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Meddelandeärenden 
 
 

Sn §  
III Meddelandeärenden 
 
* Nyhetsbrev nr 1/2019 – Miljö, energi och klimat i Norrbotten 
- Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
* Anmälan om allvarligt tillbud – Beslut om avslutat ärende, (Dnr 97/2019)  
- Arbetsmiljöverket 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Madrasser som grundut-
rustning i vård och 
omsorgsboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00059/2019 739 
 
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.  
 
Socialnämnden beslutade 2019-03-11 § 23 att återremittera ärendet för 
vidare utredning. 
 
Tjänsteskrivelse har inlämnats av socialchef Lena Ruth. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef 
Sn 2019-03-11 § 23 - Återremiss 
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 2019-04-02 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Lena Ruth 
 Socialnämnden 
  
  
Direktval 
0960-15718 
 
 
 

Komplettering - 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. 
 
Ambitionen är att kunna lagerhålla ett antal godkända madrasser som debiteras 
brukaren i samband med inflyttning. Kostnaden för madrassen ingår inte i den 
enskildes maxtaxa. 
 

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. 
 

  

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2019-04-02 
 

Dnr 00059/2019 -739 



 

 

 
3. Miljöaspekt 

Ej bedömd. 
 

4. Barn- och ungas delaktighet 
Påverkas ej. 
 

5. Övrigt 
Det finns ekonomiska och administrativa fördelar med denna modell. 
Socialnämnden beslutade 2019-03-11 § 23 att återremittera ärendet för vidare 
utredning. 
 

6. Slutsats samt förslag till beslut 
Med anledning av det ökande problemet med skadedjur i Arvidsjaur, bland annat 
vägglöss, så föreslås nämnden besluta att äldreomsorgen fortsätter med att 
tillhandahålla så kallade hygienmadrasser till SÄBO. Och att det läggs in som en 
del i äskandet av investeringsbudgeten. 
 
 
 
Lena Ruth 
Socialchef. 
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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 

 
Socialnämnden beslutade 2019-03-11 § 24 att ge socialchefen i uppdrag att 
utreda hur ett mellanboende på Ringelsta kan bli en effektiv del av 
kommunens boendekedja. 
 
Vid nämndens sammanträde kommer socialchefen att redovisa ett 
arbete som är gjort runt flyttkedja och mellanboende. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2019-03-11 § 24 
Tjänsteskrivelse socialchef 
 

Utdragsbestyrkande 
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Information om avslutat 
ärende – lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00213/2017 739 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
Inspektionen för vård och omsorg har haft uppföljning av vidtagna åtgärder 
avseende tidigare brister i handläggning av ärenden gällande barn- och unga 
vid socialtjänsten i Arvidsjaur.  
 
Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister 
inom de områden som tillsynen omfattar och avslutar därför ärendet. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Information om avslutat 
ärende – lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00098/2018 739 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
En anmälan om missförhållande enligt lex Sarah har inlämnats avseende 
stora uttag av kontanter från en enskildes bankkonto.  
 
Socialchef Lena Ruth och medicinskt ansvarig sjuksköterska Pernilla 
Berggren har beslutat att avsluta ärendet med följande motivering; 
 
Utredningen kan inte påvisa att någon obehörig kommit över pengar liksom 
det inte kan uteslutas att den enskilde använt pengarna som denne velat. Det 
är olika personal som följt med vid uttag, förutom de tre sista gångerna då 
ledsagaren varit med.  
I verksamheten finns rutiner för egna medel, den enskild och närstående har 
informerats om dessa men valt att inte använda sig av det värdeskåp som 
finns i bostaden. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Handbok – Handläggning 
och behovsprövning enligt 
Socialtjänstlagen 
-Biståndshandläggning i 
äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn §  Dnr 00/2018 730 
 
Socialnämnden antog 2018-05-21 § 35 Handbok – Handläggning och 
behovsprövning enligt Socialtjänstlagen – Biståndshandläggning i 
äldreomsorgen. 
 
Handboken har reviderats. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Handbok – Handläggning och behovsprövning enligt Socialtjänstlagen 

– Biståndshandläggning i äldreomsorgen antas. 

2. Socialnämndens beslut 2018-05-21 § 35 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Revideringsförslag Handlingsplan 

Utdragsbestyrkande 
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Handläggning och behovsprövning enligt 
Socialtjänstlagen 
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Kapitel 1. 
Biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 

Rätten till bistånd regleras i 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen.  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Kommunerna ska inom ramen för Socialtjänstlagen erbjuda vård och omsorg så att äldre kan 
bo kvar i sin invanda miljö och sin egen bostad. När behovet av vård- och omsorg blir så 
omfattande att den enskildes behov inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet ska 
kommunen kunna erbjuda särskild boendeform (vård- och omsorgsboende). 

Det är personen som avser att ta emot hjälpen, eller dess företrädare, som kan lämna en ansökan 
om bistånd enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen om exempelvis hjälp i hemmet eller vård- och 
omsorgsboende. Anhörig kan inte lämna ansökan åt sin närstående mot deras vilja.  

Hjälp i hemmet utgör basen i vård- och omsorgskedjan. Biståndsinsatserna riktar sig till alla 
människor i alla åldrar, men övervägande till personer över 65. Insatserna är individuellt 
planerade och behoven prövas enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen. Den enskildes behov av 
omvårdnad och annat stöd ska ske utifrån tillämpning av lagen och den enskilde har rätt att 
överklaga beslut som går denna emot.  

Bistånd ska ges till den som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov. Vidare ska 
den sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Syftet är att personer i Arvidsjaurs kommun 
ska vara trygga i vetskapen om att de kan få stöd och hjälp när behovet uppstår. För att uppnå 
detta mål och undvika stopp i vårdkedjan krävs ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till 
vårdkedjan mellan hemtjänst – korttidsavdelning och vård- och omsorgsboende. Det är allas 
ansvar att arbeta för en fungerande vårdkedja.  
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Behovsinriktat arbetssätt  
Kommunen ska i arbete med utredning tillämpa ett behovsinriktat arbetssätt. För att 
åstadkomma ett behovsinriktat arbetssätt behöver utredning av ansökan om bistånd tydligt 
beskriva vilka behov den enskilde har innan förslag på insatser som ska tillgodose dessa behov 
tas fram. Den enskildes uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser ska lyftas fram 
och det är dessa som är utgångspunkten för biståndshandläggarnas bedömning. Information om 
sjukdomstillstånd, personliga faktorer och omgivningsfaktorer kopplas till hur dessa påverkar 
den enskildes situation och utförandet av olika uppgifter, handlingar samt delaktighet i sin egen 
livsföring. 

För att kunna utreda behoven måste biståndshandläggarna göra kopplingar mellan vad som är 
problemet för den enskilde och i vilken utsträckning detta påverkar dess livsföring. Lika viktigt 
är förståelsen för den enskildes egna resurser och dess syn på vad en eventuell insats kan bidra 
till.  

Istället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituation direkt till insatsen 
matdistribution, ska biståndshandläggaren utreda den enskildes genomförande av olika 
aktiviteter som hör samman med måltidssituationen. Målet är att belysa den enskildes behov 
och kunna erbjuda rätt insatser för att tillgodose dessa behov. En utredning av en ansökan om 
hjälp vid måltidssituationen kan visa att behovet kan tillgodoses av matleverans, om personen 
inte på egen hand klarar av att tillreda sina måltider. Men kan även visa på att svårigheten för 
den enskilde inte är att tillreda måltiderna, utan att få hem matvaror att tillaga. I sådant fall kan 
rätt insats för den enskilde vara hjälp att handla och få hem matvaror.  

Enligt Socialstyrelsen ska behov inte ses som något fristående och isolerat. Behoven ska 
relateras till den enskildes situation och omgivning. Att ha kunskap om att det finns olika 
föreställningar kring behov är viktigt för alla som arbetar inom äldreomsorgen där perspektivet 
påverkar både val av insatser och prioriteringar i verksamheten. Några kända behovsteorier att 
tillämpa är bland annat Maslows behovstrappa, Antonovskys teori om känslan av sammanhang 
(KASAM) samt inriktningar inom gerontologin (läran om det normala åldrandet).  
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Äldres behov i centrum (ÄBIC)  
Socialstyrelsen har utvecklat ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad 
dokumentation av behov, mål och resultat i handläggning, genomförande och vård och omsorgs 
av äldre personer. Detta kallas för äldres behov i centrum (ÄBIC). För att strukturerat beskriva 
funktionstillstånd och hälsa används Klassifikation av funktions-tillstånd, funktionshinder och 
hälsa, (ICF).  
 
Syftet med ÄBIC är bland annat att ge stöd för att identifiera och beskriva individens behov på 
ett likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgår från WHO:s definition av hälsa är det 
möjligt att beskriva individens situation såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Individens behov 
blir då synliggjorda och uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är lämpliga 
och hur dessa kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som 
behövs för att tillgodose individens behov och stärka individens egna resurser.  
Att utgå från behov i planeringen för genomförandet av insatser ger verksamheter bättre 
underlag för att organisera och bemanna. Planering och organisering som enbart utgår från 
insatser säkerställer inte individperspektivet. I ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
sker därför också uppföljning utifrån individens mål, resultat och upplevelse av kvalitet.  
Att säkerställa att insatser blir utförda och att individens behov tillgodoses samt stärka 
individens egna resurser är en av förutsättningarna för att omsorg om äldre personer inriktas på 
att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

 
Det systematiska arbetssättet i Äldres behov i centrum (ÄBIC), innebär att det finnas en 
beskrivning av de processer och rutiner som pågår vid en utredning, vid genomförande och 
uppföljning av beviljad hjälp. Det ska tydligt finnas beskrivet vem som har ansvar för vad, och 
hur utredning och genomförande går till. Målet är att processerna ska synliggöras och att ÄBIC 
som verktyg ska vara ett stöd för biståndshandläggare och utförare vid tillexempel 
behovsprövning och dokumentation av plan för genomförande. Äldres behov i centrum 
innehåller även en strukturerad dokumentation. Att dokumentera strukturerat innebär att det är 
möjligt att använda fasta svarsalternativ för att kunna sammanställa uppgifter på olika sätt. 
Strukturerad dokumentation innebär större rättssäkerhet, bättre transparens (att 
biståndshandläggningen blir tydligare och där med även lättare för individen att förstå), minskar 
dubbeldokumentationen och lättare uppföljning av mål och resultat.  
 
ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 
Vägledning för regeltillämpning finns i Socialstyrelsens handbok för Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU och LSS, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:3) 
om värdegrunden för socialtjänstens omsorg om äldre. 
 
Sedan 2015 påbörjades utvecklingen av Individens behov i centrum (IBIC), med målet att det 
som tidigare varit ÄBIC ska vidareutvecklas för att innefatta alla vuxna, inte endast äldre.   
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Individens behov i centrum (IBIC) 
Socialstyrelsen har vidareutvecklat ÄBIC till att även omfatta vuxna med funktionsvariationer 
och för att beskriva anhörigas behov och situation. Det vidareutvecklade arbetssättet 
heter Individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet innebär inga stora förändringar från hur 
man arbetade med ÄBIC. 

IBIC, precis som sin föregångare ÄBIC, är ett systematiskt arbetssätt för personer som i sin 
profession arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsvariationer. Det utgår från 
individens resurser, svårigheter och behov i olika livsområden. Målet är att individen ska få 
sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet. IBIC använder också det gemensamma 
tankesättet och språket som finns i den Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF), för strukturerade dokumentation.  

Arbetssättet i IBIC utgår från den nationella processen för individbaserad dokumentation inom 
socialtjänsten och omfattar, utredning, utformning av uppdrag, genomförande och uppföljning. 
IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.  

Målet är att stärka individen och anhörigas delaktighet i utredning, planering och 
genomförandet av insats samt vid uppföljning och beslut. Att underlätta samarbetet mellan 
individen, anhöriga och professionella; så som biståndshandläggare, utförare och andra 
yrkesgrupper som är involverade i den enskilde individens ärende. Utredningar och 
genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom biståndshandläggarna 
och utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.  

Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och 
metoder. Utförarens roll att kontinuerligt planera och följa upp genomförandet tillsammans med 
individen kan utvecklas och stärks. Det blir lättare att följa upp resultatet för individen och 
värdera valet av arbetssätt och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också 
sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och 
verksamhetsutveckling. 

För mer information: http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 

  



8 
 

Myndighetsutövning  
Myndighetsutövning innebär att kommunen har i uppdrag att enligt lag fatta beslut som rör en 
medborgare, ett företag, förening eller annat som lagen kallar enskild. Ett myndighetsbeslut kan 
vara både positivt eller negativt för den som beslutet berör. Det handlar oftast om att kommunen 
med stöd i lagen och kommunens regler beslutar om en förmån, rättighet, skyldighet eller 
bestraffning. De regler och förhållningssätt som styr myndigheternas handläggning av enskilda 
ärenden regleras i förvaltningslagen (2017:900). Den nya förvaltningslagen trädde i kraft 1 juli 
2018. 

Förvaltningslagen (2017:900) 
I förvaltningslagen finns bestämmelser om bland annat;  
 

- Att en myndighet ska se till att kontakten med enskilda ska vara smidig och enkel, och 
att hjälp ska ges till den enskilde för att den enskilde ska kunna ta tillvara på sina 
intressen. 

- Att en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med den enskilde och informera 
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska också uppfylla sina 
skyldigheter gentemot rätten att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kapitlet 
tryckfrihetsförordningen. 

- Att en myndighet ska samverka med andra myndigheter, och inhämta upplysningar eller 
yttrande som är nödvändiga för utredning av ärende.  

- Att ett ärende ska handläggas enkelt, snabbt och så kostnadseffektivt som möjligt utan 
att rättssäkerheten eftersätts. Handläggningen ska vara skriftlig, men kan också vid 
beslut vara muntligt om det inte är olämpligt för ärendet.  

- Att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av ärendet. Rätten att ta del av uppgifter 
gäller med de begränsningar som följer av kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

- Att myndigheten ska underrätta den enskilde om ett ärende kommer att bli försenat, och 
varför ärendet försenas.  

- Att myndigheten tillhandahåller tolk och översätter handlingar i de kontakter med 
enskilde där behov av detta finns.  

- Att den som är jävig inte får ta del i handläggningen av ett ärende, och att jäv ska 
anmälas till myndigheten som ska pröva frågan om jäv så snart som möjligt.  

Rättssäkerhet 
Enligt förvaltningslagen har den enskilde rätten att kräva rättssäkerhet av sin myndighet. Vidare 
måste en myndighet vara tillmötesgående mot den sökande. 
 
 Tillmötesgående i den meningen att den enskilde som inte är insatt i t ex myndighetens 

speciella terminologi ändå ska få sådan hjälp att risk för rättsförlust av just den specifika 
anledningen elimineras. 

 Tillmötesgående också i den meningen att myndigheten måste vara tillgänglig för den 
enskilde med öppettider och telefontider. I Arvidsjaurs kommun har biståndshandläggarna 
i äldreomsorgen telefontider och träffas säkrast 08:00-09:30 vardagar. 
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En rättssäker handläggningsprocess innefattar även att den enskilde ska delges ett beslut inom 
två veckor, senast en månad efter att beslutet fattats. Vid avslag skickas skriftligt beslut samt 
sökande underrättas om sina möjligheter att överklaga. Handläggare kan vara behjälplig att 
överklaga beslut som går den enskilde emot. 
Biståndshandläggarens kompetens 

Den personal som arbetar med biståndshandläggning och uppföljning av ärenden som avser 
äldre personer bör ha socionomexamen eller social omsorgsexamen enligt tidigare 
studieordning. För att självständigt arbeta med handläggning och uppföljning av ärenden som 
avser äldre personer bör personalen ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom 
följande områden: Äldre och åldrande, utredning och beslut, samtal och relationer, samverkan 
och samordning, regelverk och rättsutveckling, insatser, uppföljning och utvärdering. 

Personalen bör ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna: 
Sätta den enskildes behov i fokus, säkerställa den enskildes delaktighet och inflytande, 
uppmärksamma närståendes behov av stöd. Bemöta den enskilde och dess närstående i utsatta 
situationer och kris. Hantera prioriteringar, motstridiga intressen och konflikter. Göra etiska 
överväganden. Ta emot och hantera synpunkter, klagomål och förslag. Reflektera över och 
kritiskt granska egna och andras ställningstaganden. Bedöma när annan kompetens än den egna 
behövs, samt vara saklig, opartisk, tydlig, nyanserad, empatisk, lyhörd och visa respekt. 

 
För mer information kring biståndshandläggarens kompetens se socialstyrelsens allmänna råd 
om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre 
personer (SOSFS 2007:17). 

Värdegrund 
Förhållningssättet i arbetet med äldre och funktionshindrade ska styras av Socialtjänstlagens 
intentioner avseende; Människosyn och principer för integritet, kontinuitet, frivillighet och 
självbestämmande, helhetssyn, normalisering och flexibilitet. 
Arvidsjaurs kommuns värdegrund är tänkt som en kompass som visar på vilket förhållningssätt 
som ska råda på kommunens arbetsplatser, både mellan kollegor samt gentemot medborgarna.  
Ett gott bemötande och rätt information till den enskilde och dennes anhöriga skapar förtroende 
för socialnämndens verksamhet samt minskar fel förväntningar på innehållet i tjänsterna vi 
erbjuder. Fel förväntningar ger en dålig kvalitetsupplevelse, rätt förväntningar ger en god 
kvalitetsupplevelse.  
 
Glädje 
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter. Vi ser varandra och bidrar till att det 
blir kul på jobbet 
 
Respekt 
Vi tar alla människor på allvar. Vi känner stolthet över vårt uppdrag. Vi tar ansvar för 
arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut 
 
Professionalitet 
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa. Vi ser behov av och 
tar till oss nya kunskaper. Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll  
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Kapitel 2. Handläggningsprocessen 
Med handläggning avser alla åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till dess att det 
avslutas genom ett beslut. De grundläggande bestämmelserna för hur biståndshandläggaren ska 
handlägga ett ärende återfinns i Förvaltningslagen (2017:900), Socialtjänstlagen (2001:453) 
samt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400).  
 
Ärendets uppkomst 

- Ett ärende hos nämnden kan uppkomma (aktualiseras) på tre olika sätt. Genom en 
ansökan eller begäran från den enskilde, genom anmälan eller på annat sätt.  

- Den enskilde ansöker själv eller anlitar ombud eller ett biträde. Biträdet/ombudet ska 
via fullmakt styrka sin behörighet. Den enskilde ska medverka personligen i 
utredningen om behovet finns.  

- Det finns inga begränsningar i 4 kap 1 § SoL över vad den enskilde kan ansöka om, den 
enskildes behov avgör om biståndet ska beviljas och hur det ska utformas. 

- Ansökan kan vara skriftlig (brev, fax, e-post, SMS) eller muntlig via en personlig 
kontakt (t.ex. vid hembesök eller per telefon). 

- Vid en anmälan görs en förhandsbedömning om en utredning ska inledas eller inte.  

 
Om ett ärende har aktualiserats och biståndshandläggare varit i kontakt med den enskilde, och 
den enskilde inte vill ansöka finns ingen ansökan att utreda. Då dokumenterar 
biståndshandläggare kontakten med personen och väljer att inte inleda utredning. Informationen 
kan sedan hämtas i kronologisk pärm i verksamhetssystemet. Aktualiseras sedan ett nytt ärende 
på den enskilde kan denna information hämtas i verksamhetssystemet.  
 
Att inleda utredning 

- Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på 
annat sätt kommit till nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden.  

- Utredningsarbetet ska planeras och, så långt det är möjligt, genomföras tillsammans 
med den enskilde. 

- Den enskilde behöver få information om vad en utredning är och vilka regler som styr 
utredningsarbetet.  

- Den enskilde behöver få information om vilka utomstående personer och andra 
myndigheter som handläggaren önskar kontakta.  

 
Att dokumentera en utredning 

- Handläggningen av ett ärende dokumenteras fortlöpande.  
- För att kunna bedöma den enskildes behov och göra en korrekt helhetsbedömning i ett 

ärende kan handläggaren behöva samla in uppgifter om den enskilde på många olika 
sätt (t.ex. genom samtal med den enskilde, närstående, olika observationer, information 
från hälso- och sjukvården med mera).  

- Hur omfattande informationsinsamling som behövs styrs av ärendets komplexitet. 
 
Att planera och formulera mål för insatser 

- Socialnämndens insatser för den enskilde ska planeras, utformas och genomföras i 
samråd med den enskilde.  
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- I socialtjänstlagen regleras de övergripande målen för insatser, även den enskildes egen 
målsättning och mer konkreta mål ska dokumenteras.  

 

Att kommunicera och fatta beslut 
- En myndighet får inte avgöra ett ärende utan att den som är sökande, klagande eller 

annan part underrättats om utredningsmaterialet och fått möjlighet att yttra sig. Om 
beslutet inte går sökande emot är kommunicering inte nödvändig.  

- Handläggning av ett ärende avgörs genom att nämnden fattar ett slutgiltigt beslut.  
- Ett beslut innehåller ett förbehåll om att beslutet kan återkallas när den enskilde inte 

längre har behov av insatsen.  
- Ett beslut kan även tidsbegränsas vid sådana insatser där det kan förutses att den 

enskildes behov av insatsen varierar över tiden.  
- Beslutet ska alltid dokumenteras, både vid bifall eller vid avslag.  
- Av ett beslut ska det alltid framgå vad som beslutats, en s.k. beslutsmotivering och vem 

som fattat beslutet. 
- Beslutet ska vara lättbegripligt, tydligt och skrivet på ett enkelt språk.  
- Beslutet måste vara skrivet på ett sådant sätt att den enskilde vet vad den är beviljad.  
- Nämnden är skyldig att underrätta den enskilde om innehållet i ett slutgiltigt beslut.  

 
Överklagan 

- Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår eller dess företrädare.  
- En myndighet ska lämna information gällande överklagan och hur denna går till. En 

underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs 
på överklagandets form och innehåll och inom vilken tidsram som en överklagan ska 
vara inlämnad.  

- Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen inom 3 veckor till den högre instans 
som ska pröva överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den 
myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).  

- I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket 
sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras. Om det inkommer nya uppgifter vid 
överklagande, ska myndigheten ompröva sitt beslut innan handlingarna överlämnas till 
högre instans.  

- Om överklagan inte inkommer i rätt tid kan beslutsmyndigheten avvisa överklagan.  

Att verkställa beslut 
- Beslutade insatser skickas som ett uppdrag till verkställande enhet. 
- Verkställande enhet påbörjar planeringen för beviljade insatser i samråd med den 

enskilde. 
- Dokumenterar i verkställighetsjournal det datum när beviljade insatser är påbörjade. 
- En särskild kontaktperson utses och genomförandeplan påbörjas. Genomförandeplanen 

är personalens arbetsinstrument samtidigt som den tillförsäkrar att den enskilde får de 
biståndsinsatser som den enskilde är beviljad.  

 
Rättelse och omprövning av beslut 

- Enligt förvaltningslagen får en myndighet som meddelar ett beslut rätta ett uppenbart 
skrivfel, räknefel eller liknande fel i beslutet. Möjligheten att rätta sådana fel gäller både 
fel som myndigheten har gjort och fel som någon annan har orsakat. Däremot har 
myndigheten inte rätt att ändra i ett beslut på grund av brister i en utredning eller felaktig 
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bedömning. Vid ändring ska den enskilde som är part i ärendet ges chansen att yttra sig 
om det är behövligt. 

- Enligt förvaltningslagen ska en myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig 
vara uppenbart oriktigt ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det 
blir till nackdel för någon enskild part. Syftet är att beslut ska kunna ändras av den 
instans som fattat beslutet utan att det ska behöva överklagas. 

 

Uppföljning 
- Beslut enligt Socialtjänstlagen följs upp så länge insatsen pågår. Uppföljning av beslut 

ska ske vid minst ett tillfälle per år, med undantag för beslutet om särskilt boende/vård 
och omsorgsboende. 

- Hur besluten ska följas upp får bestämmas med utgångspunkt från vilken typ av insats 
det gäller och hur länge den ska pågå. Det är viktigt att uppföljningen sker systematiskt 
och att den bygger på samtal med den enskilde och uppgifter från den som ansvarar för 
det praktiska genomförandet.   
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Schematisk bild över handläggningsprocessen 
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Att handlägga ett överklagande 
Ett grundläggande mål i förvaltningsverksamheten är att de beslut som fattats ska vara sakligt 
och rättsligt riktiga. Har ett beslut blivit oriktigt kan det ändras på olika sätt. Det viktigaste 
medlet för att få ett beslut ändrat är att överklaga det till förvaltningsdomstol. Kommunala 
beslut som rör enskilda kan antingen överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom 
laglighetsprövning. 
 
Ett beslut som angår den enskilde och som har gått honom eller henne helt eller delvis emot får 
överklagas genom förvaltningsbesvär om det i lag finns angivet att beslutet får överklagas på 
så sätt. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen kan pröva såväl beslutets laglighet som dess 
lämplighet. Domstolen kan ändra beslutet och sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets 
ställe. Nämnden måste verkställa det nya beslutet. Domstolen kan också upphäva beslutet och 
återförvisa ärendet till nämnden för ny prövning. 
 
Förutsättningen för att ett beslut ska kunna överklagas genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen är att det inte kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt någon annan lag 
eller författning. Beslutet överklagas hos förvaltningsrätten. Vid laglighetsprövning görs en 
prövning som enbart avser lagligheten i det överklagade beslutet, vilket innebär än mer 
begränsad prövning än laglighetsbesvär. Om domstolen finner att beslutet är olagligt kan det 
enbart upphäva beslutet men inte sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. 
 
Beslut får endast överklagas av den person som beslutet angår, om det har gått den enskilde 
emot och beslutet kan överklagas. 
 
Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är den beslutsfattande 
myndigheten skyldig att hjälpa till med detta. I skrivelsen ska klagande  

- Ange vilket beslut som överklagas 
- Den ändring i beslutet som begärs 
- Undertecknas av den enskilde eller ombud 
- Ange uppgifter om yrke, personnummer, postadress och telefonnummer samt 
- Anger de omständighet som åberopas till stöd för ändringsyrkandet.  

 
Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men skrivelsen med överklagande ska skickas till 
den nämnd som fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor 
från den dag klagande fick sin del av beslutet. 
 
Nämnden ska enligt förvaltningslagen kunna göra en prövning om överklagande kommit in i 
rätt tid samt att det görs en bedömning om förutsättningarna för omprövning. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid och inte ska omprövas skickas det till förvaltningsrätten tillsammans med 
kopior på nämndens handlingar i ärendet (om det anses nödvändigt) och ett yttrande från 
nämnden.  
 
Postadress     Besöksadress 
Förvaltningsrätten    Förvaltningsrätten 
Box 849     Skeppsbrogatan 43 
971 26 Luleå     972 31 Luleå 
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Ansökan till och från annan kommun 

2 a kapitlet 8 § Socialtjänstlagen 
En person som önskar flytta till en annan kommun får ansöka om insatser i den kommunen om 
han eller hon: 

1. Till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt 
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den 
andra kommunen utan att de insatser han eller hon behöver lämnas eller 

2. På grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till annan kommun, men inte kan 
göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. 

För att bestämmelsen ska bli tillämplig ska det framgå att det är den enskildes egna bestämda 
önskan att få flytta till den andra kommunen. De insatser man har rätt att ansöka om är 
insatserna särskild boendeform och hemtjänst. 

2 a kapitlet 9 § Socialtjänstlagen 
En ansökan enligt 8 § ska behandlas som den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är 
den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den 
omständigheten när ansökan prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med 
den utredning den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.  
 
Rutin ansökan från annan kommun 
Om en person kontaktar biståndshandläggare i Arvidsjaurs kommun med önskan att flytta till 
Arvidsjaur hänvisar biståndshandläggare till att kontakta biståndshandläggare i den kommunen 
personen är folkbokförd i. Biståndshandläggare i den andra kommunen kontaktar sedan 
biståndshandläggare i Arvidsjaur kommun och då begär biståndshandläggare i Arvidsjaur 
kommun den information som behövs. Den kommun som personen befinner sig i/är 
folkbokförd i gör utredning och ger förslag till beslut som skickas till biståndshandläggare i 
Arvidsjaur kommun. Utredningen ska innehålla en aktuell behovsbedömning.  

Rutin ansökan till annan kommun 
Om en person som är folkbokförd i Arvidsjaur kommun vill ansöka om hemtjänstinsatser eller 
vård- och omsorgsboende i en annan kommun ska personen ansöka om detta till 
biståndshandläggare i Arvidsjaur kommun. Vid ansökan används särskild blankett om ansökan 
till annan kommun. När biståndshandläggaren får in en sådan blankett tar biståndshandläggaren 
kontakt med biståndshandläggare i den kommunen personen vill flytta till. Biståndshandläggare 
bistår med den information som den andra kommunen efterfrågar.   
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Riktlinjer för omfattande hjälp i hemmet 

Socialnämnden har gett biståndshandläggare delegation att fatta beslut enligt socialtjänstlagen 
4 kap. 1§ vid ansökan om hjälp i hemmet. Tidigare fanns en kommunal riktlinje för maximalt 
45 timmar hjälp per vecka i hemmet med personlig omvårdnad. Denna riktlinje stred mot 
rättspraxis och därför ersattes den med riktlinjer för omfattande hjälp i hemmet. 

Definition för begrepp som berör omfattande hjälp i hemmet:  
Socialstyrelsen har sedan 2016 lanserat individens behov i centrum (IBIC) vilket är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personer som arbetar med vuxna personer oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av äldres behov i centrum (ÄBIC). I 
biståndshandläggningen använder sig handläggarna av ICF (Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) vilket är ett verktyg för att beskriva en persons 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  Vid utredning används ICF för att beskriva den 
enskildes livsområden på ett strukturerat och genomgripande sätt.  

Rutin för beslut över 45 timmar hjälp i hemmet i veckan:   
När den enskilde lämnar ansökan om hjälp i hemmet, där behovet av hjälpinsatser överstiger 
45 timmar per vecka, utreder biståndshandläggare den enskildes behov och skriver ett förslag 
till beslut. Förslaget tas sedan till socialnämndens ordförande för beslut.  

Omfattande hjälp i hemmet avser all hjälp som tillgodoser en persons behov inom de 
livsområden som används vid utredning enligt IBIC. Detta innebär en persons samlade insatser 
från hemtjänsten och inte endast den personliga vården. 

Biståndshandläggaren kan tillfälligt fatta beslut som överstiger 45 timmar per vecka. Det 
tillfälliga beslutet gäller i max tre veckor, om behovet sedan kvarstår måste beslut om fortsatt 
hjälp fattas i socialnämnden. Följande situationer kan vara exempel på där biståndshandläggare 
måste fatta snabba tillfälliga beslut. 

- Vid vård i livets slutskede 
- Vid brist på korttidsplatser  
- Vid akuta situationer (exempelvis om en person blir utskriven från sjukhus utan 

planering, om en anhörig som vårdar en person i hemmet blir sjuk eller vid en akut 
försämring av hälsotillståndet som påverkar personens behov av hjälp och stöd i 
hemmet).  

- I väntan på beslut från socialnämndens ordförande (Interimistiskt beslut) 

Om behovet av hjälp i hemmet överstiger 45 timmar/vecka erbjuds även den enskilde att 
lämna ansökan om vård- och omsorgsboende.  
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Samisk förvaltningskommun  
Alla kommuner i Sverige har ett grundläggande ansvar enligt Lagen om nationella minoriteter 
och nationella minoritetsspråk (209:724). Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska 
skyddas och främjas och att den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att använda sitt 
språk i kontakt med myndigheter.  

Vissa kommuner, så kallade förvaltningskommuner har ett utökat ansvar enligt lagen. 
Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun sedan 2010. Detta innebär att personer i 
kommunen som talar samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i äldreomsorgen 
och i sina kontakter med kommunen.  

Äldreomsorgen kan erbjuda kontakt med kommunens samiska koordinator vissa timmar som 
enskild aktivitet och även kontakt via kultur i vården som också kan anordna aktiviteter enskilt, 
eller i grupp. Detta kan anordnas inom verksamhetens alla områden.  

Vid första kontakt med den enskilde ska biståndshandläggare informera om att Arvidsjaurs 
kommun är en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunen erbjuder information 
till den enskilde på samiska, om den så önskar. Biståndshandläggare ska också fråga den 
enskilde om den har samisk bakgrund, och om den är intresserad av äldreomsorg på samiska.  
 
Exempel på formuleringar: 

 Arvidsjaurs kommun tillhör det samiska förvaltningsområdet vilket innebär att vi 
erbjuder information på samiska. Skulle du vilja ha information på samiska?  

 Har du samisk bakgrund, är du intresserad av äldreomsorg på samiska?  
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Vårdkedjan 
 

Vård- och 
omsorgsboende 

Hemtjänst Korttidsvistelse 

Inriktningsmål Effektmål Produktionsmål 

Vad är syftet? Vad vill vi uppnå? Hur gör vi det? 

Trygghet - att äldre och 
funktionshindrade människor i 
Arvidsjaurs kommun ska vara 
trygga i vetskapen om att de får 
hjälp och stöd när behovet 
uppstår. 

Gemensamt synsätt och 
förhållningssätt till vårdkedjan 
vård- och omsorgsboende, 
korttidsavdelning och hemtjänst. 

Människor ska ges möjlighet att 
bo kvar i sina hem även om det 
uppstår ett stort behov av vård och 
omsorg. 

Träffar med socialnämndens ledning, 
äldreomsorgsträffar, boendeträffar, träff 
med biståndshandläggare, MAS och 
boendechef korttidsavdelning. 

Planeringsdagar 

Information till allmänheten. 
Information till den enskilde och till 
anhöriga. 

Samverkan med andra vårdaktörer, t.ex. 
inom demensvården. 

Den som är i behov av bistånd ska 
få rätt hjälp, i rätt tid och på rätt 
plats. 
Gynnande beslut ska vara 
verkställda inom 3 månader. 
Vi ska undvika betalningsansvar 
för utskrivningsklara patienter. 

Fungerande vårdkedja mellan 
hemtjänsten, korttidsavdelning 
och vård- och omsorgsboende. 

Trygghet för den enskilde och 
närstående 

Biståndshandläggarna tillsammans med 
boendechef för korttidsavdelningen, 
MAS, sjuksköterska och arbetsterapeut 
ansvarar för fördelningen av 
boendeplatser.  
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Kapitel 3. Gemensamma beslutsformuleringar 

Bifall - Hjälp i hemmet 
Hjälp i hemmet 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med på- och 
avklädning morgon och kväll, matdistribution dagligen till lunch och tillhörande 
matabonnemang 1x7, handräckning vid dusch 1 gång per vecka och trygghetslarm. 
 
Beslutet gäller från och med (datum) till och med (datum). Beslutet omprövas om behovet 
förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs under beslutsperiodens 
gång.  
 
Utökad hjälp i hemmet 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av utökad hjälp i hemmet med 
personlig hygien morgon och kväll.  
 
Tidigare beviljad hjälp i hemmet kvarstår i form av hjälp med städ 1 gång var tredje vecka, 
hjälp med tvätt 1 gång var tredje vecka, hjälp vid dusch 1 gång per vecka och trygghetslarm. 
 
Beslutet gäller från och med (datum) till och med (datum). Beslutet omprövas om behovet 
förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs under beslutsperiodens 
gång.  
 
Egenvård 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med praktisk 
hjälp med egenvård. Beslutet avser hjälp med ögondroppar enligt aktuell läkemedelslista.  
 
Beslutet gäller från och med (datum) till och med (datum). Beslutet omprövas om behovet 
förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs under beslutsperiodens 
gång.  

 
Närståendestöd 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av närståendestöd med personlig 
omvårdnad.  
 
Beslutet gäller från och med (datum) till och med (datum). Beslutet omprövas om behovet 
förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs under beslutsperiodens 
gång.  
 
Beslut om närståendestöd omprövas minst två gånger per år. Vid palliativ vård kan 
anställningstiden vara kortare, t ex tre månader (ibland kortare). Det är en individuell 
bedömning. 
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Bifall – Vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsboende 
Anna Andersson beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen i form av permanent plats i 
vård- och omsorgsboende. Beslutet avser bostaden och kosten i det särskilda boendet 
(helinackordering). 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
 
Beslutet om vård- och omsorgsboende kommer att bevakas och plats tilldelas inom rimlig och 
skälig tid. I de fall du befinner dig på korttidsplats upphör ditt beslut om korttidsvistelse inom 
tre dagar efter att beslutet om särskilt boende kan verkställas. 
 
Om inte plats finns att erbjuda omgående skriver vi längst ner på beslutsdokumentet: 
Beslutet om vård- och omsorgsboende kommer att bevakas och plats tilldelas så snart som 
möjligt. Under väntetiden erbjuds följande biståndsinsatser i det egna hemmet: etc. etc. 
 
Eller: Under väntetiden beviljas korttidsboende i avvaktan på permanent plats på vård- och 
omsorgsboende. Ett korttidsboende tillgodoser NN:s samtliga behov av hjälp i avvaktan på 
permanent plats.  
 

Bifall – Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form korttidsvistelse för 
avlastning/egen/vidare utredning/rehabilitering.  
 
Beslutet gäller från och med (datum) till och med (datum). Beslutet omprövas om behovet 
förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs under beslutsperiodens 
gång.  
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Avslag – Hjälp i hemmet 
Hjälp i hemmet 
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med städ/tvätt 
varannan vecka då NN:S behov av praktisk hjälp i hemmet kan tillgodoses genom att maken 
utför hushållsarbetet. Makarna uppnår därmed en skälig levnadsnivå i hemmet utan att hjälp 
beviljas. 
 
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med tillsyn 2 
gånger per dag då NN: S behov av omvårdnad kan tillgodoses genom trygghetslarm för att 
sökande ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
 
Delvis avslag hjälp i hemmet 
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av städ/tvätt var tredje vecka då 
behovet inte kan tillgodoses av sökande själv eller på annat sätt samt för att NN ska tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå.  
 
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av inköp 1g/vecka då behovet kan 
tillgodoses genom att maken utför inköpen, vilket skulle tillförsäkra makarna en skälig 
levnadsnivå 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
 
Närståendestöd 
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av närståendestöd med personlig 
omvårdnad då behovet kan tillgodoses genom beviljande av hjälp i hemmet enligt följande: 
morgonhjälp (klädsel, hygien och mathållning till frukost), tillsyn förmiddag, matdistribution 
till lunch och middag med tillhörande matabonnemang 2x7, tillsyn på eftermiddagen samt hjälp 
på kvällen (klädsel, hygien och mathållning till kvällsfika), serviceinsatser och trygghetslarm. 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 

Avslag - Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse för rehabilitering 
Bistånd avslås enligt 4 Kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsvistelse för rehabilitering 
då sökande inte anses vara i sådant omfattande behov av rehabilitering och NNs behov kan 
tillgodoses genom följande insatser i det egna hemmet: morgonhjälp (klädsel, hygien och 
mathållning till frukost), tillsyn förmiddag, matdistribution till lunch och middag med 
tillhörande Matabonnemang 2x7, tillsyn på eftermiddagen samt hjälp på kvällen (klädsel, 
hygien och mathållning till kvällsfika), serviceinsatser och trygghetslarm 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
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Avslag – Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboende  
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av vård- och omsorgsboende  
 
Avslås då NN inte bedöms vara i behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet runt. 
NN:S behov av hjälp kan tillgodoses genom följande biståndsinsatser i det egna hemmet: 
trygghetslarm, hjälp med städ och renbäddning samt tvätt 1 gång varannan vecka, dusch 1 gång 
per vecka och med matdistribution 1 gång per dag med tillhörande matabonnemang 1x7.  
 
Biståndshandläggaren bedömer att sökande uppnår en skälig levnadsnivå utan att vård- och 
omsorgsboende beviljas då NN:s behov inte är så stora och omfattande att de skulle berättiga 
NN till en sådan plats. 
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
 
Delvis avslag vård- och omsorgsboende  
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av vård- och omsorgsboende. 
Beviljas då NN:s behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet runt inte längre kan 
tillgodoses i det egna hemmet. Ett vård- och omsorgsboende tillförsäkrar sökande en skälig 
levnadsnivå på ett tryggt, säkert och värdigt sätt av personal med kompetens. 
 
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av ansökan om att specifikt få bo 
på det särskilda boendet Björken.  Avslås då samtliga särskilda boenden är likvärdiga vad gäller 
utformning och innehåll i Arvidsjaurs kommun. Samtliga boenden är belägna i centrala 
Arvidsjaur och det är gångavstånd emellan dem (ingen erbjuds boende flera mil utanför tätorten 
i vår kommun).  
 
Beslutet gäller från och med (datum). 
 
Beslutet om vård- och omsorgsboende kommer att bevakas och plats tilldelas så snart som 
möjligt. Under väntetiden erbjuds följande biståndsinsatser i det egna hemmet: etc. etc.  
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Kapitel 4. Hemtjänst 

Hemtjänst är inte en allmän rättighet. Beslut om bistånd föregås av behovsbedömning. Bistånd 
får man för det som man inte själv klarar och när detta inte kan tillgodoses på annat sätt, samt 
för att uppnå en skälig levnadsnivå. Den som får bistånd har fortfarande ansvar för sin egen 
situation. Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att leva ett självständigt 
liv.  

Hjälpen i hemmet ska vara målinriktad och vardagsrehabiliterande samt utföras tillsammans 
med den som fått biståndet dvs. hjälpen ska stärka den enskildes egna förmågor och resurser. 
Det är därför viktigt att den enskilde själv är delaktig i insatserna. Hemtjänstpersonalen ska ha 
ett professionellt bemötande och ett vardagsaktiverande synsätt.  
 
Kommunens biståndshandläggare i äldreomsorgen fattar beslut om bistånd under 
tjänstemannaansvar. Kommer parterna inte överens har den som söker bistånd rätt att överklaga 
utredarens beslut i förvaltningsrätten. Den som söker bistånd har rätt att få hjälp med att utforma 
ett överklagande. 
 
Målsättningen med behovsbedömningen är att biståndshandläggaren och den som söker 
bistånd, tillsammans utreder och planerar vilka behov som föreligger samt formulerar mål för 
biståndet. Hemtjänstens personal och områdeschef får en beställning på det som den enskilde 
och handläggaren kommit fram till. Utifrån beställningen upprättar verkställande hemtjänst 
grupp en genomförandeplan som är personalens arbetsinstrument som även ska säkra att den 
enskilde får det bistånd denne är beviljad enligt lag.  
 
Vid förändring av behov kontaktar personalen biståndshandläggaren som gör en ny bedömning. 
Varje person som har bistånd i hemmet får en kontaktperson, dvs. någon ur personalgruppen 
med speciellt ansvar för just henne eller honom. 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs på delegation från hemsjukvårdens distriktssköterskor eller 
via beslut om egenvård. Beslut om egenvård kan fattas efter bedömning från legitimerad 
personal inom hälso- och sjukvården. 

Sammanfattning 
Arvidsjaurs kommun ska erbjuda omvårdnad, omsorg och annat stöd av god kvalitet. Den 
enskilde ska: 

o Få information om rätten till bistånd och sitt eget ansvar. 
o Få biståndsbeviljade behov tillgodosedda. 
o Få hjälp av ett begränsat antal personer, d.v.s. få kontinuitet i relationen. 
o Få en kontaktperson som har extra ansvar för just henne eller honom. 
o Få hjälp och stöd att stärka sina resurser och förmågor i vardagen för att kunna leva ett 

så självständigt liv som möjligt. 
o Få en rättssäker och professionell handläggning av sin ansökan. 
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Schablon för uträkning av tid  
– Hjälp i hemmet och anhörigvård 

Serviceinsatser     Tid: 

 Städ       2.00  
 Tvätt      1.00  
 Diska      0.25  
 Matdistribution     1.00   
 Inköp      1.00  
 Kompletteringshandling    0.50 
 Post och bankärenden     0.50-1.00 
 Hjälp att ringa myndigheter t ex    0.25 
 Telefonservice     0.08-0.25 
 Apoteksärenden     0.50 
 Ledsagning till och från HC/Las (alltid låg avgift om ingen annan insats) 
 Ledsagning till och från matsal    0.08-0.17 
 Mathållning     0.25 
 Pedagogisk måltid     0.50 
 Dagliga hushållssysslor, ex ta ut sopor, bädda sängen  0.08-0.25 
 
Personlig omvårdnad 

 Dusch      0.50-1.00  
 Personlig hygien     0.25 
 På och avklädning     0.25 
 Toalettbesök (inkontinensskydd, KAD, stomi)   0.25 
 Tillsyn (ges inte ihop med annan insats)    0.08-0.25  
 Att äta och dricka (matning)    0.50 
 Förflyttning/dag     0.50-1.00  
 Påminnelse/dag     0.50-1.00  
 
Sociala och fysiska aktiviteter 

 Ledsagning som aktivitet    1.0-2.0 
 
Sjukvårdande insatser (egenvård) 

 Läkemedelshantering     0.08 
 Insulingivning     0.17 
 Såromläggning     0.25-0.50 
 Ögondroppar     0.08-0.25 
 Dosettdelning     0.33 
 Smörjschema     0.17 
 Kompressionsbehandling    0.50 
 Träningsprogram     0.33 
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Hjälp i hemmet (Trygghetslarm) 
Målet med trygghetslarm är att öka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma samt att leva 
ett självständigt liv med trygghet under dygnets alla timmar. Trygghetslarm är en resurs som 
beviljas den enskilde för att de ska kunna påkalla hjälp om behovet skulle uppstå. 

Vid bedömningen prövas om följande 3 förutsättningar är uppfyllda: 
1. Det föreligger risk för att den enskilde kan hamna i en akut situation. 
2. Den enskilde bedöms vara oförmögen att använda den vanliga telefonen. 
3. Den enskilde har förmåga att utlösa trygghetslarmet.  

 
Trygghetscentralen i Örebro är larmmottagare. För att den enskilde ska få en snabb och 
kvalificerad hjälp när den behövs är all personal på larmcentralen kunniga samt har erfarenhet 
från sjukvården, hemtjänsten och äldreomsorgen. Till deras hjälp har de en säker teknik och väl 
utarbetade rutiner. 
 
När den enskilde trycker på larm knappen är det personalen på trygghetscentralen som svarar. 
På en dataskärm ser de vem som larmar och var den personen bor. Samtidigt kan personalen 
prata med den som larmat genom en högtalarfunktion på larmdosan. Den enskilde behöver inte 
lyfta på en telefonlur.  
 
För att den enskilde ska få hjälp har trygghetscentralen tillgång till ett larmkort. På larmkortet 
finns det uppgifter om hälsotillstånd och telefonnummer till hemtjänstpersonalen och närmast 
anhörig. Vem som åtgärdar finns dokumenterat på kortet och trygghetscentralens personal vet 
vart de ska vända sig. Det är hemtjänstens personal som registrerar och håller larmkortet 
uppdaterat.  
 
Åtgärdande av trygghetslarm 
Om den enskilde bor i tätorten Arvidsjaur åtgärdar hemtjänstpersonalen alla larm dag och natt. 
Om den enskilde bor i Moskosel eller Glommersträsk åtgärdar hemtjänsten larmen om det inte 
finns någon anhörig eller granne tillgänglig. På Ängsbacka i Glommersträsk åtgärdar 
personalen larmen både dag och natt. Larm som finns flera mil utanför byn åtgärdar 
anhörig/granne i första hand och hemtjänstens personal i andra hand.   
 
Nattetid i centrala Glommersträsk är det hemtjänstens personal i beredskap som åtgärdar 
larmen. Nattetid i Moskosel är det först och främst anhörig eller granne som åtgärdar larm och 
hemtjänstens personal i andra hand.  
 
I de övriga byadistrikten är det i första hand anhöriga eller granne som åtgärdar larmet, 
hemtjänsten finns tillgängliga under dagtid om inte granne eller anhörig skulle svara. Det är bra 
att kunna uppge 2-3 grannar/anhöriga som kan åtgärda larmet. 
 
Inställelse tid:  
I tätort är inställelsetiden   I glesbygden är inställelsetiden 
kl. 07.00 – 20.00 max 1 timme  kl. 07.00 – 20.00 max 2 timmar 
kl. 20.00 – 07.00 max 2 timmar  kl. 20.00 – 07.00 max 3 timmar. 
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Undantaget från detta är eftermiddagar under helgerna i glesbygden, i de fall där det finns behov 
av dubbelbemanning – då kan inställelsetiden komma att överstiga 2 timmar p.g.a. att endast 1 
personal är i tjänst. Personalen svarar på larmet så snart det finns 2 personer i tjänst. 

Installation 
När den enskilde blivit beviljad ett larm är det hemtjänstens personal som utför installationen. 
Sedan april 2015 är alla larm som installeras digitala.  
 
Test av larmet 
Larmet testas varje dygn genom att enheten blinkar till. Om det är något fel med larmet 
undersöker hemtjänsten detta.  
 
Nyckel  
För att hemtjänsten ska kunna hjälpa den enskilde vid larm måste de ha tillgång till en nyckel 
till personens hem. Den enskilde själv, eller någon anhörig lämnar nyckeln till den person som 
kommer och installerar larmet. Det är mycket viktigt att hemtjänsten har en nyckel när larmet 
installerats. Nyckeln förvaras i ett låsbart skåp i hemtjänstens lokal. 
Om den enskilde är boende i glesbygden ska biståndshandläggarna även informera personen 
om att hemtjänsten vill installera en nyckelgömma, för förvaring av larmnyckel. Den enskilde 
skriver på ett papper om samtycke som lämnas ut av hemtjänsten vid installation av larm och 
nyckelgömma. 
 
När man återlämnar larmet 
När larmet ska lämnas tillbaka kontaktar den enskilde eller anhöriga hemtjänsten eller 
biståndshandläggare. Kostnaden för trygghetslarmet betalas fram till den månad som larmet 
lämnas tillbaka. Om larmet eller larm knappen hanterats ovarsamt eller inte återlämnas blir den 
enskilde ersättningsskyldig. Biståndshandläggare meddelar avslut av beslut om trygghetslarm 
när hemtjänsten meddelat att larmet är återlämnat. 
 
Hemförsäkring 
Det är viktigt att den enskilde ser över sin hemförsäkring när de blir beviljade trygghetslarm. 
Olika försäkringsbolag har olika riktlinjer gällande ersättning vid stöld om man har stöd i 
hemmet enligt socialtjänstlagen, eller lagen om stöd för vissa funktionshindrade, samt 
hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta kan innebära att man som 
försäkringstagare behöver uppdatera sin hemförsäkring med en tilläggsförsäkring.  
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Hjälp i hemmet (Serviceinsatser)  

Med serviceinsatser avses insatser som faller in under livsområdet hemliv. Det kan handla om 
att införskaffa förnödenheter, så som att handla och hämta mediciner, hjälp med 
hushållsgöromål så som att tillreda måltider, att städa och att tvätta.  
 
Ett beslut om serviceinsatser kan också vara en avlastning för anhöriga som sköter 
make/maka/sambo i hemmet.  
 
Apoteksärende 
Beviljas till personer som inte självständigt kan hämta ut sina mediciner av olika anledningar. 
För personer som behöver hjälp att hämta ut APO-dos påsar beviljas apoteksärenden 1 gång 
varannan vecka. I andra fall 1 gång per månad. Insatsen apoteksärende anses vara av personlig 
karaktär och faller inte in under de insatser som make/maka/sambo anses ha gemensamt ansvar 
för. 
 
Dagliga hushållssysslor 
Dagliga hushållssysslor är en insats som ligger under beslutet serviceinsatser. Insatsen används 
för sådana serviceinsatser som utförs av hemtjänsten, dagligen eller någon gång per vecka eller 
månad. Detta kan exempelvis vara; hjälp att ta in posten, hjälp att ta ut sopor (för personer som 
inte har daglig/veckovis hjälp i hemmet), eller hjälp att ta ut soptunnan 1 ggr/varannan vecka, 
att bädda och bädda upp säng, renbäddning av säng (oftare än i samband med städ eller tvätt 
insats), för personer som inte behöver hjälp med mathållning men behöver daglig hjälp att torka 
upp/städa upp i köket, och även lättstäd av toalett en gång per vecka.  

Sopor 
För personer som inte på egen hand klarar av att ta ut sina vardagssopor kan bistånd beviljas 
för hjälp att ta ut sopor. Om personen sedan tidigare har ett beslut om dagliga insatser kan 
hemtjänsten utan specifikt beslut om att ta ut soporna, utföra insatsen.  

Om personen inte sedan tidigare har ett beslut om dagliga insatser, kan personen ansöka om 
specifikt bistånd att ta ut sopor. Orsaken till att personen ska ansöka om bistånd, är att den inte 
sedan tidigare har dagliga besök av hemtjänsten och insatsen då kommer att innebära att 
hemtjänstpersonalen planerar in ett eller två extra besök i veckan hos personen för att utföra 
insatsen. Insatsen registreras under beslutet serviceinsatser.  

Källsortering 
Att få hjälp att ta källsorterade sopor till återvinningscentral eller motsvarande ingår inte i skälig 
levnadsnivå. Ansöker en person om detta får den avslag. Avdelningen för funktionshindrade 
har sedan 2019 infört en speciell tjänst som kallas för fixartjänst, och som kan mot en summa 
hjälpa enskilda medborgare med källsortering av sopor.  

Diska 
Insatsen diska avser hjälp för den enskilde som inte på egen hand klarar av att ta hand om disk 
i hemmet. Insatsen kan beviljas de som är i behov av hjälp med att diska, eller ex tömma 
diskmaskinen.  
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Inköp/Handling  
Hjälp med handling 1 gång per vecka anses vara en skälig levnadsnivå. Ingen aktivering i 
samband med matinköp (att den enskilde följer med). I insatsen ingår att planera inköp, bära 
hem och packa upp/ställa undan varorna.  
 
I glesbygden kan inköp/handling också tillgodoses via varuhemsändning. Detta är inte något 
bistånd via socialtjänstlagen. Ansökan görs via blankett som kan hämtas på kommunens 
hemsida. Hemtjänstens personal kan via bistånd hjälpa till med att planera samt beställa varar 
om behovet finns.  
 
Kompletteringshandling  
Hjälp med kompletteringshandling 1 gång per vecka är skäligt att bevilja. 
Kompletteringshandling gäller endast ett fåtal matvaror ex färskvaror. 
 
Ledsagning till och från matsal 
Ledsagning till och från matsal avser följeslagare för de personer som väljer att verkställa sitt 
matabonnemang via att gå och äta i någon av matsalarna kopplade till trygghetslägenheterna. 
Dessa finns på Ringelsta, Solbacken och Ängsbacka.  
 
Ledsagning som aktivitet 
Ledsagning som aktivitet kan beviljas 1 timme per vecka. Den enskilde kan tillsammans med 
personalen välja att dela upp denna timme på två tillfällen per vecka. Ledsagning som aktivitet 
kan vara ex. utevistelse, samtal, fika, lättare bakning. Insatsen utgår ifrån vad den enskilde 
upplever är meningsfullt.  
 
För de som bor i trygghetslägenhet är det skäligt att få hjälp att ta sig till och från tre aktiviteter 
per vecka. Behöver personen hjälp att ta sig till och från aktiviteter beviljas en extra timme per 
vecka för detta.  
 
Ledsagning till och från hälsocentral och sjukhus 
Ledsagning till och från hälsocentral kan beviljas i det fall att den enskilde behöver hjälp att ta 
emot information exempelvis på grund av kognitiv svikt, svår synskada eller avsevärt nedsatt 
hörsel. I sådana fall kan personal finnas med som stöd under hela besöket.  
 
I andra fall kan bistånd beviljas om den enskilde behöver stöd med att komma sig iväg samt att 
tas emot när denne ska åka till och från hälsocentral och sjukhus.  
 
I första hand är det anhöriga som ska följa den enskilde på planerade läkarbesök.  
 
Insatsen ledsagning till och från hälsocentral och sjukhus gäller för besök inom Norrbottens län 
samt angränsande län.  
 
Post och bankärende 
Bankärenden ska inte utföras av hemtjänstpersonal, men den enskilde kan vara i behov av hjälp 
med att exempelvis ta sig till banken för att ta ut pengar eller posta brev. Praktisk hjälp med 
girering eller annat sätt att sköta räkningarna kan ingå. Post och bankärende beviljas 1-2 gånger 
per månad. Aktualisering av god man kan bli aktuellt om den enskilde har svårt att klara sina 
in och utbetalningar. Insatsen kan även beviljas för personer som behöver hjälp att läsa brev.  
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Städning 
Städ 1 gång var tredje vecka anses vara skälig levnadsnivå i Arvidsjaurs kommun. I insatsen 
ingår även renbäddning. Den som beviljas städ ska vara delaktig i momentet efter bästa förmåga 
då förhållningssättet ska vara vardagsrehabiliterande. 2 rum och kök samt WC städas per 
tillfälle.  
I undantagsfall och vid särskilda skäl kan städ beviljas 1 gång varannan vecka/eller 1 gång per 
vecka om någon är dammallergiker, har grav synnedsättning, inkontinens eller andra 
sjukdomar/svårigheter som gör att man spiller mycket. 
För den som önskar och/eller inte har rätt enligt biståndsbedömning till städ som insats finns 
städfirmor på orten. 
 
Följande arbetsuppgifter ingår i städ insatsen: 
 Dammsugning, vädring av kortare gångmattor och andra små mattor 
 Rengöring i dusch, badrum och WC 
 Rengöring av köksbänk och diskbänk, runt spis m.m.  
 Byte av sänglinne 
 Torkning av golv 
 Dammtorkning 
 
Efter överenskommelse mellan den enskilde och omsorgspersonal kan exempelvis 
följande insatser utföras istället för någon eller några av ovanstående arbetsuppgifter: 
Skötsel av blommor inomhus, byte av gardiner, rengöring av skafferi, kyl och frys och vädring 
av större mattor. 
 
Följande moment ingår inte i städ insatsen: 
Trädgårdsarbete, snöskottning, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som 
omsorgstagaren sällan eller aldrig utnyttjar, putsning av kristallkronor och fönsterputsning. 
 
Telefonservice 
Hemtjänstpersonalen ringer enligt överenskomna tider. Kan beviljas istället för tillsyn för de 
personer som inte vill ha fysiska besök.  
 
Tvätt av kläder 
Behovet tillgodoses av hemtjänstens personal, och vid möjlighet även av kommunens 
verksamhet Lyckan. Om den enskilde skickar tvätten till Lyckan hjälper hemtjänsten vid behov 
den enskilde att plocka ihop och ställa ut tvätten. Lyckan hämtar och lämnar tvätten. 
Hemtjänsten kan hjälpa till att packa upp tvätten.  
 Tvätt 1 gång var tredje vecka anses vara skälig levnadsnivå i Arvidsjaurs kommun. I 

insatsen ingår även renbäddning. 
 I undantagsfall och vid särskilda skäl kan tvätt beviljas 1 gång varannan vecka/eller 1 gång 

per vecka om någon är dammallergiker, har grav synnedsättning, inkontinens eller andra 
sjukdomar/svårigheter som gör att man spiller mycket. 

 Den som beviljas tvätt ska vara delaktig i momentet efter bästa förmåga då 
förhållningssättet ska vara vardagsrehabiliterande.  

 
Särskilda rutiner vid MRSA (Motståndskraftiga gula stafylokocker)  
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Enligt information om patienter med MRSA gäller särskilda rutiner för byte av handdukar och 
sängkläder. Handdukar och sängkläder ska bytas minst en gång varje vecka. 

 
 

Mathållning/hjälp och stöd i samband med måltider  

Mathållning till måltider innebär praktisk hjälp och stöd att ex värma, servera, och plocka bort 
vid måltider. Mathållning kan även avse hjälp med lättare tillagning av måltider, så som att 
koka gröt eller steka blodpudding.  

I första hand tillgodoses den enskildes behov av beslut om matdistribution med tillhörande 
matabonnemang lunch eller middag. Undantag för detta kan vara allergier där den enskilde på 
grund av allergiska besvär inte kan tillgodose sig matleverans från kommunens kök.  
 
Hjälp med mathållning kan också avse att hjälpa den enskilde att komma igång att äta, samt att 
vid beviljad insats påminna extra om att dricka för personer som riskerar uttorkning.  

Pedagogisk måltid 
En måltid som genomförs i syfte att träna och bibehålla fysiska, intellektuella och sociala 
funktioner med målet bevarad självständighet och integritet. Den pedagogiska måltiden syftar 
till att förebygga funktionsnedsättning och kompensera begränsande funktioner med målet att 
skapa en god måltidssituation för den enskilde.  
 
Pedagogisk måltid beviljas i de fall där den enskilde har betydande svårigheter att äta, på grund 
av ex demenssjukdom eller psykisk ohälsa. Personalen äter tillsammans med den enskilde. 
Insatsen beviljas endast då andra alternativ med mathållning inte fungerar.  
Insatsen följs upp kontinuerligt och oftare än en gång per år. I insatsen ingår inte hjälp att mata 
den enskilde. Om detta är behovet beviljas hjälpen under insatser att äta och dricka under 
beslutet personlig vård.  
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Hjälp i hemmet (Matleverans)  
Matdistribution & Matabonnemang 
Den som är beviljad matdistribution med tillhörande matabonnemang får maten levererad till 
hemmet av hemtjänsten. För personer som bor i trygghetslägenhet på Solbacken, Ringelsta eller 
Ängsbacka finns möjligheten att via biståndet äta sina måltider i restaurangen/matsalen.  
 
Det finns tre olika matabonnemang som den enskilde kan välja mellan.  

 Matabonnemang 1x5, 1 portion fem dagar i veckan, till lunch eller middag 
 Matabonnemang 1x7, 1 portion sju dagar i veckan, till lunch eller middag. 
 Matabonnemang 2x7, 2 portioner sju dagar i veckan, till lunch och middag.  

 
Det finns också möjlighet för den enskilde att beställa enstaka portioner till fullkostnadspris, 
om de sedan tidigare har matabonnemang 1x5 eller 1x7.  
 
OBS!  
De som kan och vill har också möjlighet att själva gå och äta på Ringelsta. För det behövs ingen 
biståndsbedömning och inte heller kontakt med biståndshandläggare. På Solbacken och 
Ängsbackas trygghetslägenheter biståndsbedömds alltid matabonnemanget.  
Det är viktigt att undersöka med hemtjänstpersonalen att det finns plats för utökat antal personer 
vid måltiderna.  
 
I matdistribution, för personer som väljer att äta måltiderna i matsalen ingår att bära brickan till 
och från bordet. För detta behövs inget beslut om mathållning. Behöver personen praktisk hjälp 
att ex skära mat behövs ett beslut om mathållning.  
 
Servering enligt dessa tider: 
Ängsbacka:  
Måndag till söndag serveras lunch och middag. 
 
Ringelsta: 
Måndag till söndag serveras lunch och middag. 
 
Solbacken:  
Måndag till söndag serveras lunch. 
 
Frukostabonnemang 
För personer som kan ta sig till matsalen Spiskroken på Ringelsta, finns möjlighet att ansöka 
om ett frukostabonnemang. Frukostabonnemanget avser en portion en gång per dag, sju dagar 
per vecka. Till beslutet kopplas ingen matdistribution, personen som har frukostabonnemang 
har inte möjlighet att få frukost hemburen. Andra insatser ex mathållning eller ledsagning till 
matsal kan komplettera beslutet för de personer som har dessa behov.  

Hemtjänsten ansvarar för att meddela köket om en person blir beviljad ett abonnemang.  
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Hjälp i hemmet (Personlig vård)  
Med personlig vård avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska 
och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta 
sig, sköta personlig hygien och övriga insatser för att bryta social isolering och för att känna 
trygghet och säkerhet i hemmet. 
 
Ett beslut om personlig vård kan vara en avlastning för anhörig som sköter om make/maka i 
hemmet. 
 
Att äta och dricka 
Att äta och dricka är en insats som beviljas den enskilde när personen har behov av praktisk 
hjälp och stöd att äta och dricka. Denna insats beviljas personer som har behov av att matas. 
Om personen behöver hjälp att ställa fram, plocka, bort, och sätta igång att äta beviljas insatsen 
mathållning under beslutet serviceinsatser. 

Förflyttning 
Förflyttning beviljas den enskilde där huvudmomentet i insatsen avser förflyttning. Detta kan 
vara ex att få hjälp att genomföra förflyttning i och ur säng för personer som önskar vila under 
dagen, eller få hjälp att vända sig i sängen nattetid. Vid andra insatser ex toalettbesök där den 
enskilde är i behov av hjälp med förflyttning ingår momentet förflyttning i den insatsen.  

Kroppsvård 
Insatsen kroppsvård innebär praktisk hjälp eller stöd att applicera och genomföra aktiviteter 
som avser hud-mun, ögon- och nagelvård och som inte bedöms som egenvård.  
 
Med hudvård menas, ex smörja icke receptbelagd mjukgörande salva, detta kan även inkludera 
att hjälpa den enskilde att applicera icke receptbelagd smärtlindrande salva.  
 
Tandvård, att hjälpa den enskilde med munhälsa, ex att borsta tänderna, att rengöra med 
munskölj m.m.  
 
Nagelvård, att klippa naglar, fotbad och fila fötter, där insatsen inte är så omfattande att den 
enskilde är i behov av professionell fotvård.  
 
Under insatsen kroppsvård registreras även insatsen att applicera icke receptbelagda 
ögondroppar, så som att hjälpa den enskilde att droppa tårersättning och hjälp med daglig 
hårvård. 

 
Personlig hygien  
Hjälp med övre och nedre hygien; kan innebära lättare dusch (ej att tvätta hår). Generellt 
beviljas personlig hygien morgon och kväll. 
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Personlig hygien i form av dusch  
Insatsen dusch beviljas mellan 1-3 gånger per vecka, utifrån den enskildes behov och önskemål. 
Vanligast är att den enskilde har hjälp med dusch 1-2 gånger per vecka, men personer med 
hudbesvär eller besvär med inkontinens kan beviljas 3 gånger per vecka.  
Insatsen dusch avser helkroppshygien, inklusive att tvätta hår. I insatsen ingår även att smörja 
kroppen vid behov, hjälp att klä sig samt att torka sig, och städa upp i duschutrymme i samband 
med att insatsen utförs.  
 
Påminnelse 
Om den enskilde är i behov av påminnelse eller stöd för att genomföra vardagliga aktiviteter 
kan den enskilde beviljas insatsen påminnelse. Insatsen kan innebära ex att påminnas om 
bokade besök, insatser eller aktiviteter. Eller att påminnas om att ex dricka och hjälp att planera 
sin vardag. Insatsen riktar sig främst till personer som på grund av minnessvikt eller psykisk 
ohälsa inte klarar av att genomföra aktiviteter utan stöd.  
Inom insatsen påminnelse kan också beviljas påminnelse om att ta sina mediciner på rätt tid, 
detta är i de fall där insatsen inte är så omfattande att den enskilde är i behov av ett beslut om 
egenvård.  

 
På- och avklädning  
Innebär praktisk hjälp eller stöd att klä på och av sig. I denna insats innebär alla former av på 
och avklädning, inklusive stödstrumpor och hjälp att klä på och av sig i samband med 
utevistelser. Kompressionlindning av ben ingår inte i denna insats, utan bedöms under beslutet 
egenvård. 

Tillsyn 
Beviljas för att öka tryggheten för den enskilde. Tillsyn beviljas inte i samband med annat 
bistånd, då ingår tillsynen som en naturlig del i besöket. Tillsyn kan utföras via ett fysiskt besök 
hos den enskilde eller via telefonkontakt. Om den enskilde vill byta ut ett fysiskt besök för 
tillsyn mot en telefontillsyn kan den i samråd med hemtjänstpersonalen göra detta.  

Toalettbehov  
Toalettbehov avser att hjälpa den enskilde med att utföra toalettbesök. Detta kan vara hjälp med 
förflyttning, hygien, byte av inkontinensskydd, hjälp att tömma och byta kateter och stomipåse.  

Övrigt 
Enskildas behov som uppkommer och som inte faller in under ovanstående insatser kan beviljas 
under insatsen personlig omvårdnad övrigt. Vad som ingår i insatsen övrigt beskrivs i uppdraget 
till utförarna.  

Nattpersonal  
Finns i Arvidsjaurs tätort. Nattpersonalen är till för att tillgodose behov av personlig 
omvårdnad, tillsyn samt svara på trygghetslarm.  

På Ängsbacka i Glommersträsk finns jour nattetid. Jouren avser akuta situationer, inte planerade 
besök nattetid.  
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Hjälp i hemmet (Bistånd till makar/sambo)  

Det är endast den enskilde eller dess företrädare (godman, förvaltare, anhöriga med fullmakt) 
som kan ansöka om hjälp i hemmet. Detta gäller även bistånd som avser personer som lever i 
hushållsgemenskap (sambo/make/makar). När ett par ansöker om hjälp i hemmet ska det tydligt 
framgå i utredningarna vem som har vilket behov.   
 
Om ett par ansöker hos biståndshandläggare om hjälp med ex städning, utreder 
biståndshandläggare båda personernas behov av hjälp och stöd i separata utredningar. Detta 
innebär att båda parterna måste lämna ansökan och att båda parterna har ett aktuellt ärende. Blir 
paret beviljat hjälp i form av serviceinsatser såsom städ tvätt, inköp och matdistribution delas 
insatstiden mellan makarna. Om makarna exempelvis beviljas städ två timmar per tillfälle var 
tredje vecka fördelas tiden, en timma per tillfälle, på vardera personen.  
 
Sammanboende par ska bistå varandra med de sysslor som förekommer i ett hem. Detta innebär 
att makar och sambo har ett gemensamt ansvar för ekonomi och skötsel av hemmet, såsom tvätt, 
städning och inköp.  
 
Någon omvårdnadsplikt finns inte och varje make/sambo avgör själv i vilken omfattning hon 
eller han vill hjälpa till. Denna bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap 
eller sammanboende. Myndiga barn har inte några lagliga skyldigheter att tillgodose föräldrars 
behov av vård och omsorg oavsett karaktär på hjälpen och kan inte ta del av föräldrarnas 
insatser. 
 
Vid avslag 
Vid avslag är det viktigt att ange hur behoven kan tillgodoses på annat sätt. Om det framgår i 
utredningen att den ena maken har förmåga att utföra serviceinsatserna, ska detta framgå som 
orsak i avslaget.  
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Hjälp i hemmet (Egenvård)  
Om den enskilde behöver praktisk hjälp med ”åtgärder som en person själv utför för att 
upprätthålla hälsa och välbefinnande”, (Socialstyrelsen), kan detta av legitimerad 
sjukvårdspersonal bedömas som egenvård. Vid en egenvårdsbedömning kan den enskilde 
ansöka om praktisk hjälp med vad egenvården avser, enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.  
Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om egenvård enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.  
Den enskilde måste själv ansöka om bistånd för praktisk hjälp i form av egenvård.  
2016-02-16 togs beslut om gemensamma riktlinjer för egenvård mellan Arvidsjaurs kommun 
och Arvidsjaurs hälsocentral. Riktlinjerna kallas processer och vägledning för bedömning av 
egenvård. Se dokumentet gemensam riktlinje.  

Definition egenvård 
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra. 
Egenvård som personen utför själv eller med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och 
sjukvård. Läkare och övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals bedömning, planering 
och uppföljning av egenvården är alltid hälso- och sjukvård. 
 
Handläggning av egenvård 
Om den enskilde/anhöriga kontaktar biståndshandläggare för hjälp med en hälso- och sjukvårds 
insats hänvisar biståndshandläggare den enskilde/anhöriga att ta kontakt med hälsocentralen för 
bedömning om egenvård. När biståndshandläggare har fått en egenvårdsbedömning av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt en ansökan om bistånd från den enskilde, utreder 
biståndshandläggare behovet av hjälp i hemmet i form av egenvård, enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen. Skriv inte ut ordination (om sådan framkommer i egenvårdsbedömningen). 
Endast vilken form av hjälp intyget avser: t.ex. delning av dosett, hjälp med ögondroppar. 
Egenvårdsbedömningen bifogas även den enskildes akt som underlag till utredningen. När 
beslut fattats och uppdrag skickats till hemtjänsten, bifogas även en kopia på 
egenvårdsbedömningen. Biståndshandläggare dokumenterar i myndighetsjournalen att kopian 
skickats till hemtjänsten samt meddelar utfärdaren av egenvårdsunderlaget att personen fått 
bifall eller avslag. Socialtjänsten eller LSS ansvarar inte för att utföra åtgärder som vilar på 
en annan utförare. Medan patienten väntar på beslut ligger ansvaret kvar på hälso- och 
sjukvården i kommunal eller landstingsregi. Tills dess att hemsjukvårdsbeslut är fattat måste 
samråd ske med fokus på patientens bästa. 
 
Innehåll i egenvårdsbedömningen  
Egenvårdsbedömningen ska dokumenteras och beskriva följande 

 Vilken åtgärd som har bedömts som egenvård  
 Vem som ska utföra egenvården  
 Hur information och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården  
 Vem ska kontaktas om något oförutsett händer t ex att patienten utsätts för skada.  
 Vem ska kontaktas om patientens situation förändras.  
 Vem som ska följa upp egenvårdsbedömningen  
 Hur och när egenvården ska följas upp.  
 När en omprövning av egenvården ska göras  
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Uppföljning 
Biståndshandläggare gör uppföljning på beslut om egenvård utifrån beslutsdatum. 
Bevakningsdatum sätts på beslutet utifrån det datum som står på egenvårdsbedömningen. 
Aktualisering om uppföljning kan komma biståndshandläggare tillhanda från den enskilde, 
närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, hemtjänsten eller utifrån bevakningsdatum i 
verksamhetssystemet. Vid uppföljning skickar biståndshandläggare meddelande om utgående 
bedömning till hälsocentralen. När biståndshandläggare får en ny egenvårdsbedömning 
kontaktar biståndshandläggare den enskilde och dokumenterar sedan detta i 
myndighetsjournalen samt genomför vid behov ändringar i beslutet/insatsen. Kopia på 
uppdaterad egenvårdsbedömning ges till hemtjänsten. Information som skickas mellan 
kommun och landstinget sker i möjligaste mån via det gemensamma datasystemet. 

Egenvård från slutenvården:    
Om en person behöver hjälp enligt egenvård efter utskrivning på sjukhus ska hälso- och 
sjukvården göra egenvårdsbedömningen i samband med utskrivning. Då är det den behandlande 
läkaren som ska göra bedömningen om åtgärden och meddela biståndshandläggare skriftligt. 
Biståndshandläggare gör då en utredning och ett beslut om egenvård och ger informationen om 
egenvården till hemtjänsten.  

Insatser under beslutet egenvård 
Dosettdelning 
Avser hjälp att dela läkemedel i dosett.  

Kompressionsbehandling 
Avser hjälp att genomföra kompressionsbehandling, ex att linda ben och armar.  

Läkemedelshantering 
Avser hjälp och stöd till den enskilde att följa medicinska behandlingar, så som att ta sina 
ordinerade läkemedel på rätt tid. Avser också ex att hjälpa den enskilde att ta sitt insulin eller 
kolla blodsocker. 

Smörjschema 
Avser hjälp och stöd att utföra ett av distriktsköterska eller läkare förskrivet smörjschema.  

Såromläggning 
Avser hjälp med omläggning av sår.  

Träningsprogram 
Egenvård i form av träningsprogram utfärdas oftast av sjukgymnast och kan avse träning så 
som gång- och rörelseträning.  

Övrigt 
Enskildas behov som uppkommer och som inte faller in under ovanstående insatser kan beviljas 
under insatsen egenvård övrigt. Vad som ingår i insatsen övrigt beskrivs i uppdraget till 
utförarna och i tillhörande egenvårdsbedömning. 
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Hjälp i hemmet (Avlösning i hemmet)  
För att underlätta och stödja närstående som vårdar sin anhörig i eget hem har dessa riktlinjer 
införts av socialnämnden: 
 

- Biståndshandläggaren kan bevilja avlösning i det egna hemmet enligt 4 kap, 1 § SoL 
med högst 10 timmar per månad för den som har ett omfattande behov av hjälp och inte 
kan lämnas ensam i hemmet utan tillsyn. 

- Avlösningen gäller inte nätter, kvällar, röda dagar och helger. 
- Max 4 timmar per tillfälle  

 
Målsättning med biståndet 

- Att den som vårdar ska få möjlighet till egen tid för att till exempel utföra ärenden, 
besöka bekanta eller vila. 

 
Avgift för biståndet 

- Avlösning upp till 10 timmar debiteras med låg omsorgsnivå om ingen annan hjälp i 
hemmet är beviljad 

- Erhåller den enskilde redan annat bistånd i hemmet tas ingen extra avgift ut för 
avlösningen 
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Närståendestöd (Anhörigvård) 
Möjliggöra för den enskilde som har ett omfattande omvårdnadsbehov att välja en närstående 
som vårdare. Ibland kan stödet utgå samtidigt med hemtjänst. 
 
Riktlinjer 

- Biståndet gäller enbart personlig omvårdnad. Serviceinsatser ingår inte. 
- Den närstående ska leva i hushållsgemenskap med den som får biståndet. 
- Den närstående ska vara fyllda 18 år. 
- Den närstående ska vara under 67 år. 
- Avlastning planeras efter behov och tillgänglighet på korttidsavdelning och 

dagverksamhet. 
- Löneavdrag från första hel- dag till sista hel dag vid avlastning eller annan frånvaro t.ex 

vid inläggning på sjukhus. 
- Lön utgår t.o.m. den dag vårdbehovet av den närstående upphör. 
- Avgift debiteras enligt gällande taxa för närståendestöd. 
- Beslut om närståendestöd omprövas minst två gånger per år. 

 

Biståndshandläggaren räknar ut den behovsbedömda hjälpen för personlig omvårdnad. 
Ansvarig verkställande enhet omvandlar timmarna till % för att få fram anställningstiden.  

 

 100 % = 5.71 timmar/dag 
 

 75 % = 4.29 timmar/dag 
 

 50 % = 2.86 timmar/dag 
 

 25 % = 1.43 timmar/dag 
 

 12.5 % = 0.71 timmar/dag 
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Hjälp i hemmet (Trygg hemgång) 
Trygg hemgång är ett beslut som biståndshandläggarna kan fatta där det finns behov av att 
skapa trygghet för den enskilde och dess anhöriga vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård eller korttidsavdelning. Målet är att förebygga återinläggning och bidra till att den 
enskilde återgår till hemmet på ett tryggt sätt. Beslutet trygg hemgång innebär förstärka insatser 
under första tiden efter att den enskilde återgått till hemmet.  
 
Biståndshandläggare skriver utredningen enligt IBIC och fattar beslut i verksamhetssystemet. 
Uppföljning av beslut om trygg hemgång görs inom två veckor. Under beslutets period har 
biståndshandläggare kontinuerlig kontakt med andra berörda professioner och hemtjänsten.  
 
För mer information gällande trygg hemgång se rutin.  
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Kapitel 5. Korttidsvård  
 
Korttidsvård enligt 4 kap, 1 § SoL  

Korttidvistelse kan beviljas med följande insatser: 

Rehabiliteringsvistelse 
Syfte: Att den enskilde ska få möjlighet till vidare rehabilitering efter en vistelse inom 
slutenvården. Kan även användas då den enskilde är i behov av träning och rehabilitering och 
kommer från ordinärt boende. 
Mål: Att rehabilitera sina förmågor och återgå till ordinärt boende. 
Omfattning: Kan beviljas 1-8 veckor, utifrån den enskildes behov. 
 
Avlastning (Närståendestöd) 
Syfte: Att avlasta närstående som bor i hushållsgemenskap med den enskilde.  
Mål: Att bidra till att den enskilde kan fortsätta bo i ordinärt boende.  

Grundtanken med beslutet om korttidsvistelse är att den mesta tiden ska spenderas i hemmet. 
Därför är riktlinjen i Arvidsjaurs kommun att korttidsvistelse kan bokas max 14 dygn per 
månad. Vid särskilda skäl kan korttidsvistelse bokas 1 ggr/varannan vecka, eller längre vistelser 
än 7 dagar per tillfälle. Om den enskilde vill boka korttidsvistelse oftare än 14 dygn per månad, 
omprövas beslutet om korttidsvistelse.  

Omfattning: Kan beviljas 1 ggr/månaden, 1 ggr/var tredje vecka, 1 ggr/varannan vecka. 

För vidare utredning 
Syfte: Korttidsvistelse för vidare utredning är ett verktyg för biståndshandläggare i de fall där 
den enskildes behov behöver utredas vidare. Detta kan vara exempelvis när den enskilde har 
lämnat en ansökan om särskilt boende och det finns behov av att få en bild över den enskildes 
behov över dygnet.   
Mål: Att utreda den enskildes behov av hjälp och stöd. 
Omfattning: 1-4 veckor.  
 
Egen vistelse 
Syfte: Avser övrig korttidsvistelse som inte faller under ovanstående punkter. Exempelvis vid 
psykisk ohälsa, sociala orsaker, ensamhetsproblematik. 
Mål: Att den enskilde kan fortsätta bo i ordinärt boende. 
Omfattning: Kan beviljas 1 ggr/månaden. 
 
Korttidsplatserna prioriteras vid rehabiliteringsvistelse och avlastningar.   
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Rutiner kring korttidsplanering för biståndshandläggare  
 
Information vid korttidsvistelse till den enskilde 
När den enskilde beviljas korttidsvistelse planeras personen in på korttidsplaneringen. 
Biståndshandläggare informerar den enskilde och/eller dess närstående om beslutet om 
korttidsvistelse muntligen och skriftligen. Skriftligen i form av beslutsmeddelande som skickas 
ut till den enskilde, och även en informationsbroschyr gällande korttidsvistelsen. 
Biståndshandläggare informerar också den enskilde och/eller anhöriga att på 
korttidsavdelningen finns det enkelrum och dubbelrum, och att det inte går att garantera ett 
enkelrum samt att det också kan bli aktuellt med rumsbyte under korttidsvistelsen om 
verksamheten har behov av detta.  
 
Om den enskilde befinner sig inom sluten hälso- och sjukvård lämnas informationen muntligen 
vid kontakt med den enskilde och/eller dess anhöriga samt skriftligen via beslutsmeddelande 
men även skriftligen via patientinformationen. Biståndshandläggare använder följande 
formulering för patientinformationen (se rutin Lagen om samverkan vid utskrivning för mer 
information). 
”Du är beviljad korttidsvistelse och planeras till Bryggan (datum). Du är preliminärt bokad till 
(datum). Vi kommer att följa upp ditt beslut under din vistelse på Bryggan. Datum för hemgång 
kan eventuellt ändras, förlängas eller tidigareläggas. På Bryggan finns både enkelrum och 
dubbelrum. Det kan hända att du under din vistelse får byta rum eller dela rum beroende på 
tillgången till korttidsplatser. Till korttidsavdelningen behöver du ha med dig dina egna kläder, 
hygienartiklar, mediciner och hjälpmedel.” 

Information vid korttidsvistelse till verksamheten 
I samband med att biståndshandläggare fattar beslutet om korttidsvistelse och skickar uppdraget 
till fördelning skickas också ett meddelande till verkställande enhet, sjuksköterskor, 
rehabpersonal, administrativa handläggare och chef för korttidsplats. Biståndshandläggare 
informerar om att beslutet är fattat, och att personen är bokad från och med datum samt vilket 
rum personen är bokad på.  
 
Om den enskilde har hemtjänst meddelar biståndshandläggare att den enskilde beviljas 
korttidsvistelse och mellan vilka datum personen är bokad. Detta för att hemtjänsten ska ha 
möjlighet att planera sina insatser.  
 
Biståndshandläggare lägger också upp personen på väntelistan, för att förbereda inför 
beläggningen av korttidsplatser.  
 
Sjukhusvistelse 
Om en person som vistas på korttidsavdelning blir inlagd inom sluten hälso- och sjukvård 
upphör beslutet om korttidsplats. Ny ansökan görs vid egen planering, och om behovet kvarstår 
beviljas fortsatt korttidsvistelse.  
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Kapitel 6. Boendeformer 

Trygghetslägenheter   
Trygghetslägenhet är en boendeform inom ramen för ordinärt boende. Detta innebär att en 
trygghetslägenhet likaställds med en vanlig lägenhet på samhället. Trygghetslägenhet är för 
personer som kan bo själv eller med hjälp från hemtjänsten. Lägenheterna är avsedda för 
personer fyllda 70 år och äldre. När det gäller makar eller sambos räcker det att en person i 
hushållet fyllt 70 år för att man ska få ställa sig i kö. Trygghetslägenhet innebär bra 
tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta med tillgång till gemensamhetslokal, hiss, 
servicevärd/-värdinna, matsal och trygghetslarm. 

För att få ställa sig i kö till trygghetslägenhet gäller följande kriterier: 

- Beslut om hjälp enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SoL) 
- Bosatta inom Arvidsjaurs kommun ska prioriteras.  
- 70 år eller äldre är prioriterade. 
- Hyresgästens eventuella behov av vård- och omsorgsinsatser får inte överstiga 45 

timmar per vecka. 
 

Ansökningsblankett för trygghetslägenhet finns att hämta på socialkontoret i kommunhuset 
eller på Arvidsjaurs kommuns hemsida.  

Trygghetslägenhet EJ Vård- och omsorgsboende. 
Trygghetslägenhet är inte ett boende att likställas med vård- och omsorgsboende (äldreboende, 
särskilt boende). 

I en trygghetslägenhet finns inte personal dygnet runt. Hjälp i hemmet tillgodoses vid behov av 
insatser från hemtjänsten. Behöver personen hjälp och stöd för att klara sin vardag kan den 
ansöka om detta genom att kontakta biståndshandläggare.  

Fördelningen av trygghetslägenheter sker genom kösystem. Vid behov kan 
biståndshandläggare lägga en prioritering och det är främst personer som bor i byarna som 
prioriteras. Kommunen har inte något hälso- och sjukvårdsansvar för de som flyttar till 
trygghetsbostäder. Behöver personen hälso- och sjukvård och inte är inskriven i den 
kommunala hemsjukvården ska den vända sig till hälsocentralen 

Trygghetslägenheter i Arvidsjaurs kommun: 

Ringelsta:  23st trygghetslägenheter  
Solbacken:   16st trygghetslägenheter 
Ängsbacka:  10 st trygghetslägenheter 

Personer som vill ställa sig i kö till trygghetslägenhet i 
Glommersträsk kontaktar Arvidsjaurhem. 
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Vård- och omsorgsboende 
   
Länsmansgården:  A, B, C & D 

Gemensamhetsboende, 42 rum. 
 

Ekan:   Gemensamhetsboende, 8 rum. 
 
Ringelsta:    Rönnen & Svalan 

Lägenheter, 27 lägenheter. 
 
Björken & Blåklockan 
Gemensamhetsboende, 22 rum. 

 
Målsättningen är att de omsorgstagare som flyttar till ett boende ska kunna bo kvar till livets 
slut. Helhetssynen i vård- och omsorgsboende är kvarboende. Dock kan flytt förekomma i 
undantagsfall. Kontakta alltid SAMBA-gruppen vid flytt inom vård- och omsorgsboende. 
 
Helinackordering  
Helinackordering tillämpas på samtliga boenden vilket innefattar samtliga måltider och 
förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, pappershanddukar, tvättmedel, glödlampor med 
mera.  
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Vård- och omsorgsboende – dokumentation 
När biståndshandläggare skriver utredning gällande vård- och omsorgsboende och den enskilde 
är berättigad till beslut gör biståndshandläggare också bedömning om vilka insatser som kan 
tillgodose behovet av stöd, hjälp och tillsyn på boendet. Dessa förslag på insatser dokumenteras 
under rubriken Förslag på insatser.  

Förslag på formulering 

”XX beviljas vård och omsorgsboende.  

Undertecknad biståndshandläggare bedömer också att XX behov av hjälp, stöd och tillsyn kan 
tillgodoses via följande insatser:”  

Insatserna dokumenteras sedan under tillhörande livsområde.   
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Vård- och omsorgsboende – andra riktlinjer 
Angående specifika önskemål 
Den enskilde har ingen oinskränkt rätt att få som han eller hon vill, men den enskildes önskemål 
om boende ska så långt som möjligt respekteras. Det erbjudna boendet måste dock alltid 
tillgodose det enskildes behov samt tillförsäkra denne en skälig levnadsnivå. 
 
I Arvidsjaur kan man inte specifikt välja vård- och omsorgsboende då alla är likvärdiga gällande 
personal, lokaler och boendets placering. Framkommer det en sådan ansökan att specifikt få 
välja ett boende görs del-avslag av ansvarig biståndshandläggare. Den enskilde kan vid ansökan 
om vård- och omsorgsboende lämna önskemål om plats, hänsyn till önskemål tas vid fördelning 
av boendeplatser, men vi kan inte lova det och inte heller bevilja det.  

Väntetider 
Socialnämnden tilldelar en boendeplats inom rimlig och skälig tid (vilket oftast sker inom tre 
månader). Den enskilde tilldelas en plats som motsvarar sökandes behov.  

Om den enskilde tackar nej till tilldelad plats  
Om behovet av insats kvarstår kan ett beslut om vård- och omsorgsboende inte anses vara 
verkställt i och med att det enskilde tackar nej till erbjudet boende. Beslutet anses verkställt när 
den enskilde tackat ja till den erbjudna bostaden och har flyttat dit. Att den enskilde tackar nej 
till det erbjudna boendet kan bero på att boendet inte motsvarar den enskildes önskemål eller 
att det inte är anpassat till den enskildes behov. Att den enskilde tackar nej till det erbjudna 
boendet behöver därför inte innebär att förutsättningarna för biståndsbeslutet har ändrats. Om 
den enskildes behov kvarstår, kvarstår även beslutet. Nämnden kan därmed inte återkalla det 
gynnande beslutet enbart av den anledningen att den enskilde tackar nej till ett erbjudet boende. 
Det kan däremot vara möjligt att den enskilde tackar nej för att behov inte längre föreligger 
eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I de fallen finns det möjlighet för nämnden att 
avsluta ärendet. Det bör då antecknas i den enskildes journal när och av vilka skäl insatsen 
avslutas (SOSFS 2006:5). 
 
Om den enskilde tackar nej till erbjuden boendeplats återkopplas detta till SAMBA-gruppen 
och till administrativ handläggare. Administrativa handläggare dokumenterar i 
myndighetsjournalen att den enskilde tackat nej och orsaken till varför man tackar nej. 
Biståndshandläggaren tar över kontakten med enskilde och eventuella anhöriga.  
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Medboende 
Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även 
boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar. 

Parboende kan verkställas i samma rum eller samma lägenhet eller olika rum eller lägenheter 
under förutsättning att makarna upplever sig sammanbo. Vidare kan parboende enligt 4 kap. 1 
c § Sol även verkställas så att den ene maken bor i särskilt boende och den andra i ett 
trygghetsboende under förutsättning att båda boendeformerna är belägna i samma byggnad. 

En ansökan om medboende från den biståndsberättigade kan inte villkoras med att den 
medboende måste behålla den tidigare bostaden eller avstå från besittningsrätten. 

För en medboende utan beslut om insatser enligt SoL gäller inte bestämmelserna om avgifter 
och dokumentation i SoL. Inte heller gäller bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. 

För mer information läs ”Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende” – en vägledning 
för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen (2013-09-16). 
 
Utredning och beslut Medboende 
Om en person vill ansöka om medboende enligt socialtjänstlagen, utreder biståndshandläggare 
detta och fattar beslut. Det som utredningen avser är om viljan att bo tillsammans är ömsesidig.  
 
För mer information vad som gäller i Arvidsjaurs kommun se ”Riktlinje för parboende 
inom vård- och omsorgsboende 2016-09-28”.  

Till beslutet Medboende i särskilt boende kan tre insatser kopplas. 
 
Medboende särskilt boende  
Insatsen Medboende särskilt boende ska alltid läggas till i beslutet om medboende. När 
beslutet om Medboende är fattat läggs personen upp på väntelistan i Boende-modulen. 
Detta så att personen kan beläggas på den boendeplats den ska dela på, och för att hyran 
ska kunna delas mellan de samboende.  

Kost medboende 
I verksamhetssystemet finns det en insats som heter ”Kost medboende” för de som är 
medboende på ett vård- och omsorgsboende och vill ha måltider via boendet. Om personen har 
denna insats innebär det att de får kost och avgift precis som den som har beslutet om vård- och 
omsorgsboende. Insatsen kopplas till beslutet medboende.  

Om den medboende väljer att inte ta sina måltider via boendet kan den ansöka om 
matabonnemang som bistånd. Ansökan handläggs som ett vanligt ärende.  

Serviceavgift medboende 
För medboende i särskilt boende som inte är beviljade bistånd tas en avgift ut för servicen som 
ingår i boendet. Denna kallas för serviceavgift och avser kostnad för tvätt, städning av den 
gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar och tillgången till trygghetslarm. Serviceavgiften 
är kopplad till beslutet om medboende.   
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SAMBA-gruppen  

Bevakning och förmedling av platser  

Biståndshandläggarna fattar beslut om vård- och omsorgsboende och registrerar beslutet i 
verksamhetssystemet och lägger upp personen på väntelistan. Förmedling av platser gör 
biståndshandläggarna tillsammans med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), 
arbetsterapeut, sjuksköterska, boendechef för korttidsplatser och bokningsansvarig för 
korttidsplatser.  
 
Tid: SAMBA-gruppen träffas en gång i veckan. 
Syftet med gruppen: Kollegiestöd vid placering och överblick av verksamheten då gruppen 
har stort utbyte av varandras specifika kunskaper, erfarenheter och olika yrkesroller. 
Prioritering: Beslutsdatum. Vid särskilda och synnerliga skäl kan annan prioritering göras.  
Beslut om vård- och omsorgsboende enligt 4 kap 1 § SoL ska vara verkställda inom rimlig och 
skälig tid efter att beslutet har fattats. 
 
Målsättningen är att det alltid ska finnas platser tillgängliga för de som beviljats vård- och 
omsorgsboende, dvs. inga ”proppar” i vårdkedjan, vilket inte alltid är möjligt. Om inte behovet 
kan tillgodoses med hemtjänst i hemmet i väntan på vård- och omsorgsboende kan en 
korttidsplats beviljas för att personen ska kunna få sina behov tillgodosedda.  
 
För mer information kring in och utflytt i/till vård- och omsorgsboende se ”Rutin vid beslut 
och flytt i/till vård- och omsorgsboende”.  
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Kapitel 7. Samverkan 

Munhälsovård 
Biståndshandläggarna utfärdar tandvårdsintygen för personer i ordinärt och särskilt boende.  
I de fall personer identifieras som kan vara berättigade men inte erhåller insatser från 
kommunen hänvisar biståndshandläggaren den enskilde att ta kontakt med Hälsocentralen för 
utfärdande av intygsunderlaget.  
 
Vid välkomstsamtalet för personer som flyttat till särskilt boende informerar 
biståndshandläggarna den enskilde/dess anhöriga om tandvårdsintyg för uppsökande 
munhälsobedömning och nödvändig tandvård.  
 
Om personen sedan tidigare har tandvårdsintyg uppdaterar biståndshandläggare detta i systemet 
Symfoni. För att uppdatera tandvårdsintyget (ändra kategori) behöver det gamla intyget 
makuleras och ett nytt skapas.  
 
Biståndshandläggare loggar in i systemet Symfoni 1 ggr/månad och följer upp om det finns 
intyg i behov av en förnyad bedömning.  
 
För mer information om munhälsobedömning och nödvändig tandvård, se rutin.  
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Hemsjukvård 
Alla människor ska så långt som möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge 
de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet genom insatser 
från hemtjänsten. Man ska också kunna få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Kommunen har redan tidigare hälso- och sjukvårdsansvaret för personer boende på vård- och 
omsorgsboende, och boende för funktionshindrade. Sedan 2013 övertog kommunen även 
ansvaret från Landstinget, för hemsjukvård för personer 18 år och äldre. 

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där 
insatserna ges i den enskildes eget hem. Det kan vara till exempel hjälp med läkemedel, 
injektioner, avancerade såromläggningar eller provtagningar.  

Det innebar att kommunen fick egna distriktsköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. 
Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid 
vardagar. Varje enhet har en patientansvarig sjuksköterska som har huvudansvaret för hälso- 
och sjukvårdsinsatserna. 

Hemsjukvård, precis som hjälp i hemmet är en frivillig insats. En person kan erbjudas att bli 
inskriven i hemsjukvården och tacka nej till erbjudandet. Bedömningen om vem som är 
berättigad hemsjukvård är individuell och genomföras av legitimerad hälso- och 
sjukvårdpersonal (läkare eller distriktsköterska).   

Om en person skrivs in i hemsjukvården som har pågående beslut om egenvård, ska 
biståndshandläggare avsluta beslutet om egenvård med hänvisning till att personen skrivs in i 
hemsjukvården och att insatserna tillgodoses genom vårdplan från hälso- och sjukvården. Om 
inte egenvårdsbeslutet avslutas kan det påverka personens hemtjänstavgift. Generellt sett är det 
billigare att vara inskriven i hemsjukvården än att ha hjälp med egenvård.  
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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. Det övergripande syftet med lagen är att hålla ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus 
och vård- och omsorg i det egna hemmet eller särskilt boende så korta som möjligt. Målet är att 
bedriva god vård- och omsorg där den enskildes delaktighet i sin egen vård är i fokus. 

I samband med detta upphävdes den tidigare lagen om kommunernas betalningsansvar. Den 
nya lagen innebär förändrade arbetsprocesser vid en patients utskrivning från sjukhus. Den 
vårdplanering som tidigare skett i samband med vårdtillfället, där kommun och slutenvård 
tillsammans med den enskilde planerat behovet av hjälp och stöd vid utskrivning ersätts av egen 
planering för de inblandade parterna. Eftersom vårdplaneringsmötet utgår innebär det att varje 
yrkeskategori på egen hand tillsammans med den enskilde ska göra sin planering för att den 
enskilde ska kunna återgå till hemmet i samband med att den är utskrivningsklar. 

Den nya lagen skiljer på den egna planeringen, och den gemensamma planeringen. Den egna 
planeringen sker under den enskildes vårdtid och den gemensamma planeringen, (samordnad 
individuell planering), sker i de flesta fall efter att den enskilde skrivits ut från slutenvården. 

För information om rutiner och arbetssätt se ”Rutin lagen om samverkan vid utskrivning”. 
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God man och förvaltare 
Godmanskap är ett uppdrag som innebär att god man utför uppgifter för någon annans räkning. 
Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett 
förmåga. Den som har fått god man eller förvaltare kallas huvudman. 
 
En god man kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta han om det hon eller han äger. 
Men det räcker inte alltid med god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om en person 
inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten ordna en förvaltare.  
 
Det är endast den enskilde eller dess företrädare (godman, förvaltare, anhöriga med fullmakt) 
som kan ansöka om hjälp och stöd i hemmet. 
 
När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare? 
Oftast är personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand 
om sig själv. Vissa personer kan på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande förhållanden behöva hjälp med något av ovanstående. Godmanskap kan omfatta 
samtliga tre punkter eller enbart någon av dem. Den enskilde kan själv ansöka om god man. 
Även anhöriga eller personal/socialtjänsten/andra vårdgivare kan göra en ansökan om god man. 
Ansökan skickas till överförmyndaren eller tingsrätten.  

Tingsrätten fattar sedan beslut. Beslutet om att få god man är frivilligt, men tingsrätten kan även 
besluta om god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. 
I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten ska också prata 
med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till förhandlingen och förstår vad 
saken gäller. 
 
Frivillighet 
Den som får god man, huvudmannen, har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. 
Huvudmannen kan bestämma vad god man ska och inte ska göra. God man bör ses som ett 
biträde, någon som kan hjälpa till med de saker som huvudmannen inte klarar av att sköta själv. 
God man ska alltid höra med huvudmannen innan han företar en åtgärd, om det kan ske. Vid 
vissa tillfällen t.ex. aktieköp eller upptagande av lån måste överförmyndaren lämna sitt tillstånd. 
En god man måste alltid utgå från huvudmannens individuella behov. 

Bevaka rätt 
En god man ska se till att huvudmannen får den hjälp som denne är berättigad till. Det kan gälla 
att ansöka om olika bidrag, insatser, överklaga beslut eller liknande. Det är därför viktigt att en 
god man är väl insatt i aktuella lagar och regler. 

Förvalta egendom 
God man ska sköta huvudmannens ekonomi. Det kan innebära att god man tar hand om 
inkomster och bidrag, betalar räkningar, förvaltar kapital, ger fickpengar m.m. I förvaltningen 
ingår inte huvudmannens lön eller habiliteringsersättning. God man ska föra räkenskaper och 
lämna in en årsredovisning till överförmyndaren. 
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Sörja för person 
God man ska se till att huvudmannen får god omvårdnad. God man ska ha god kontakt med 
huvudmannen så att han eller hon kan bilda sig en uppfattning om vilka behov som föreligger. 

Förvaltare 
Om det inte räcker med den hjälp en god man erbjuder kan en förvaltare utses. Förvaltarskapet 
kan vara begränsat till att gälla viss förvaltning. I stort sett gäller samma regler för förvaltare 
som för god man. Men huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga och sin rätt att 
bestämma över förvaltarens åtgärder. 

Överförmyndaren 
Överförmyndare genomför tillsynen. Om huvudmannen är missnöjd med hur god man fullgör 
sitt uppdrag kan huvudmannen anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren kan 
besluta om byte eller entledigande av god man. Beslutet går att överklaga till tingsrätten. 
Överförmyndaren står under tillsyn av socialstyrelsen. 

Att ansöka om god man 
Biståndshandläggarna kan hjälpa till när den enskilde själv vill ansöka om god man genom att 
tillhandahålla ansökningsblanketten och informera om hur ansökan går till. 
Biståndshandläggaren kan även själv göra en anmälan om behov av god man. Det finns olika 
blanketter beroende på om den enskilde själv väljer att ansöka, om anhöriga vill anmäla ett 
behov eller om socialtjänsten väljer att skicka in en anmälan. Ett läkarintyg krävs ofta när det 
gäller den enskildes egen ansökan och anhörigas ansökan. 
 

- Anmälan görs skriftligen på en särskilt blankett som finns på kommunens hemsida. 
- Biståndshandläggaren gör även ett skriftligt yttrande med motivering om varför den 

enskilde anses vara i behov av god man. 
- Anmälan och socialtjänstens yttrande läggs därefter i ett kuvert och skickas till 

Överförmyndaren. 
 

- Om den enskilde själv ansöker om god man eller förvaltare kan överförmyndaren 
kontakta biståndshandläggare för att begära in ett skriftligt yttrande.  

 
- Överförmyndaren begär även in yttrande om fortsatt behov av förvaltare eller god man.  

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet 
Den 1 juli 2017 trädde Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter i kraft. En framtidsfullmakt är 
ett alternativ till god man eller förvaltare där den enskilde själv väljer vem eller vilka personer 
som ska representera den.  

Ett tillägg gjordes även i 17 kap föräldrabalken som reglerar vissa behörighetsregler för 
anhöriga, vilket innebär att anhöriga utan särskild fullmakt kan bistå den enskilde i vissa 
angelägenheter.  

Biståndshandläggare har upprättat en rutin för hantering av ansökan med framtidsfullmakter 
och anhörigbehörighet. Se rutin om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.  
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Kapitel 8. Övrigt 

Färdtjänst 
Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken, för personer som har svårt att 
förflytta sig och använda ordinarie transportmedel. Målet är att göra kollektivtrafiken mer 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Transportform anpassas efter individuella 
behov.  
 
Från och med 1 december 2014 överfördes handläggningen av färdtjänstärenden till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Telefonnummer till Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
Ärendehandläggare; 0926-752 77 (10-12 vardagar) 
 
Blanketterna för ansökan finns att finna på RKMs hemsida. 
 
Beställning 
Färdtjänstberättigad beställer resan på ordinarie beställningscentral som har telefonnummer: 
0926-756 77.  
 
Måndag - fredag     06.00-20.00 
Lördag (inkl. helgdagar före lördag, söndag och helgdagar)  10.00-15.00 
Söndag (inkl. helgdagar före vardag)    10.00-20.00 
 
Övriga tider tas beställningarna emot av samarbetande beställningscentral. 

Riksfärdtjänst 
Är till för personer som är i behov av färdtjänst utanför kommungränsen.  

Enligt lagen om riksfärdtjänst kan denna insats beviljas till de allra svårast funktionshindrade 
för resor inom Sverige, från en kommun till en annan. 
 
Om behov av ledsagare för resans ändamål föreligger kan dennes resekostnad tillgodoses.  
 
Från och med 1 december 2014 överfördes även handläggningen av riksfärdtjänstärenden till 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
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Dödsfall 
Om den enskilde avlider i hemmet, på korttidsplats eller under vistelse inom slutenvården 
meddelar biståndshandläggare detta via verksamhetssystemet till hemtjänstpersonalen, chefen 
för hemtjänsten och administrativa handläggare.  

Biståndshandläggare dokumenterar dödsfallet i verksamhetssystemet.  

På vård- och omsorgsboende är det boendechefen som meddelar dödsfallet.   
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Klagomålshantering 
Om den enskilde, anhörig eller annan person vill lämna klagomål gällande socialförvaltningens 
verksamheter finns det en särskild blankett kallad klagomålsblanketten. Om det finns behov 
kan biståndshandläggare vara behjälplig att fylla i blanketten.  
 
Den som framför klagomålet ska behandlas med respekt och inte ifrågasättas, och 
förhållningssättet hos den som tar emot klagomålet ska präglas av empati så att den som framför 
klagomålet känner att upplevelsen tas på allvar. Den som tar emot klagomålet får alltså inte 
ifrågasätta eller försvara något, utan endast dokumentera det som framförs.  
 
Blanketten lämnas till verksamhetsansvarig. För mer information se Rutin för 
klagomålshantering inom socialförvaltningens verksamheter samt klagomålsblanketten.  
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Lex Sarah  
Anmälningsplikt gällande övergrepp och missförhållanden 
Lex Sarah används för att rapportera missförhållande och övergrepp eller risk för 
missförhållande och övergrepp. Syftet med anmälningsskyldigheten är att komma till rätta med 
och skydda från missförhållande samt bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet. 
Lagstiftningen ska också vara ett stöd för att personal och andra verksamma ska kunna anmäla 
allvarliga missförhållanden utan rädsla för repressalier. Bestämmelserna benämns allmänt Lex 
Sarah. 
 
Den som uppmärksammar eller får kännedom om misstänkta övergrepp och/eller 
missförhållanden, ska muntligt eller skriftligt genast rapportera detta till verksamhetsansvarig. 
 
Arvidsjaur kommun har upprättat en rutin gällande Lex Sarah, för mer information se rutinen.  
 
Avvikelser 
Biståndshandläggare dokumenterar också avvikelser via verksamhetssystemet. Avvikelser kan 
gälla exempelvis brist i rutiner och utförda eller ej utförda insatser.  
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Lex Maria 
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård 
skada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas Lex Maria. Lex Maria som en del i 
avvikelsehanteringen. Vid en negativ händelse eller ett tillbud skall en bedömning snarast göra 
om det inträffade också skall anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  
 
Händelser som bör föranleda en anmälan kan till exempel vara  
 Läkemedelshändelser, såsom – utebliven dos (glömt att ge). 
 För stor dos, för liten dos, förväxling av omsorgstagare, förväxling av läkemedel, 

felaktigheter i ordinationen, iordningställandet, överlämnandet, förvaring, fel i 
dosförpackade läkemedel. 

 Omvårdnadshändelser, brister i tillsynen, uppkomst av trycksår, nutrition (onormal 
viktminskning, intorkning). Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård 
behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

 Informationsöverföring - otillräcklig information eller instruktion mellan personalgrupper 
och/eller till omsorgstagare/närstående. 

 Brister i samverkan med annan vårdgivare t.ex. vård i livets slut. 
 Iakttagna skador eller risker vid tillämpning av metoder eller rutiner som är i allmänt bruk. 
 Otillräckliga resurser för verksamhetens bedrivande, exempelvis; kompetens, bemanning, 

lokaler eller utrustning. 
 Vissa infektioner som har uppstått i vården och omsorgen. 
 Alla händelser av fall. 
 Fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten som föranletts av brister i 

samband med undersökning, vård eller behandling.  
 Medicinsk händelse/hjälpmedel, felaktig funktion/konstruktion, felaktig användning, 

felaktigt underhåll. 
 Skadad av annan omsorgstagare 
 Klagomål inom HSL. 
 
Den som svarar för anmälningsskyldigheten bör ha en sådan position i organisation att han eller 
hon har möjlighet att göra jämförelser mellan anmälningsfall och delta i patientsäkerhetsarbetet 
och det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Avvikelsehantering 
Avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller kunnat medföra skada (risk för). All 
personal som arbetar i vården är skyldig att rapportera avvikelser, som har betydelse för en god 
och säker vård till sin personalledare. 
Blankett finns på varje enhet som är avsedd för ändamålet (dokumenteras i Treserva). 
Avvikelserapporten skrivs i samband med händelsen, av den som varit med om det inträffade, 
eller av den som upptäcker felet – avvikelsen, oavsett personalkategori. 
Landstinget/Primärvården har ansvar för den medicinska vården i eget hem. Avvikelserapporter 
inlämnas till personalledare som skriver under och skickar vidare till ansvarig distriktssköterska 
på vårdcentralen i Arvidsjaur. Tillsammans med berörd personal går de igenom vad som har 
hänt. Personalledaren behåller en kopia. Distriktssköterskan överlämnar originalet till sin chef. 
Personalledare och distriktssköterska samverkar i behandlingen av avvikelserna.  
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Mål- och resursplan 2020-
2022 - Socialnämnden 

SnB § Dnr 00233/2018 041 

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen 
fastställs sedan i oktober/november. 

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; 
• Befolkningsprognoser
• volym-och prisberäkningar
• eventuella lagändringar
• planerade större verksamhetsförändringar
• förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för

de kommande tre åren.

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-04 § 156 mål- och resursplan 
2019-2021 för bland annat socialnämnden.  

Socialnämnden ska lämna förslag på ny plan 2020-2022 till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april. 

Socialnämndens utskott har 2019-03-21 påbörjat revidering av mål- och 
resursplanen. Röd text i dokumentet måste uppdateras vid nämndens 
sammanträde. 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2020-2022 

Socialnämnden 
 

Ordförande: Ingrid Tagesdotter 
Förvaltningschef: Lena Ruth 
 
Verksamhetsvision 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, 
flexibilitet och intern och extern samverkan. 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda 
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala 
insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt 
och fullvärdigt socialt liv.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:  
 
• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga(LVU) 
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för 

den hälso– och sjukvård som överlåtits genom avtal 
med Region Norrbotten 

• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg 
inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktions-
hindrade samt Individ– och familjeomsorg. 
 
Utvecklingstendenser 2020 
Med en sviktande befolkningsutveckling behöver 
vi fortsatt kartlägga verksamhetens processer och 
omsätta i förbättringsalternativ utifrån 
ekonomiska och personella resurser. Ökad 
kostnadsmedvetenhet i alla led.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Vi 
jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar 
i sina hem om så önskas. Vårt mål är en 
boendekedja som skapar trygghet och sociala 
kontakter i det ligger att utöka våra 
boendeformer med så kallat mellanboende. 
Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom 
äldreomsorgen. Vi siktar också på att utveckla 
Solbackenområdet till ett mer attraktivt område 
för seniorer att flytta till. 
 
Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte 
tillgodoses med nuvarande resurser. Vi jobbar 
därför under perioden med trygghetsskapande 
teknik, ex nattkamera. 
 

 
Våra korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i 
boendekedjan, dels för avlastning men också för 
rehabilitering för dem som är utskrivna från 
sluten vård. 
 
Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger 
för närvarande oförändrat på 100 rum/lägen-
heter. Möjlighet finns för par att bo tillsammans 
samt möjlighet att dela några av våra större 
boenderum, om den enskilde vill det.  
 
Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas 
hemma i livets slutskede och det ställer stora krav 
på hälso- och sjukvården. Vi har även fortsatt 
stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i 
hemmet.  
 
Rekrytering är en utmaning. Vi ser därför över 
hur vi bemannar och organiserar inom våra verk-
samheter. Vi samarbetar med gymnasieskolan för 
att utforma utbildningar som möter dagens 
behov.  
 
Risken för skadedjur i hemmen har ökat generellt i 
samhället. Av den anledningen krävs skärpta rutiner 
även för socialnämndens verksamheter. 
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Avdelningen för funktionshindrade ser ökad 
inströmning av ärenden. Komplexiteten i 
ärendena har ökat.  
Försäkringskassans omprövningar innebär att 
kostnader inom personlig assistans överförs till 
kommunen. Det kan leda till att vi måste titta på 
andra typer av insatsformer.  
Sysselsättning för personer med funktionshinder 
är en fråga som måste ligga högt på agendan, i 
samarbete med andra verksamheter. 
Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt 
under perioden. Det innebär att den 
biståndshandläggare som hanterar LSS placeras 
organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens 
biståndshandläggare. 
 
Individ och familjeomsorgen fortsätter att 
utveckla insatser för att motverka spelmissbruk.  
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn 
och unga.  
Försörjningsstödets kostnader hålls nere genom 
bra samarbete inom DUNA där 
Arbetsförmedlingen och Resurscentrum är våra 
samarbetspartners. 
För närvarande har vi god bemanning i verksam-
heten. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen 
utvecklas. 
 
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges 
möjlighet att styra verksamheten och stötta 
medarbetarna. 
 
Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts 
komma i bruk under 2020. Det är ett 
kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl 
politiker och alla medarbetare i 
socialförvaltningen. 
 
Besparingskrav med utgångspunkt i ramen som 
lades november 2017 innebär att personalen ska 
minska med totalt 3 tjänster, företrädesvis genom 
att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. 
 

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Enligt framskrivning 5 år källa Kolada 
0-5 år förväntas minskning med 14 
6-15 år förväntas ökning med 18 
16-19 förväntas minskning med 33 
20-64 förväntas minskning med 42 
65-79 förväntas minskning med 31 
80 + förväntas ökning med 39 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
Tillhandahålla utbud som överensstämmer med 
minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är 
en ”Samisk förvaltningskommun” innebär detta 
att lagändringarna får särskild betydelse för 
socialnämndens verksamhet för den samiska 
minoriteten i kommunen. 
 
Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala 
tjänster. Syftet är att klara kommande behov från 
den växande gruppen äldre då tillgången till 
vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. 
Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för 
brukarna är i fokus och samverkan med 
civilsamhället ska ingå.  
 
Det är fortfarande oklart vad som händer inom 
LSS lagstiftningen och vad det kommer att 
innebära för kommunen.  
Uppföljning av genomlysningen inom AFF ska 
genomföras. 
 
Innehållet inom daglig sysselsättning måste 
kontinuerligt ses över utifrån brukarnas behov. 
 
Kompetensutveckling behövs och samarbete 
med skolan runt unga måste utvecklas. 
 
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom 
personalneddragningar, i första hand vid 
pensionsavgångar och vid längre ledigheter. 
 
Ytterligare besparingar görs inom ramen för 
handikappverksamheten avseende LSS-boenden och 
personlig assistans. 
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Budget 2018 (t kr) 184 904 184 904 184 904
Löneökningar beräknas inte här

Prisökningar 1 423 3 031 4 639
Verksamhetsförändringar * -3 854 -3 854 -3 854

Nettoram 182 473 184 081 185 689

Ram inför 2019 182 473 184 081 185 689

Skillnad 0 0 0

Exkl. kapitalkostnader
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

 
 
 
Investeringsbudget 2019-2023 

2023

E-hälsa inom 
äldreomsorgen 400 400 400 400 400 4

Övriga inventarier 100 100 100 100 100 10

500 500 500 500 500

Livslängd 
antal år

Reinvestering  
år

2021 20222019 2020

 
 
*Verksamhetsförändringar  2019 2020 2021 
 
Besparingar 3 854 3 854 3 854 
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Investeringsäskande för projekt som uppfyller kriterierna för investeringar enligt Riktlinjer för 
investeringar,  
punkt 1 Riktlinjer för investeringar och punkt 2 Grundregler för investeringar. 
 
Behov samt Utredning och Beredning  
Utredningens innehåll beskrivs i Riktlinjer för investeringar, punkt 6 Investeringsmodell. 

 
Projekt 1 - Trygghets- och självständighetsskapande teknik  
I takt med svårighet att rekrytera samt en begränsad budget ser vi nödvändigheten av att kunna investera i 
teknik som möjliggör för enskilda att bo kvar i sina hem. Det kan vara nattkamera, digitala larm och annat som 
skapar trygghet och självständighet. 
 
Projekt 2  
 
 
Övriga inventarier 
Vårdsängar, madrasser och övriga hjälpmedel.  
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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 % 
 

 

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. 

 

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. 
 

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 
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