse inför förslag 
om neddragning av 25 % tjänst eller en besparing på ca 140 000 kr. 
Personalen anser att detta ej är hållbart med tanke på ökad risk för hot, våld 
och eventuella sjukskrivningar. 
 
Personalgruppens förslag är att fortsätta i oförändrat läge men är villiga att 
föra en diskussion om förändrat timuttag.  
 
Utskottets förslag 2019-02-14 till socialnämnden 
 
1. Socialnämnden har tagit del av skrivelsen. 
2. Ärendet är en verksamhetsfråga. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Till Socialnämnden och socialchefen. 

Diaricnummor 

Skrivelse angående Verksamhetsförändring XXX 

Vi har med stor besvikelse emot tagit de förslag på neddragning av 25 % tjänst hos XXX. 

Till att börja med så anser vi att den föreslagna tidsplanen strider mot alla regler med tanke på den 

omfattande verksamhetsförändring som detta förslag medför. 

Som man kan se i konsekvensanalysen som gjordes 5/2 2019 så kan/kommer XXX att återgå till ett liv 

som medför en betydande ökad risk för en återgång till utåtagerande beteende som för personalen 

innebär att risken för hot och våld återigen blir betydande högt. Med den bakgrund som XXX har så 

visar historien att ett sådant utåtagerande beteende har varit betydande och det vår åsikt att denna 

förändring skulle kunna leda till att personalen återigen börja känna obehag och rädsla inför att gå 

till sitt jobb 

Med historien i färskt minne så anser vi att en indragning av 25 % tjänst eller en besparing på ca 

140,000 ej kan anses som hållbar med tanke på ökade risken för hot, våld och ev. sjukskrivningar. 

Vi som verksamhet förstår att Arvidsjaurs kommun måste vara restriktiva med resurserna men de 

kan inte vara så att en sådan "liten" besparing skall gå över de som kan anses bli obehagligt och 

presumtivt farligt för personalen med tanke på att en sjukskrivning kan innebära att hela besparingen 

försvinner. 

Vårt förslag är att försätta i oförändrat läge men vi är villiga att föra en diskussion om förändrat tim 

uttag. Vi som alla andra verksamheterskall vara med och bidra till en levande kommun. 

Med vänlig hälsning 

Personalen XXX 
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