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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 82 
 
 

 Sn § 61 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 – Studiebesök Lärkan 
 
Sn § 62 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 – Avdelningen för funktionshindrade, AFF 
 
Sn § 63 Dnr 00153/2013 700
Information om  projektet RemoDem 
 
Sn § 64 Dnr 00073/2013 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 65 Dnr 00220/2013 042
Delårsrapport 2013-08-31 - Socialnämnden 
 
Sn § 66 Dnr 00028/2013 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 67 Dnr 00202/2013, 00072/2013 731
Indragning av habiliteringsersättning (flitpeng) 
 
Sn § 68 Dnr 00203/2013 041 
Investeringsbudget år 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 69 Dnr 00205/2013 106
Medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande år 2013 
 
Sn § 70 Dnr 000187/2013 026
Anmälan om händelse med våld/hot om våld vid socialkontoret – 
Arbetsmiljöverket INL 2013/25473 
 
Sn § 71 Dnr 00170/2013 734
Hyressättning och hyresavtal för dubbelrum inom särskilda boendet 
Länsmansgården  
 
Sn § 72 Dnr 00186/2013 739
Samordning av vård inom kommunen (Medborgarförslag) 
 
Sn § 73 Dnr 00195/2013 730
Handlingsplan med aktivitetsplan 2013 – Bättre liv för sjuka äldre 
 
Sn § 74 Dnr 00199/2013 701
Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa – mellan 
kommuner och landsting i Norrbottens län, 2013-2016 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 83 
 
 

 Sn § 75 Dnr 00104/2013 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2013 
 
Sn § 76 Dnr 00142/2013 737
Matdistribution till äldre i Glommersträsk  
 
Sn § 77 Dnr 000198/2013 739
Skrivelse om kommunens skyldighet att bistå personer inom LSS med 
personal vid sjukhusvistelse 
 
Sn § 78 Dnr 00033/2013 026 
Skrivelse om total översyn av arbetsmiljön för personal på K-rehab 
 
Sn § 79 Dnr 00209/2013 051
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Sn § 80 Dnr 00034/2013 002
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 
Sn § 81 Dnr 00136/2013 739
Skrivelse om Trygghetslarm i Arvidsjaurs kommun 
 
Sn § 82 Dnr 00108/2013 102
Entledigande som ersättare i socialnämndens utskott – Hanna Lundgren 
 
Sn § 83 Dnr 00071/2013 102
Byte av plats i socialnämndens utskott – Annika Öberg och Agneta 
Lundström 
 
Sn § 84 Dnr 00219/2013 730 
Trygg hemgång 
 
Sn § 85 Dnr 00228/2013 701
Medfinansiering av länssamordnare inom området Våld i nära relationer 
 
Sn § 86 Dnr 00157/2013 700
Ordföranderapport 
 
Sn § 87 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 88  
Redovisning av meddelandeärenden  
_____ 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 84 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – Studiebesök Lärkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 61 Dnr 00153/2013 700
 
Socialnämnden gjorde studiebesök på gruppboendet Lärkan. Christina 
Lövgren och Christina Westin berättade om verksamheten och visade 
lokalerna. Lärkan är ett LSS-gruppboende för 7 personer. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 85 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – Avdelningen för 
funktionshindrade, AFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 62 Dnr 00153/2013 700
 
Eva Karlsson, handläggare och personalledare, informerar om verksamheten 
vid avdelningen för funktionshindrade. 
 
I dagsläget är det nio personer som har personlig assistans via kommunen 
och sju personer med privat assistans. 
 
Vilka kan få personlig assistans 
Måste tillhöra personkretsarna enligt Lagen om särskilt stöd, LSS -
utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, sjukdom som är omfattande. 
Tillhör man inte personkretsen avslås ansökan på en gång.  
Rättigheten vid LSS är att man har stor möjlighet att själv välja vilken 
person man vill ha i sin närhet.  
 
Kommunen får betala de första 20 vårdtimmarna. Varje person kostar  
290 000 kr/år. I dagsläget betyder det en kostnad på ca 4,6 mkr. 
 
AFF har förlorat tre grupper under våren på grund av dödsfall. 
Budgetmässigt ser prognosen för året ut som ett nollsummespel.  
 
4 ansökningar om personlig assistans finns just nu. Utredning sker 
tillsammans med Försäkringskassan, som tar beslut om LSS eller ej.  
 
Korttidsfritids/Åkerbäret 
Har haft liten efterfrågan på kortidsfritids, där är 2-3 personer på väg in. 
 
Eva har även ansvaret för boendena Lärkan och Borgen.  
 
Det finns ett antal personer som kommunen inte klarar att vårda. Dessa 
personer vistas på andra vårdinrättningar i landet.  
Kostnaden är ca 3000 kr/dygn och som medför att det kan bli väldigt dyrt 
för kommunen. 
 
Eva anser att kommunen har en fantastik personal i ovanstående 
verksamheter.  
 
Socialnämnden är mycket nöjd med verksamheterna, både baspersonal och 
ledning. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 86 
 
 

 
 
Information om  projektet 
RemoDem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 63 Dnr 00153/2013 
 
Stefan Sävenstedt, projektledare, informerar om projekt RemoDem som bl a 
Arvidsjaur är deltagare i. I projektet ska stöd ges till personer med demens i 
glesbygd. Stöd till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. 
 
Projektet är ett internationell projekt, med följande deltagare; 
Norrbottens läns landsting, Pajalas och Arvidsjaurs äldreomsorg 
Skottland - Yttre hybriderna, Shetlandsöarna, University of Stirling 
Färöarna 
Grönland 
Norge - Universitetet i Tromsö 
 
Utgångspunkter 
Använda bästa möjliga kunskap 
Utgå ifrån de nationella riktlinjerna 
Använda välfärdsteknologi där det finns ett mervärde (det är inget IT-proj) 
Vad vill vi göra i Pajala och Arvidsjaur 
Ett stödpaket av tjänster och verktyg 
 
Identifiera med demens tidigt 
Samarbeta i ett team 
Öka kunskap och delaktighet i lokalsamhället 
Utgå ifrån personens och familjens behov 
Använda välfärdsteknologi där det har ett mervärde. 
 
Identifiera personer med demens tidigt 
Demenssjukdomen är fortfarande värdeladdad 
Tidigt stöd ger ökad livskvalitet och möjligt att klara ett kvarboende längre 
 
Samarbeta i ett team 
Demensteam i samarbete med hälsocentralen. 
Strukturerat arbetssätt med tydlig vård och omsorgsprocesser 
 
Ökad kunskap och delaktighet i lokalsamhället 
Utbildning och upplysning om demenssjukdomen 
Demensvänligt samhälle- underlätta för personer med demens att vara 
delaktiga i aktiviteter 
Hitta former för stöd av frivilliga 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 87 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Sn § 63 
 
Utgå ifrån individens och familjens behov 
Ett personcentrerat stöd 
Flexibelt stöd utifrån individuella behov 
 
Använda välfärdsteknologi 
Stöd till familjen med bildkommunaktion CMA-i samarbete med NLL 
Aktivitet på distans 
Öka kunskapen att användning av avancerade hjälpmedel 
 
Utvärdera under ett år 
Följa upp personalens erfarenheter 
Följa upp livskvalitén bland deltagare 
Följa upp ekonomisk betydelse 
 
Projektledare Arvidsjaur: Linda Lindström 
Projektledare Pajala: Agneta Rantatalo 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 88 
 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2013 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Soc Personalledare 
Revisorer 
 

Sn § 64 Dnr 00073/2013 042
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2013 redovisas. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander redogör för det ekonomiska läget.   
Åtgärder för att minska underskottet pågår och den ekonomiska 
uppföljningen visar på att arbetet ger resultat. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 89 
 
 

 
 
Delårsrapport 2013-08-31 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Ann-Sofi Levander 
Personalledare soc 
 
 

Sn § 65 Dnr 00220/2013 042
 
Delårsrapport 2013-08-31 för socialnämndens verksamheter har upprättats. 
 
Prognosen visar på att budgeten för 2013 kan hållas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-09-24 § 65. 1 (33) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2013 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 

4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2013 
 

2012    

  Budget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr 
i % Prognos 

Personal  151 354 97214 64 94397 3 150 900

Försörjningsstöd 4 900 3007 61 3343 -11 4511

Verksamhet 39 354 29540 77 28550 3,5 42 797

Internhyror 249 166 67 166 0 249

              

Summa kostnader 195 858 129 927 66 126 456 3 198 457

              

Intäkter -38  165 -30 492 80 -25010 22 -40 800

              

Netto 157 693 99 435 63 101 446 2 157 657
       
Periodresultat  5 694  -2 892  36
 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden har övertagit ansvaret för hemsjukvården från 1 februari. Rehabpersonal och 
sjuksköterskor finns nu under samma enhet. Tre distriktssköterskor och en arbetsterapeut har 
kommit över från landstinget. Anhörigstödet är integrerat i hälso och sjukvårdsenheten. 
 
Försörjningsstödet ligger lägre än förra året, Norrskensprojektet  fortsätter till januari 2014 och 
det har positiv inverkan på försörjningsstödet. 
 
Institutionsvård av barn och unga samt institutionsvård för vuxna missbrukare uppvisar stor 
förbrukning. Behovet är mycket svårt att förutse i förväg. En del av kostnaderna återsöks från 
Migrationsverket. Unga prioriteras när det gäller vård för missbruk. 
 
Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, fast med låg intensitet på grund av att 
arbetsbördan för alla är så hög. 
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten pågår, MAS/biträdande socialchef är vår kontaktperson. Vi får 
viss ersättning från kommunförbundet för del av hennes lön. Vi får samtidigt kostnader som är 
förknippade med e-hälsa, t ex SITH-kort till all personal för säker inloggning, 
certifikatskostnader, del av övergripande kostnader i länet så sammantaget blir ökande kostnader 
för oss. 
 
Utvecklingen inom avdelningen för funktionshindrade går på halvfart på grund av 
sjukskrivningar inom ledningen. Tre personlig assistentgrupper har avvecklats under perioden, 
berörd personal har använts inom andra delar av socialnämndens verksamhet. 
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Samarbetet med Kulturen inom ”Kultur i vården” fortsätter , vi använder de pengar vi fick 2012 
från Statens kulturråd  
 
Väntetiderna för att få gynnande beslut verkställda har minskat, vi har idag ingen som väntat 
längre än tre månader på plats i vård och omsorgsboende. Boendeenheten Ekan som tidigare 
hade både permanenta och korttidsplatser är omvandlad till permanenta boendeplatser. 
Inga kostnader för  betalningsansvar under maj-augusti. 15 platser har kunnat fördelas i 
boendena under andra tertialen (totalt 35 platser under 2013 att jämföra med 33 platser under 
helåret 2012.) 
 
Omvandlingen av Solbacken till trygghetsboende pågår. De lägenheter som nu blir lediga 
används tilltrygghetsboende och bemanningen på Solbacken anpassas successivt till minskad 
vårdtyngd.  
Under våren har vi börjat omfördela personal mellan olika boendeenheter. Ett par ställen som 
länge haft lägre bemanning har fått resurser från andra enheter. 
 
Arbetsmiljö 
Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet . Hög 
arbetsbörda på många håll gör att arbetsmiljön blir lidande, med risk för ökande ohälsa. 
Långtidssjukskrivningarna ökar något. 
Många personalgrupper och enskilda medarbetare får stöd via personalkonsulent och A-hälsan. 
Två personal, en undersköterska och en biståndshandläggare har utbildats till instruktörer inom 
hot och våld. De kommer att utgöra resurs för utbildning av personal inom hela kommunen , där 
behov finns. Under sommaren har socialkontoret varit utsatt för ett tillbud, rapport är insänd till 
Arbetsmiljöverket. 
 
Ekonomi 
Resultatet i sin helhet visar stor förbättring i förhållande till förra delårsrapporten. Intäkterna är 
högre och särskilt personalkostnaderna har förbättrats, från ett förväntat underskott till att vi nu 
ligger på ett positivt resultat. 
Individ och familjeomsorgen har bättre koll på intäkterna från Migrationsverket , minskande 
utgifter för försörjningsstöd samt fortsatt satsning på förebyggande inom missbruksvården som 
förklaringar för sin del. 
 
Avdelningen för funktionshindrade går mot ett förväntat underskott i storleksordningen 200,0 . 
 
Äldreomsorgen ser ut att klara sin budget för personal . Intäkterna har ökat i förhållande till 
2012. 
 
Hälso och sjukvårdsenheten inklusive hemsjukvården klarar sin budget med råge, trots att 
kostnaderna för hjälpmedel inom hemsjukvården är mer än dubbelt så höga än i beräkningarna 
inför övertagandet. Personalkostnaderna har hållits nere utan att man behövt tumma på 
kvaliteten. Semesterplaneringen har flutit bra, inga direkta rekryteringsproblem. 
 
Investeringar 
Medel för nytt larm/låssystem på Länsmansgården finns avsatta, en projektgrupp är utsedd, man 
har återupptagit planeringen efter sommaren och räknar med att upphandling görs klar under 
hösten 
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Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 12 
sjuksköterskor, 1 vaktmästare,  2 personliga ombud.  
20130831 fanns 334 personer anställda,  (2012 var vi 332) 
301 kvinnor och 39 män är anställda. 
Sjukskrivningstalet har ökat , från 4,93 under samma period 2012 till 5,48. Många 
långtidssjukskrivningar som inleddes 2012 och tidigare under 2013  är fortfarande aktuella. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 Från verksamheterna uppger man genomgående att måluppfyllelsen ligger på  bra nivå. 
Öppna jämförelser från 2012 är de senast tillgängliga jämförelserna, ny brukarundersökning och 
faktainsamling på individnivå pågår hösten 2013. 
 
Framtiden 
Ny befolkningsprognos från SCB visar att under perioden fram till 2033 förväntas antalet 
personer i yrkesverksam ålder (19 – 64 år) minska med 437 personer. 
75 – 84-åringarna förväntas öka med 63 personer mellan åren 2012 och 2033. 
Längst period av sammanhängande ökning förväntas under perioden 2016 – 2022, då antalet 
ökar med 86 personer. 
Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 108 personer mellan åren 2012 och 2033. 
Längst period av sammanhängande ökning förväntas under perioden 2026 – 2033, då antalet 
ökar med 59 personer. 
Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 51 personer. 
 
För att klara budgeten för 2013 och med tänkta besparingar inom äldreomsorgen måste antalet 
boendeplatser i vård och omsorgsboende  minska, vi kan också dubbelbelägga inom befintliga 
boenden. Alla andra möjligheter att spara pengar inom äldreomsorg bedömer vi vara uttömda, vi 
kan inte minska bemanningen, ej lagstadgade delar är redan borttagna till stor del. 
En boendeenhet med upp till 15 platser kan bli nödvändigt att göra om till trygghetsboende för 
att spara pengar. Ökat kvarboende och därmed ökad belastning på närstående kan bli följden.  
Hemtjänsten måste få förstärkning för att klara omställningen till mera kvarboende i hemmet. 
Personalen minskas genom naturlig avgång, i vissa fall uppsägningar på grund av att vi inte har 
medel.  
För att klara en kostnadsminskning med 12 miljoner under en 3 –årsperiod måste ca 24 tjänster 
tas bort, intäkterna måste öka och hyreskostnader måste minska. 
 
Hemsjukvården och hemtjänsten arbetar tillsammans med svårt sjuka äldre i hemmet och vi 
planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 2013 
och 2014 är vi med i Remodemprojektet tillsammans med landstinget. Under hösten 2013 startar 
vi ”Trygg hemgång” på försök för att skapa trygghet i det egna boendet när äldre kommer hem 
från vård på sjukhus. 
 
Korttidsvården är basen för anhörigstödet , vi har idag 9 korttidsplatser KREHAB, här måste vi 
se över verksamhetens innehåll , vi kommer inte kunna erbjuda alla delar som KREHAB står för 
idag. 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade ser vi tillsammans med tekniska kontoret över 
lokalutnyttjandet för två verksamheter, A-service och Åkerbäret. Under 2014 kommer 
verksamheterna att slås ihop för att spara både lokaler och personal. 
Vi föreslår att habersättningen som inte är lagstadgad tas bort. 
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Samverkan med kostenheten fortsätter för att effektivisera och kvalitetssäkra maten inom vård 
och omsorg. 
 
All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att 
alla får utbildningen på sin arbetsplats. 
 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete . 
 
Socialtjänstens alla delar utbildas inom våld i nära relationer och hösten 2013 anställer vi en 
samordnare som bekostas av pengar från Socialstyrelsen under 1 år. 
 
Prognos 
Socialnämnden räknar med att klara sin budget för 2013 
 
 
Ylva Stråhle Andersson    Ann-Sofi Levander 
Ordförande i socialnämnden   Socialchef 
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Målrapport Delårsbokslut 2 2013: Socialnämnden 
 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
En positiv 

befolknings-utveckling 
och tillväxt? Vad har 

varit bra? Vad har 
fungerat mindre bra?  

Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits till ca 95 % 
Sjuktalen ser ut att öka, mera långtidssjukskrivningar 
Resultaten från brukarenkäten från vård och omsorgsboende har diskuterats i 
arbetsgrupperna, både inom ledning samt ute i boendena. Ett par konkreta 
åtgärder har blivit följden, mera information till anhöriga, bort med 
”personalbord” från de gemensamma köken. 
Anhörigcafe´r i Glommersträsk, Moskosel och Arvidsjaur . 
Nämndens ordförande och socialchef har med verkat vid informationsmöte på 
Solbacken. Socialchef har tillsammans med kostchef besökt öppet möte i 
Glommersträsk inför förändring av matdistribution. 
 Rekrytering av ny chef på Länsmansgården 
Samtalsnycklar har hållits med personal på de ställen där det finns mest 
avvikelserapporteringar. 
Framtiden: 
Fortsatt arbete med att införa evidensbaserade metoder 
Fortsatt arbete med att analysera varför sjuktalen ökar så vi kan hitta metoder 
för att få tillbaka personal i arbete. 
Alla i verksamheten har 
rätt till 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av glädje, 
respekt, professionalitet 
och trygghet som bidrar 
till god hälsa 

Medarbetar-enkät 
ska visa på 
medelvärde minst 
7,8 i helhetsbe-
dömning, 
sjuktal 

 Sjuktalen har ökat, 
mest 
långtidssjukskrivningar

Värdigt bemötande Engagerade 
medarbetare, 
nöjda brukare. 
Kunskap och 
engagemang 

 Uppföljning hämtad 
från brukarundersök-
ning 2012. 
Inom vård och 
omsorgsboende är 
man inte nöjd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

Alla som behöver 
socialtjänstens stöd, 
såväl gammal som ung, 
ska ha insyn och ska 
kunna påverka sitt 
ärende 

Nöjda brukare 
 

 Uppgifter från 
brukarunder-
sökningar inom 
äldreomsorgen visar 
varierande resultat. 
Unga: samarbetet 
inom Norrbus 
fungerar 
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Övergripande mål 

 
SN verksamhetsmål 

 
Nyckeltal 

 
Målupp-
fyllelse 

 
Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet? Vad har 
varit bra? Vad har 

fungerat mindre bra?  
Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
Övertagande av hemsjukvården har inneburit andra former för samverkan med 
landstinget. Under sommaren har vi bl.a att delat på personal inom rehabområdet. 
Gemensam familjerådgivare från 1 april med Sorsele, Storuman, Dorotea och 
Arjeplog. 
Medverkan i planering för bättre lokalutnyttjande; förslag till sammanslagning av 
dagverksamheterna Åkerbäret och A-service i räddningstjänstens gamla lokal. 
Aktivt deltagande i arbetsmarknadsprojektet Norrsken, 
Aktivt deltagit i förbättringsprojektet Remodem tillsammans med landstinget och 
Pajala kommun. 
Aktivt deltagande i arbetet att genomföra evidensbaserade metoder samt Bättre liv 
för mest sjuka äldre. 
Deltar med kontaktperson i genomförandet av e-hälsa i Norrbotten. 
Samverkan inom Norrbus fungerar och följs upp 
Förbättrade rutiner mellan socialtjänsten och flyktingmottagningen 
Samverkan mellan kulturen och soc fortsätter inom kultur i vården 
Effektiviteten ser ut att ha ökat, vi har nyttjat färre personaltimmar än beräknat 
men trots detta kunnat erbjuda god vård. 
 
Allt arbete ska präglas 
av professionalism, 
glädje och respekt 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetarenkät 

 Mäts och utvärderas 
årsvis. Arbetet 
förväntas ske 
kontinuerligt under 
året på enhetsnivå. 
APT , skyddsronder 
och samverkan 
fungerar enligt plan. 

Insatserna ska vara 
evidensbaserade och 
bygga på god praktik 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för vård och 
omsorgsboende. 
Standardkostnad ska 
ligga i närheten av 
medeltalet för riket.  
Medarbetar-enkät 
Minst 80 % av 
medarbetarna ska ha 
undersköterske-
utbildning. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

 Hemtjänsten uppfyller 
målet, 
standardkostnaden  
för vård och 
omsorgboende 
påverkas negativt av 
höga lokalkostnader. 
Antal utbildade är 
högre än 80% 
Vi erbjuder 
kontinuerliga 
fortbildningsinsatser, 
huvudsakligen inom 
de projekt vi deltar i. 

Alla i verksamheten ska 
samverka för 
medborgarnas bästa, 
den enskildes behov ska 
stå i centrum 

Alla brukare ska ha 
möjlighet att 
medverka i 
utformningen av 
genomförande-planen. 
Samarbetet inom 
Norrbus och andra 
samverkans-organ 
fungerar 

 Mätningra som 
publicerats under 
perioden avser 2012, 
där har vi god 
måluppfyllelse vad 
gäller att medverkla i 
sin egen 
genomförandeplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet 

Uppdaterad hemsida 
samt politiker och 
tjänstemäns medverkan 
i öppna möten 

”Grönt ljus” på de 
variabler som mäts på 
hemsidan. 

 Hemsidan har under 
perioden 
kompletterats med 
den sk SAGA 
portalen, stöd till barn 
och unga 
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Övergripande mål 

 
SN verksamhetsmål 

 
Nyckeltal 

 
Målupp-
fyllelse 

 
Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt under 
perioden gällande 
måluppfyllelse för 

nämndens arbete mot 
miljöhänsyn? Vad har 

varit bra? Vad har 
fungerat mindre bra?  
Vilka förändringar ska 
genomföras för att det 

ska gå ännu bättre 
under nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
Resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes 2012 har diskuterats ute i 
grupperna. 
Vi har mer än 80 % av våra tillsvidareanställda som har rätt till heltid. 
Vi ska sträva efter öppen dialog med våra medarbetare inför kommande 
förändringar , öppenhet är viktig för att motverka skvaller och ryktesspridning. 
Bra information ut till medborgarna för att även där motverka felaktiga 
uppfattningar om vad man kan förvänta sig för typ av service. 
Bättre information till anhöriga om innehållet i boendet, vilka aktiviteter som finns 
under varje dag. 
Bättre introduktion av chefer, fortlöpande utbildning och stöd då cheferna är en av 
de viktigaste bitarna för att få en fungerande verksamhet. 

Alla i verksamheten har 
rätt till arbetsmiljö som 
präglas av glädje, 
respekt professionalitet 
och trygghet 

Medelvärdet för 
delaktighet ska ligga 
på minst 7,65 i 
medarbetar-enkäten. 
Minst 80 % av 
tillsvidare-anställda 
har rätt till heltid. 

 Medelvärdet för 
delaktighet ligger på 
6,04 under 2012. 

 
 
 
 
 

Miljöhänsyn 

Alla har rätt till omsorg 
och stöd som präglas av 
glädje, respekt, 
professionalitet och 
trygghet 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare 
Minst 75 för vård och 
omsorgboende 

 Vi har fortsatt nöjda 
brukare inom 
hemtjänsten, inom 
boendena är 
kundnöjdheten 
mycket sämre än vid 
tidigare mätningar 

 
 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt 

 Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.  
Se kommentarsfältet 
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40 Ledningsfunktionen  
 

 

Social administration 
Års-

budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräkn

   Jan-Aug 13 Jan-Aug 12 
brukat 

i % prognos
budget-

avvikelse
              
Socialnämnden 300,0 114,2 152,4 38 300,0 0,0
GEMENSAM 
KOMMUN ADM. 300,0 114,2 152,4 38 300,0 0,0
Socialadministration 9 282,8 5 409,8 5 551,0 58 9 197,0 85,8
Gemensam verksamhet 155,3 -120,7 -790,9 -78 155,5 -0,2
Personalpool 348,8 -14,0 293,7 -4 348,8 0,0
MAS 52,0 21,8 18,6 42 52,0 0,0
Forskning och utbildning 40,0 0,0 0,0 0 40,0 0,0
Gemensam verksamhet 185,0 217,7 459,4 118 270,0 -85,0
Länsmansgården 3 453,6 2 033,3 2 306,1 59 3 453,0 0,6
Kostnader 13 517,5 7 547,9 7 837,9 56 13 516,3 1,2
Totaler 13 817,5 7 662,1 7 990,3 55 13 816,3 1,2
 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  biträdande socialchef, administrativ 
handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom 
äldreomsorgen  och HSL enheten samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och 
gemensamma åtaganden. Här ingår också  gemensam utbildning, MAS, hyra och övergripande 
kostnader för äldreboenden. Även  vissa delar av statliga stimulansmedel och projektanställda 
ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Hemsjukvården överfördes från 1 februari. Chef HSL enheten och MAS/ biträdande socialchef 
har tagit stort ansvar och mycket tid har gått åt till planering för den nya verksamheten. Under 
våren har vi förstärkt biståndshandläggarna med 0,5 tjänst , vi har fördelat om pengar från AFF. 
 
Ekonomi 
Kostnader för personal ligger inom budget. Gemensam verksamhet 771 visar för hög 
förbrukning, här finns bl a kostnader för utskrivningsklara under januari och februari, 35 000. 
Ökade kostnader för e-hälsa ligger också här, för att få tillgång till gemensamt system för 
patientinformation mellan kommunen och landstinget , NPÖ, nationell patientöversikt. 
 
Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. 
Biståndshandläggarna har haft tillgång till extern handledning tillsammans med handläggare från 
Arjeplog. 
Det finns risk för ohälsa bland flera i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och tid för 
återhämtning saknas ofta. 
Rehabiliteringssamtal och förebyggande arbete har gjorts tillsammans med personalkontoret och 
A-hälsan. 
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Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
 
”Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa”  

– målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. 
”Värdigt bemötande” 

– målet är   delvis uppfyllt, exempelvis får hemtjänsten gott betyg i brukarundersökning 
medan vård och omsorgsboende fick sämre omdömen. 

”..insyn och möjlighet till påverkan” 
– målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet. Medverkan i 

genomförandeplanerna är genomförd. 
 
”Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik” 

– målet uppfylls genom att vi deltar i den nationella satsningen.  Biståndshandläggarna har 
börjat arbeta med BAS -ett utredningsinstrument som Socialstyrelsen infört.  

–  
”…samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum” 

- Hemsjukvårdsövertagandet bygger på den enskildes behov, helhetssyn och teamarbete 
– målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på 

bedömning av den enskildes behov.  
–  
– ”Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten” 
– målet uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan, den får godkänt i 

Öppna jämförelser. Under perioden har tjänstemän och politiker bl a deltagit vid möte på 
Solbacken och i Glommersträsk. 
  

Framtiden 
Stora ekonomiska nedskärningar inom äldreomsorgen sätter biståndshandläggningen  och den 
ekonomiska uppföljningen i fokus. Min bedömning är att vi behöver förstärka  med 0,5 tjänst 
biståndshandläggare samt 0,25 tjänst som läggs till nuvarande tjänst som administrativa 
handläggare . Antalet boendechefer kan komma att minska  med 0,75 tjänster på grund av färre 
boendeplatser . 
 
Prognos 
Prognosen pekar mot ett nollresultat eller ett litet plus inom ledningsfunktionen. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 
Individ- och  Årsbudget Redovisning För- Redovisning Helårs- Beräknad

familjeomsorgen 2013 Jan-Aug 13
brukat i 

% Jan-Aug 12 prognos avvikelse
              
Personal 6 461 4 004 62 4 002 6 961 -500
Verksamhet 2 630 5 801 221 4 396 6 650 -4 020
Försörjningsstöd 4 900 3 007 61 3 343 4 511 389
              
Summa 
kostnader 13 991 12 811 92 11 741 18 122 -4 131
              
Intäkter -920 -4 045 440 950 -5 000 4 080
              
Summa intäkter -920 -4 045 440 950 -5 000 4 080
              
Netto 13 071 8 766 67 12 690 13 122 -51
 
Verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till 
föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), 
Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet 
med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med 
Alkohollagen.  
 
Händelser av betydelse 
 Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att minska något. Bidragande faktorerna är att 

många deltagare har skrivits in i projekt Norrsken och därigenom fått hjälp till 
praktik/utbildning/arbete, några har själva sökt och fått arbete medan andra har flyttat för 
studier/arbete på annan ort. Minskat mottagande av nyanlända familjer/ensamstående har 
medfört att färre skrivs över från introduktions- eller etableringsersättning till socialtjänstens 
försörjningsstöd. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd har lett till att 
något fler ansökningar helt eller delvis avslås. 
 

 Socialtjänstlagen har ändrats på tre punkter som rör ekonomiskt bistånd från och med den 1 
juli; 

1. En ny regel har införts för beräkning av inkomster av anställning, en jobbstimulans. 
Regeln innebär att 25 procent av nettoinkomsten inte ska beaktas vid prövningen av 
ekonomiskt bistånd om den sökande fått försörjningsstöd minst sex månader i följd. 
Syftet är att det ska löna sig att ta ett arbete eller öka sin arbetstid. Jobbstimulansen gäller 
i 24 månader från det att den sökande kvalificerat sig. Det finns ingen gräns för hur 
många gånger en sökande kan få jobbstimulans. Om den sökande efter tvåårsperioden 
åter får försörjningsstöd sex månader i följd gäller jobbstimulansen och den särskilda 
beräkningsregeln därefter på nytt. 
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2. Fribeloppet för barns och skolungdomars inkomst av arbete har höjts. Regeln innebär att 

en del av hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster inte ska beaktas vid 
prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen. Beloppet 
höjs nu till ett prisbasbelopp per kalenderår. Syftet är att ytterligare stimulera ungdomar 
till kontakt med arbetslivet och öka sina möjligheter att försörja sig i framtiden. 

3. Åldersgränsen för när socialnämnden kan anvisa biståndsmottagare till praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet har tagits bort. Syftet är att socialnämnden ska ges 
möjlighet att anvisa även enskilda över 25 år. 

 
 Europeiska Socialfonden har beviljat vår ansökan om förlängning av Projekt Norrsken. 

Projektet, med idag 18 inskrivna deltagare kommer att fortgå till 31 augusti 2014. 
  

Ekonomi 
 Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal följer budget.  
 
 Kostnaden för familjehemsvården (barn och unga) uppgår till 1 029 000  kronor, 134 % av 

årsbudget på 766 000 kronor. (259 000 kronor samma period 2012). Kostnadsökningen beror 
på att tre ungdomar har slussats ut från institution och nu är placerade i förstärkta 
familjehem. Kostnaden för dessa placeringar återsöks i sin helhet från Migrationsverket. 

 
 Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar uppgår till 1 380 000  kronor, vilket 

motsvarar en förbrukning av årsbudget med 138 %. (3 341 000  kronor samma period 2012). 
Halva kostnaden återsöks från Migrationsverket. 

 
 Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har minskat till 674 000 

kronor,  
 (1 276 000 kronor under samma period 2012). Samtliga insatser är avslutade. 
 
Personal 
Antal årsarbetare: xx (10 personer, varav 2 på deltid och 3 med nedsatt sysselsättningsgrad) 
Ingen extern handledning, men processtöd från A-hälsan (grupp). 
Vi arbetar efter samverkansavtalet med arbetsplatsträffar med mera. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
 Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, primärvård och barn- och 

ungdomspsykiatri sker enligt gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. Målet är att genom 
samverkan och tidiga insatser till barn med behov av särskilt stöd möjliggöra att de kan 
fostras, bo och leva i sin familj och att insatserna ges i barnets vardagsmiljö. En väl 
fungerande samverkan bör leda till att familjerna tidigt får rätt stöd och att antalet 
anmälningar om barn som riskerar att fara illa minskar.  
 

 Fyra barnfamiljer har fått insatser i hemmet. Insatserna är begränsade i omfattning/tid och 
utförs av timanställd personal.   
 

 Under januari - augusti har Individ- och familjeomsorgen mottagit 33 anmälningar om barn 
och ungdomar som kan befaras fara illa. (55 under samma period 2012). Som tidigare 
inkommer merparten av anmälningar från grundskolan och polismyndigheten. 9 anmälningar 
har lett till beslut att inleda utredning. 
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Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras 
inom en begränsad tid. Alla utredningar ska ske enligt BBIC (Barns behov i centrum). Målet är 
att tidigare insatser i samverkan ska leda till att färre barn far illa och att de utredningar som ändå 
måste genomföras ska hålla en högre kvalité. Arbetet med utredningar enligt BBIC är för oss 
fortfarande relativt nytt. Våra utredningstider är något långa, vilket medför att insatserna inte 
sätts in så snabbt som vore önskvärt. Målet kan därför bara anses delvis uppfyllt. 
 
Vård i familjehem/institution 
 9 barn/unga är placerade i familjehem (4 under 2012) och 4 ungdomar vårdas på institution 

(3 under 2012). Två placeringar har inletts med stöd av LVU, men samtliga placeringar sker 
nu med stöd av SoL. Delar av vårdkostnaderna återsöks från Migrationsverket.  

 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
 Netto utbetalt: 3 054 000 kronor (3 286 000 samma period 2012).  
 247 hushåll har erhållit försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd (200 hushåll under 

samma period 2012).  Dessa hushåll består av 376 personer varav 121 är under 18 år. 
 
Tillgängligheten är relativt god och beslut delges nästan alltid inom två - tre veckor. Efter 
revidering av våra riktlinjer kring förmedlingsmedel beviljas färre bistånd i form av hjälp att 
hantera de egna medlen. Arbetet med att erbjuda och ge ekonomisk rådgivning kan alltid ske i 
större utsträckning. Målen kan dock anses uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
 6 nya ärenden har tillkommit under jan – aug 2013.  
 4 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård, samtliga enligt SoL (oförändrat 

antal). Sedan mitten av juli ges alla pågående insatser i öppenvård. 
 
Effektmål och produktionsmål anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn  
Endast ett fåtal tillsynsbesök har skett under perioden januari – augusti 2013. Målet ej uppfyllt. 
 
Framtiden 
Inom Individ- och familjeomsorgen möter vi människor i livets alla olika skeden - från 
fastställande av faderskapet för ett ännu ofött barn, barnfamiljen i behov av stöd, barn/unga och 
deras föräldrar med frågor som rör skola, familjeliv och fritid, tecken på ogynnsam utveckling, 
lagöverträdelse, behov av vård och boende utanför det egna hemmet, ensamstående och familjer 
i behov av ekonomiskt bistånd, föräldrar med samarbetssvårigheter, ungdomar och vuxna med 
missbruksproblematik - till äldre utan stöd av anhöriga och slutligen kanske ett dödsbo utan 
tillgångar som täcker kostnaden för begravning. 
 
Alla insatser som ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vilket medför stora krav på den 
enskilde socialarbetaren som i en mindre kommun arbetar inom många olika områden. Vi 
behöver ständigt förnya våra kunskaper, lära känna nya arbetsmetoder, följa upp resultatet av 
lämnade insatser och hitta kraft och motivation för vårt fortsatta arbete. I tider med minskande 
budget och ökande krav måste vi revidera våra lokala riktlinjer och arbetssätt, se över våra 
prioriteringar och beslut och säkerställa att insatserna ges utifrån den enskildes behov och 
lagstadgade rätt. För att uppfylla kraven behöver vi se över möjligheten att i större utsträckning 
fördela ansvarsområdena, så att varje medarbetare ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och 
sin erfarenhet inom sina ansvarsområden. 
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Inom den närmaste framtiden ligger vårt fokus på att kartlägga och utveckla vårt arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, genomföra en lokal fördjupningskurs om stärkt 
stöd till föräldrar med missbruk och att öka vår kompetens inom utredningssystemet BBIC. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården (4521-774) 
 

Borgargården dag 
Års-

budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

   Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat 

i % prognos avvikelse
              
Avgifter o ersättningar -70,0 -62,2 -62,1 89 -93,3 23,3
Hyror och arrenden -750,0 -511,1 -434,1 68 -766,7 16,7
INTÄKTER -820,0 -573,3 -496,2 70 -860,0 40,0
Personalkostnader 3 663,6 2 498,8 2 349,7 68 3 725,0 -61,4
Personalomkostnader 1 461,6 981,8 934,1 67 1 486,3 -24,7
Fastigheter o 
inventarier 10,0 0,0 6,2 0 10,0 0,0
Anläggningsmaterial 60,0 36,7 75,1 61 60,0 0,0
Övrigt material 193,0 81,6 103,6 42 193,0 0,0
Tjänster 32,6 2,1 24,5 6 32,6 0,0
Övriga tjänster 1 150,0 627,7 754,1 55 1 150,0 0,0
KOSTNADER 6 570,8 4 228,7 4 247,3 64 6 656,9 -86,1
Totaler 5 750,8 3 655,4 3 751,1 64 5 796,9 -46,1
 
 
Verksamheten 
Borgargården är ett särskilt boende bestående av 13 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den 
gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Det har under perioden 1301-1308  
inte varit några tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har 
inkommit.  
 
Händelser av betydelse 
Det har varit 6 inflyttningar under perioden 1301-1308. Vårdtyngden har varit hög under de två 
första månaderna av året. I dagsläget är det 5 dubbelbemanningar av 13 personer. Vi fortsätter 
våra gemensamma aktiviteter med Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på 
Borgargården.  
 
Två nödutgångar på nedre plan (tidigare endast haft en evakueringsväg på nedre plan) har under 
våren iordningställts. Arbetet har medfört kostnader för verksamheten. 
 
Ekonomi 
Vi har varit mycket återhållsamma vad gäller inköp. När det gäller personalbudget har vi inte 
använt alla timmar som finns i budget. De timmar som sparats, från årets början, har omfördelats 
till Ringelsta, grupp Svalan. För en högre bemanning under sommaren där. 
 
Det jag ser som en stor anledning till underskottet är korttidsfrånvaro som varit på Borgargården, 
både bland ordinarie personal samt vikarier. 
 
Larmsystemet på Borgargården har trasslat under april månad (avtal med Tunstall saknas, 
uppsagt för flera år sedan), och har påverkat verksamhetsbudgeten. Socialchef Ann-Sofi 
Levander hade tillsammans med upphandlaren Mikael Renberg en träff, 5/6, med Laila från 
Tunstall där de bl a såg över larmen på Borgargården. De beslutades om ett nytt larmsystem, 
vilket ska ingå i de beviljade pengarna som Länsmansgården har tilldelats. Om pengarna räcker 
är tveksamt.  



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2013 15 (33) 
Januari – Augusti Socialnämnden 

 
 
Personal 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal genomförs 
under hösten 2013.  
1 långtidssjukskrivning (jan – mars) + ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal. 
Mycket korttidsfrånvaron bland vikarierna under sommaren. 
Hel- deltid fungerar bra i gruppen. 
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT. 
Halv planeringsdag har genomförts under våren 
Personalgruppen är stabil.  
 
Utbildningar: 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombudet under våren. 
 
 Under hösten kommer personal få gå utbildning inom följande områden, 

‐ Register för Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens 
‐ Lokala förbättringsområden inom äldreomsorgen 
‐ Läkemedel för äldre 
‐ Hygienutbildning 

 
Arbetsmiljön 
Personal känner stor oro inför den nya bemanningen som träder i kraft 1/10. De beskriver det i 
termer som stress på arbetet och mindre tid med vårdtagarna (ingen guldkant).  
 
Avvikelser 1301-1308 
9 fall, 2 Läkemedel utebliven dos, 1 Risk för fel/skada, 1 vård och behandling 
 
Nyckeltal 
Borgargården 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Borgargården  10,28 13 13 0,79 0,79 
Dag  
 
Borgargården 12,2 13 13 0,93 0,93 
Natt och Dag 
 
Framtid 
Nytt larmsystem ska till. 
 
Bemanningen inom vård och omsorgsboenden har varit ojämnt fördelat. Från den 1 oktober 2013 
blir det förändringar av bemanning inom boenden. Borgargården minskar från 10,28 årsarbetare 
till 9,49 årsarbetare. Detta har medfört mycket oro bland personalen. 
 
 
Monika Nilsson 
Vik. Boendechef  
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 

Avdelning för 
Års-

budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

funktionshindrade  Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat i 

% prognos
budget-

avvikelse
              
Personal 45 014 28 591 28 001 64 43 249 1 765
Verksamhet 12 021 7 822 8 973 65 10 980 1 041
Interhyra 250 166 166 67 250 -1
              
Summa kostnader 57 284 36 579 37 140 64 54 479 2 805
              
Intäkter -25 333 -16 188 -16 364 64 -22 409 -2 923
Internhyror       0     
              
Summa intäkter -25 333 -16 188 -16 364 64 -22 409 -2 923
              
Netto 31 952 20 391 20 776 64 32 070 -118
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Stödet ges i enlighet med Socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS samt lag om färdtjänst. Verksamheten omfattar personlig assistans, 
gruppboenden , dagverksamheter, korttidsverksamheter, kontaktpersoner m m. 
 
Händelser av betydelse 
Tre personlig assistentgrupper har avvecklats under perioden. Personal har kunnat erbjudas 
arbete inom andra verksamheter, oftast inom socialnämndens verksamhetsområde där vi haft 
många längre vikariat och tillsvidareanställningar att erbjuda istället för att annonsera ut 
tjänsterna externt. 
Sjukskrivningar inom ledningen har medfört ökad arbetsbörda för övriga delar av socialtjänstens 
ledning. Övrig ledningsfunktion har fått förstärkas för att täcka upp en del av vad som saknats 
inom AFF . Kvarvarande chefer har fått lägga fokus på att klara verksamhetens vardag . 
Åkerbärets kortids/fritids har fortsatt att med egen personal ansvara även för dagverksamheten 
för demenssjuka äldre.  
A-service och Åkerbärets personal har aktivt deltagit i planeringen av flytt till gemensam lokal 
(Räddningstjänstens nuvarande). 
 
Ekonomi 
Avdelningen för funktionshindrade ligger under budget, både vad gäller utgifter och intäkter. Tre 
assistentgrupper har upphört under perioden, en av förklaringarna. Andra aktiva åtgärder för att 
minska kostnaderna har varit att se över behov av vikarier, vi har  te x inte haft någon 
sommarvikarie inne på A-service i sommar. 
Budgeten för boende i annan kommun har inte använts fullt ut, behov kan uppstå med kort 
varsel. 
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Personal 
Inom AFF finns  130831 77,7 tjänster  ( 85,85 under 2012)fördelat på  81 anställda (89 anställda 
under 2012). Andelen män är 14 personer. 
Sjukskrivningarna ligger på samma nivå som 2012, 5,13 vid delårsbokslutet. 
Personalen har i stor utsträckning vårdutbildning, med undantag av ett par PAN anställda 
personliga assistenter. 
 
Måluppfyllelse/Nyckeltal 
”Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, 
professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa”  

– målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. 
”Värdigt bemötande” 

– målet är  uppfyllt, vi har engagerade medarbetare som får mycket beröm av våra brukare 
och samarbetspartners. 

”..insyn och möjlighet till påverkan” 
– målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet. 

 
”Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik” 

– målet uppfylls genom att vi deltar i utbildningar och tillämpar vad vi lärt oss. Vi arbetar 
kontinuerligt för att få brukarnas medverkan så tydlig som möjligt.  

–  
”…samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum” 

- Hemsjukvårdsövertagandet  påverkar även våra brukare. Vi bygger på den enskildes 
behov, helhetssyn och teamarbete 

– målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på 
bedömning av den enskildes behov.  

– Vi samverkar med andra förvaltningar, bla när vi ser över lokalbehoven för våra 
verksamheter.  

- Vi har ett gott samarbete med föreningar i Arvidsjaur. De är delaktiga i att tillgodose 
fritidsaktiviteter och har kursverksamhet i samverkan med träffpunkten och A-service. 

- Nästan alla brukare i gruppbostad, på korttidsverksamhet och med insats om stöd i 
boendet har genomförandeplaner 
 

– ”Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten” 
– målet uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan. 

 
Öppna jämförelser 2013 (uppgifter från 2012) visar att alla deltagare i våra dagverksamheter inte 
har aktuell genomförandeplan men av de som har aktuell plan har alla varit delaktiga i 
utformningen. 
Rutinerna för intern och extern samordning har vi ”grönt ljus ” för, tillgänglighetsmåtten mera 
grönt än rött, liksom strukturerad uppföljning och brukarinflytande. Meningsfull sysselsättning 
får vi grönt på ,även måttet brukare som gått från sysselsättning till arbete eller praktik är 
”gröna”. Behovsinventering och samlad kompetensplan är ”röda” områden, däremot har vi 
genomfört omfattande kompetensutveckling under 2012  och 2013. 
 
Antal brukare 
Statistik från verksamhetssystemet Treserva visar att det finns 69 brukare med insatser enligt 
LSS. 17 personer har personlig assistans enligt SFB, 8 av dessa har privat utförare. Dessutom 
finns 3 brukare med kontaktperson enligt SoL, stöd i boendet 15 personer samt boendestöd 8 
personer.. 
Antalet brukare med personlig assistans har minskat med 3 personer under andra delåret. 
Uppgifter om antal brukare  med LSS insatser hämtat från Öppna jämförelser 2012 
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Kommun Antal personer Antal per 10 000 av befolkningen

Ålder Ålder

0–22 23–64 65– Samtliga 0–22 23–64 65– Samtliga

rrbottens län 410 x 213 x 65 98 39 77
Arjeplog x x x 7 x x x 23

Arvidsjaur 12 43 11 66 78 134 63 102

Boden 59 205 34 298 84 142 55 108

Gällivare 25 53 12 90 59 54 28 49

Haparanda 20 66 24 110 83 129 101 111

Jokkmokk 4 18 x x 36 68 x x

Kalix 18 100 22 140 47 119 51 85

Kiruna 49 90 10 149 81 73 22 65

Luleå 140 385 43 568 70 94 31 76

Pajala 8 25 4 37 58 86 20 59

Piteå 54 199 26 279 51 92 30 68

Älvsbyn 11 50 10 71 53 123 49 87

Överkalix x 17 x 22 x 101 x 63

Övertorneå 6 30 9 45 53 130 67 94  
 
Framtid 
Det kan finnas behov av nya boendelösningar för personer med funktionshinder. De 
gruppbostäder vi har, Lärkan och Borgen, har inga lediga platser. 
Många efterfrågar och ges ”stöd i boendet” som SoL insats, som tillgodoses av 
hemtjänstgruppen Duvan och, till viss del, av Boendestödets personal. Duvan och Boendestödet 
har fått högre arbetsbelastning. Inom några år kommer ungdomar som vi har kännedom om i dag 
att förväntas ansöka om gruppbostad. 
Personal från Åkerbäret fortsätter under 2013 att  helt ta hand om Utsikten 2 dagar/vecka = 12 
personaltimmar/vecka. 
Planerna för sammanslagning av dagverksamheterna fortgår. Personal och arbetsledare är 
involverade i utformningen av lokalerna. Personer med funktionshinder kräver  ofta ”större yta” 
både pga. fysiska funktionshinder och hjälpmedel men även behöver ett större personligt 
utrymme utifrån kognitiva funktionshinder (t.ex. autistiska drag). 
Vi vet i dagsläget att vi kommer att få ungdomar som kommer att söka dagligverksamhet enl. 
LSS om något år. Vi får inte hellre glömma omställningar för brukare i verksamheterna och 
deras behov av stabilitet, kontinuitet och tillgänglighet. 
Som del i socialnämndens besparingar för 2014 har lagts förslag om indragning av 
habersättningen.  
Samarbetet mellan Avdelningen för funktionshindrade och individ och familjeomsorgen 
fördjupas. Handläggning av ärenden inom AFF:s område kommer att flyttas till en 
socialsekreterare under hösten 2013 och samverkan finns även när det gäller insatser för enskilda 
och barnfamiljer. 
 
Prognos 
Delårsbokslutet pekar på ett visst överskridande ,ca 200,0 på helåret.  
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Hemtjänst,  Årsbudget Redovisning
Förbrukat 

i % Redovisning Helårs- Beräknad

färdtjänst o   Jan-Aug 13  Jan-Aug 12 prognos
budget-

avvikelse
riksfärdtjänst             
              
Personal 23 593,1 15 518,3 66 14 590,7 23 516,0 77,1
Verksamhet 3 216,4 2 034,8 63 2 194,3 3 376,0 -159,6
Kostnader 26 809,5 17 553,1 65 16 785,0 26 892,0 -82,5
              
Intäkter -2 700,0 -1 847,1 68 -1 931,6 -2 700,0 0,0
Intäkter -2 700,0 -1 847,1 68 -1 931,6 -2 700,0 0,0
              
Netto 24 109,5 15 706,0 65 14 853,4 24 192,0 -82,5
 
Verkställighetssidan har ett gott samarbete med biståndshandläggarna. Baspersonalen deltar nu 
ofta på vårdplaneringar. Biståndshandläggarna har gått igenom alla ärenden med respektive 
grupp för att bistånden skall vara optimala. Vi ser detta samarbete som mycket positivt både för 
brukaren och för baspersonalen. Personalens kunskap om brukarens vardag är värdefull vid 
behovsbedömningar. 
Baspersonalen utför som tidigare enklare sjukvård i form av bl a medicingivning, sårvård och 
insulingivning.  
Vi samordnar våra resurser i grupperna så långt det går. Trots hög vårdtyngd så fortsätter vi att 
spara timmar vid korttidsfrånvaro när det är möjligt. 
Personalen uppger att vårdtyngden ligger på en rimligare nivå än vid samma period 2012.  
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnaderna och intäkterna är i enlighet med budget och prognosen är inget 
avvikande från budget. 
 
Trygghetstelefon 
286,9 jämfört med 237,4 under samma period 2012 
 
Färdtjänst 
243,6 jämfört med 286,7 under 2012 
 
Riksfärdtjänst 
114,9 redovisat 2013, jämfört med 147,4 under 2012 
 
Närståendestöd 
Under perioden har två personer varit anställda som närståendestödjare. Redovisade kostnader 
193,7 tkr , budgeten överskriden med 114,4 tkr. Anställningarna avslutade . 
 
Händelser av betydelse 
För hemtjänsten har övertagandet av hemsjukvården inneburit en stor kvalitetshöjning. 
Baspersonalen har nu alltid möjlighet att få råd och stöd via telefon eller direktkontakt med 
sjuksköterska och rehabpersonal. Den fysiska närheten till distriktssköterskorna har stor 
betydelse för personalens arbetsmiljö. De brukare som har bedömts som hemsjukvårdspatienter 
får också en bra kontinuitet då hemtjänst personalen och HSL-pnl har en bra kontakt.  
Nya genomförande planer har upprättats för alla brukare, ca 220 st 
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Personal/Arbetsmiljö 
Personalen  består av 54 personer på 52,99 tjänster, ökning från samma mätdatum 2012, då fanns 
51 personer på 50,39 tjänster. 
Vi har fortfarande en stabil personal styrka, även om några valt att prova på andra jobb. Våra 
timvikarier får nu ganska fort längre vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Fem arbetsskador under perioden, som beror på skada i samband med förflyttning av brukare, 
halka utomhus, stickskada och bilolycka på väg till arbetet. Nödvändiga åtgärder har vidtagits. 
Inga tillbud. 
Sjukfrånvaron har ökat med 0,66 % jmf med  andra tertialen 2012. Ökningen beror främst på 
längre sjukskrivningsperioder.  
Socialnämnden har tagit beslut att de  två grupper som inte har tillgång till leasingbil får 
omfördela medel från personal till verksamhetsbudget för att få tillgång till bilar även i de  
grupperna. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Vi fortsätter att arbeta målinriktat för att möjliggöra kvarboende och för att våra brukare skall 
vara nöjda och känna sig trygga.  
 
Framtiden 
Vi  ingår i den arbetsgrupp som planerar för införandet av ”Trygg hemgång”.  
Vi kommer också att fortsätta med att utveckla dokumentationsarbetet. Målet är att all personal 
skall känna sig säker i dokumentations arbete. 
Personal från hemtjänsten finns med i Remodemprojektet samt i gruppen som arbetar med att 
införa evidensbaserad praktik i socialnämndens alla verksamheter. 
Larmansvariga kommer att utbildas av leverantören Tunstall i september. 
Hemtjänsten kommer  att öka inom den närmaste framtiden, då boendeplatserna blir färre. 
Solbackens nedläggning innebär utökning redan i höst.  
 
Utvärdering beredskap 
Utredningen för Glommersträsk innefattade införandet av trygghetsboende och beredskap på 
ÄB. Det var beräknat till totalt 257 500 kr/år. 
I Moskosel innefattade utredningen beredskap i hela området och var beräknat till 194 200 kr/år. 
Den totala kostnaden skulle då ha blivit 451 600 kr/år (903 200 kr för två år). 
 

 2011 2012
Glommersträsk 97 300 87 100 
Moskosel 130 900 91 100 
 
Totalt 228 200 178 200 
  

 

Beredskapen har kostat totalt 406 400 kr för två år. Kostnaden blev betydligt lägre då 
utredningen baserades på en utryckning per natt och det har visat sig att det varit 54 larmåtgärder 
under två år. 
Konsekvensanalysen som gjordes ur arbetsmiljösynpunkt visade att det fanns en viss oro för 
stress och sömnsvårigheter i samband med beredskap och ev larmåtgärder. Övrigt som kom upp 
under riskbedömningen har skett enligt åtgärdsplanen. 
Utvärderingen visar att pga få larm så har det inte varit några problem. I båda grupperna finns 
det personal som helst inte vill ha beredskap och det har grupperna löst själva i samband med 
individuell schemaläggning. Ordinarie personal tar oftast själva de beredskaps pass som blir i 
samband med kortare semestrar och sjukfrånvaro. 
 
Lena Lindgren/ Ann-Sofi Levander 
Hemtjänstchef / Socialchef 



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2013 21 (33) 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 
4521 Kommun Rehab (4521-778) 
 
Krehab 
o Ekan   Årsbudget Redovisning För- Helårs- Beräknad

     Jan-Aug 13
brukat i 

% prognos
budget-

avvikelse
              
30 Försäljningsmedel -30,0 -42,2 141 -63,3 33,3

31 
Avgifter o 
ersättningar -30,0 -74,6 249 -111,9 81,9

33 Bidrag mm  -37,5   -60,0 60,0
3 INTÄKTER -60,0 -154,3 257 -235,2 175,2
40 Personalkostnader 4 917,3 3 433,1 70 5 003,0 -85,7
41 Personalomkostnader 1 962,0 1 359,1 69 1 996,2 -34,2

42 
Fastigheter o 
inventarier 20,0 1,3 7 20,0 0,0

43 Anläggningsmaterial 100,0 68,7 69 100,0 0,0
44 Övrigt material 190,0 109,8 58 190,0 0,0
45 Tjänster 32,0 7,5 23 32,0 0,0
46 Övriga tjänster 20,0 37,0 185 20,0 0,0

48 
Skatter,försäkringar 
m.m 0,0 0,2   0,0 0,0

4 KOSTNADER 7 241,3 5 016,7 69 7 361,2 -119,9
  Totaler 7 181,3 4 862,4 68 7 126,0 55,3
 
Verksamheten  
Krehab: 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum, fr o m 130701, som under sommaren varit 
belagt. I skrivande stund har vi 1 mellanboendeplats. I början av året hade vi 5 mellanboenden.  
 
Händelser av betydelse 
Från och med 130101 har Krehab och Ekan blivit uppdelat (varsin budget).  
Ur arbetsmiljösynpunkt gjordes stora tvättstugan om, under april månad. Detta har lett till bättre 
arbetsmiljö för personal. Arbetet har medfört kostnader för verksamhetsbudget. 
 
Ekonomi  
I dagsläget är det mesta uppdelat mellan Krehab och Ekan, men justeringar görs allt eftersom de 
upptäcks. Vi har valt att redovisa Krehab o Ekan gemensamt. Personalbudgeten på Ekan har 
överskridits under första kvartalet av 2013 på grund av extra personal dag som natt. Denna 
personalkostnad påverkar Ekans budget under hela året.  
 
När det gäller timmar som finns i budget har vi inte använt alla timmar på Krehab. Totalt har 
Krehab sparat ca 300 timmar från årets början tom 130831. Vi har varit extremt sparsamma. Vid 
all frånvaro ses bemanningen över under den/de dagarna. Detta har gjort att Krehab/Ekan håller 
sig inom ramen, trots stora kostnader första kvartalet 2013. 
 
Ingen extra personal har tagits in under året, trots överbeläggningar. 
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Spoldesinfektorn (diskmaskin för rengöring av bl a bäcken, pottor, urinflaskor, tvättfat). 
på Krehab är trasig och ingen ny ska införskaffas eller reparation göras. Detta medför en ökad 
användning av engångsmaterial, skyddsutrustning och desinfektionsmedel (medför kostnad för 
verksamheten), tvättfat och bäcken/pottor måste handdiskas och därefter desinficeras. Inför 
vinterkräksjuka kommer personal och boende att exponeras betydligt mer för smitta som i sin tur 
genererar sjukfrånvaro och längre vårdtid. Krehab saknar sköljrum vilket innebär att allt som ska 
diskas görs i gästernas toaletter. Detta blir problematiskt då det endast finns fyra toaletter på åtta 
rum. Det behövs därför en lokal på avdelningen som måste utrustas med diskbänkar/hoar och 
avställningsytor.  
 
Personal  
Bemanning för KREHAB: 7,0 årsarbetare 
 
 I arbetet med Treserva finns det vissa störningar, framför allt är det bristen på tid som 

framkommer. Fr om årets början är det schemalagt 1 timme varje veckodag för just 
dokumentation, vilket personalen tycker fungerar rätt så bra.  

 Hel- deltid fungerar bra i gruppen. 
 Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT. 
 Halv planeringsdag har genomförts under våren 
 Personalgruppen är stabil.  
 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar.  
 
Ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal. 
 
Utbildningar: 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombudet under våren. 
  
 Under hösten kommer personal få gå utbildning inom följande områden, 

‐ Register för Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens 
‐ Lokala förbättringsområden inom äldreomsorgen 
‐ Läkemedel för äldre 
‐ Hygienutbildning 

 
Arbetsmiljön 
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har fortsatt varit ansträngande, inom 
arbetsgruppen, mest den psykosociala. En del av personalen känner sig stressade på arbetet. 
Beskriver det i termer som ständigt ökade krav att ”prestera och leverera” än tidigare. Personal 
uttrycker att de ibland inte hinner med de uppgifter som är dem ålagda. 
 
Under våren har A-hälsan varit inkopplad i personalgruppen.  
 
Arbetsskador (130101-130831):  2 
 
Avvikelser: 1301-1308 
47 avvikelser, varav 23 är avvikelser på fall, 4 förirrat sig, 2 arbetsrutiner, 1 läkemedel fel dos, 4 
omvårdnad, 3 läkemedel utebliven dos, 4 risk för fel/skada, 2 våld och övergrepp, 3 vård och 
behandling, 1 information/kommunikation. 
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Framtiden: 
Lokal på avdelningen som måste utrustas med diskbänkar/hoar och avställningsytor om 
spoldesinfektor saknas. 
 
 
Monica Nilsson 
Vik boendechef 
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4523 Länsmansgården A-B, C-D och Natt 
4522 Länsmansgården Ekan 
 

Länsmansgården 
Års-

budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

   Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat i 

% prognos avvikelse
              
Avgifter o ersättningar -368,8 -277,9 -245,5 75 -416,9 48,1
Bidrag m.m -294,6 -100,9 -92,1 34 -174,0 -120,6
INTÄKTER -663,4 -378,8 -337,6 109 -590,9 -72,6

Personalkostnader 13 139,3 8 563,4 8 257,8 65 
12 

937,6 201,7
Personalomkostnader 5 242,2 3 395,0 3 282,7 65 5 162,1 80,1
Fastigheter o 
inventarier 31,4 2,5 14,8 4 31,4 0,0
Anläggningsmaterial 180,0 145,2 130,5 75 180,0 0,0
Övrigt material 503,3 337,0 361,1 64 503,3 0,0
Tjänster 186,0 104,0 106,0 55 186,0 0,0
Övriga tjänster 608,0 256,7 224,0 42 608,0 0,0
Skatter,försäkringar 
m.m 0,0 0,2 0,1 0 0,0 0,0

KOSTNADER 19 890,2 12 804,0 12 377,0 65 
19 

608,4 281,8

Totaler 19 226,8 12 425,2 12 039,4 66 
19 

017,6 209,2
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och Ekan är ett särskilt boende som består av fem avdelningar 
med totalt 49 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort 
omsorgs behov. Under andra kvartalet har det skett fyra in- och utflyttningar. Rummen har 
stått tomma ca 8 dagar totalt. 
 
Händelse av betydelse 
Under sommaren har Ekan fördelat delar av sina personaltimmar till Svalan på Ringelsta så att 
de har kunnat anställa vikarier p g a deras höga vårdtyngd. Personal från Ekan har även varit på 
Svalan och arbetat vissa timmar på morgonen under sommaren.  
 
Ekonomi 
Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under perioden. Personalen 
har fått information om avtal och upphandling med syfte att på så sätt hålla kostnaderna för 
inköp av mat så låg som möjligt. 
De gamla diskmaskinerna behöver bytas ut efterhand. En diskmaskin har behövt repareras. 
Vi arbetar alltid med att se över vikariebehovet på hela Länsmansgården då vi anställer 
timvikarier för olika typer av frånvaro. En uppdelning av budgeten mellan Ekan och Krehab är 
gjord under våren 2013 på grund av nya chefer på Ekan och Krehab. Dessa justeringar är i 
skrivande stund inte åtgärdade från ekonomiavdelningen till fullo. Gemensam ekonomisk 
redovisning för Krehab/Ekan finns i Krehabs verksamhetsberättelse. 
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Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen 
samt intag och behov av vikarier. Poolens arbete med rekrytering av vikarier samt 
nyttjandet av deras personal har fungerat bra. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Antal årsarbetare dag:  38,36, årsarbetare i budget fr. o m 1 oktober 2013 
 

Antal personal: 45  38,36  årsarbetare 
 

Nyckeltal:  0,77 vbt/usk per boende inkl. Nattpersonal 
 0,61 vbt/usk endast dag. 
 

Resultatredovisning – detta är vad vi har gjort! 
 
Ledarskap 
 Ny chef för Länsmansgården tillträdde 20/5 
 Samarbete mellan grupperna har prioriterats. 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda på avd AB och CD. 
 Lönesamtal är genomförda inom alla grupper. 
 
Personal 
 Vi söker i den utsträckning det är möjligt att ta vara på varandras kompetenser och 

erfarenheter, och ge varandra stöd, råd och hjälp när behov föreligger. 
 Vi arbetar aktivt med Bemanningsplanering samt hel och deltid.   
 På Länsmansgården har vi mycket stabila personalgrupper med lång 

arbetslivserfarenhet. 
 Inkontinensutbildning är genomförd för inkontinensombudet under våren. 
 Under hösten 2013 kommer personal få gå utbildning inom följande områden, 

‐ Register för Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens 
‐ Lokala förbättringsområden inom äldreomsorgen 
‐ Läkemedel för äldre 
‐ Hygienutbildning 

 
Verksamhetsmål 
 Varje omsorgstagare ska ha en genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid 

behov samt i maj och november. Vi jobbar för att dessa rutiner ska fungera i 
verksamheten. 

 Kontaktpersoner har deltagit i välkomstsamtalen samt dokumenterat dessa i 
omvårdnadsjournalen. 

 Anhöriga är delaktiga vid förändringar som rör den enskilde. 
 Välkomstsamtal är genomförda med boenden och deras anhöriga 
 
Måluppfyllelse 
Länsmansgården har till största del nått måluppfyllelserna, arbetet fortgår och verksamhetens 
kvalitet är god. Då fokus även i år ligger på vardagsaktiviteter samt vardagsrehabilitering så har 
omsorgstagarna deltagit i Kultur i vården. Läs och sångstunder genomförs kontinuerligt minst 
två gånger per vecka. Andakt hålls regelbundet. Alla högtider uppmärksammas, målet är att 
skilja mellan vardag och helgdag.  
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Framtiden 
Fortsatt arbete med bemanningsplanering samt hel- och deltid.  
Fokus under året kommer att ligga på vardags aktivering samt vardagsrehabilitering. 
Planering för nytt larmsystem fortskrider.  
Ekan kommer fr. o m 131001 att ha få en lägre personalbudget. Dagens bemanning på 6,5 
årsarbetare hamnar istället på 4,88 årsarbetare. Arbetet pågår för fullt för att se över 
bemanningen samt att få ett välfungerande schema utifrån arbetsmiljön och 
patientsäkerheten. Det framgår klart att Ekan ej kan dra ner på antal personal. Resultatet av 
arbetet kommer att redovisas vid årsbokslutet. 
 
 
Anita Edenholm Camilla Jansson 
Boendechef Boendechef  
Lmg AB och CD Lmg Natt och Ekan 
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4526 Ringelsta 
 
Ringelsta, 
Borgargården 

Års-
budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

natt o Nattpatrull  Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat i 

% prognos avvikelse
Slag             
Avgifter o ersättningar -416,0 -354,9 -273,6 85 -532,4 116,4
Hyror och arrenden -3 245,2 -2 523,2 -2 123,7 78 -3 784,8 539,6
Bidrag m.m -138,0 -79,6 -147,1 0 -130,0 -8,0
INTÄKTER -3 799,2 -2 957,7 -2 544,4 78 -4 447,2 648,0
Personalkostnader 15 273,5 10 169,4 9 918,7 67 15 300,0 -26,5
Personalomkostnader 6 094,1 4 057,6 3 950,1 67 6 104,7 -10,6
Fastigheter o 
inventarier 50,0 13,3 32,9 27 50,0 0,0
Anläggningsmaterial 160,0 147,9 161,6 92 160,0 0,0
Övrigt material 95,0 85,0 76,1 89 95,0 0,0
Tjänster 226,2 154,2 115,3 68 226,2 0,0
Övriga tjänster 5 656,1 3 495,8 3 311,2 62 5 656,1 0,0
Skatter,försäkringar 
m.m 0,0 9,6 7,7   10,0 -10,0
KOSTNADER 27 554,9 18 132,8 17 573,6 66 27 602,0 -47,1
Totaler 23 755,7 15 175,1 15 029,2 64 23 154,9 600,9
 
Verksamhet 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform. För 
tillfället finns 2 par samt att en boende i Seniorboendet har kvar sitt beslut om särskilt boende 
och dennes omvårdnad utförs av grupp 2, detta gör att det sammantaget finns 53 boende på 
Ringelsta som särskilt boende. Vi har dessutom en korttidsplats på Björken i det som förut var 
anhörigrum. Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende 
som äter i gemensam matsal. På Ringelsta finns en aktivitetsansvarig på 50% som också fungerar 
som stöd till de två boendecheferna.  
Vårdtyngden är hög på Ringelsta, detta märks framförallt i grupp 2 och 3 som ligger kvar på 
samma bemanning som när Ringelsta var ett servicehus. Det här avspeglas i ekonomin då vi har 
hög korttidsfrånvaro i flera av grupperna vad vi tror beror på hög arbetsbelastning under en 
längre tid. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har fortsatt att arbeta med sociala aktiviteter i huset. Stående aktiviteter varje vecka är: 
grillning ute vid eldplatsen vid bra väder, gymnastik och bingo. Förutom det har studieförbunden 
öppen verkstad en gång i veckan. Vi har också haft en del större sammankomster till exempel: 
Vårfest på Sameland, musikunderhållning 
Vi bokade in under våren en anhörigträff men pga. för få anmälda ställdes denna in. Vi planerar 
under hösten/ vintern att anordna en ny. 
 
Ekonomi 
Riktpunkten perioden är 67%. Ringelsta ligger vi på 65%.  Sedan maj har vi  tillfälligt avvarat en  
50% nattjänst som har gått på ett vikariat på Länsmansgården vilket kan innebär att vi tagit igen 
de utgifter vi har haft för mycket de första fyra månaderna på året. Till hösten kommer  50% att 
vara en resurs att ta in vid behov. 
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Vi har inte tagit in lika mycket extra som vi gjorde förra året. Vi har även betalat för mycket hyra 
under de första månaderna 2013, ca 1 miljon, viket kommer att rättas till under resterande 
månaderna.  
 
Måluppfyllelse/kvalitet inklusive nyckeltal: 
Personaltäthet:  Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende 
Björken  6,75 11 11 0,61 
Svalan  7 16 15 0,43 
Blåklockan  6,55 11 11 0,59 
Gr 3  7,3 13 13 0,56 
Personalbemanningen är väldigt låg på Svalan och Gr 3 men även Blåklockan och Björken ligger 
i underkant i jämförelse med andra boenden. 
Vi anser ändå att vi har god kvalitet på omvårdnaden här på Ringelsta, vi har erfarna 
personalgrupper.  
Vad gäller övrig måluppfyllelse så har vi fungerande arbetsplatsträffar, planeringsdagar, 
medarbetarsamtal är genomförda. Vi har ett bra samarbete med sjuksköterskorna i huset.  
 
Prognos 
Kraftiga besparingar och omorganisationer vände ett beräknat underskott på drygt  500,000 till 
ett beräknat överskott på närmare 600,0000 kronor. Det skall jämföras med 2012 års underskott 
på 2,6 miljoner kronor. Som det ser ut nu så kommer vi i år att gå plus i budgeten, ca 600,000 
tusen. Vi har sett över alla gruppernas schemabemanning så vi inte överskrider budgeten när vi 
lägger schemat. Det vi inte kan påverka är personalens korttidsfrånvaro och vi behöver då ta in 
vikarie eftersom grupperna redan ligger på låg bemanning och inte klarar av de uppdrag vi har 
om inte vikarie tas in.  
 
Framtid 
Vi fortsätter att jobba med bemanningen och kommer även att tillsammans med övriga 
boendechefer och Socialchef att titta över bemanningen i alla boenden. Och hoppas då att vi kan 
få en omfördelning av personalen i boendena så att personaltätheten blir lite rättvisare, 
riktmärket här ligger på 0,60. Budget fördelning kommer att ske 1 oktober 2013. Ringelsta 
kommer då att få ökad grundbemanning. 
Vi kommer att bokat in en anhörigträff gemensamt för alla grupper i huset till hösten/Vintern. Vi 
har valt att ha den gemensamt eftersom vi av erfarenhet vet att deltagarantalet inte blir så stort 
för varje grupp. 
 
 
Ewa Wiklund 
Maria Östman 
Boendechefer 
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4528 Solbacken 
 

Solbacken 
Års-

budget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

   Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat i 

% prognos avvikelse
Slag             
Avgifter o ersättningar -80,4 -119,4 -94,5 149 -179,1 98,7
Hyror och arrenden -717,9 -509,2 -449,6 71 -763,8 45,9
Bidrag m.m  -2,0 0,0   -5,0 5,0
INTÄKTER -798,3 -630,6 -544,1 79 -947,9 149,6
Personalkostnader 3 993,2 2 500,3 2 399,2 63 3 850,0 143,2
Personalomkostnader 1 593,2 989,9 953,2 62 1 536,2 57,1
Fastigheter o 
inventarier 12,0 9,8 12,5 82 12,0 0,0
Anläggningsmaterial 40,0 27,9 27,8 70 40,0 0,0
Övrigt material 180,0 114,0 128,5 63 180,0 0,0
Tjänster 165,5 81,7 112,4 49 165,5 0,0
Övriga tjänster 1 122,0 758,3 797,9 68 1 122,0 0,0
Bidrag m.m 0,0 0,2 0,1   0,4 -0,4
KOSTNADER 7 105,9 4 482,1 4 431,6 63 6 906,1 199,9
Totaler 6 307,6 3 851,5 3 887,5 61 5 958,2 349,5
 
Verksamhet 
Solbackens äldreboende håller på att ändras till att vara Trygghetsboende detta innebär att när 
lägenheter blir lediga hyrs de ut som Trygghetslägenheter där Hemtjänsten har ansvar för 
omvårdnaden om det behövs. 
De boende som har äldreomsorgsbeslut kommer att bli erbjudna boende på andra äldreboenden 
eller bo kvar med insatser av hemtjänsten. Nu har vi 11 lägenheter och 12 boende som tillhör 
äldreomsorgen och 5 lägenheter som hyrs som Trygghetslägenheter.  
Solbacken har ett serverings kök där vi serverar lunch till de boende på Solbackens äldreboende 
samt för 10-12 gäster utifrån, detta innebär att en personal/dag har hand om servering, diskning 
och undanplockning i kök och matsal varje dag. 
Personalbemanningen är i grunden 10,55 årsarbetare och boendechef arbetar 50%.  
 
Personal 
Det har varit 13 personer som arbetar på Solbacken, alla utom en är undersköterskor. Två av dem 
har roterande schema, arbetar dag och nattpass och två personer arbetar endast natt. Nu efter 
sommaren har två av personalen fått tillsvidaretjänster på andra grupper, en är gravid och har fått 
havandeskapspenning och blir sedan föräldraledig. Vi har 1 person som är föräldraledig på 
halvtid och två på heltid, ingen långtidssjukskriven. 
Personalen ansvarar för serveringen i matsalen varje dag samt städning i köket under helgerna. 
Vi arbetar efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och 
medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen.  
 
Ekonomi 
Riktpunkten perioden är 67%. Solbacken ligger på 62%.  
Detta beror på att vi inte tagit in vikarier för all frånvaro och att vi kunnat minska 
bemanningskravet när vi fått färre boende att ta hand om. 
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Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal 
Målen för de boende och personalen, att tryggheten och behovet av vård och omsorg skall 
tillgodoses dygnet runt i sitt boende är vad vi arbetet efter. Riktlinjer för kost och måltid följs. Vi 
har under året jobbat mycket med avvikelser och hur vi ska åtgärda dem och det har gett resultat 
så att avvikelserna har minskat. 
Genomförandeplaner uppdateras 2 ggr/år och vid behov. Vi arbetar med att följa upp 
verksamheten vid arbetsplatsträffar, utvärderar och gör ändringar. Rutiner för 
verksamhetsinnehåll arbetas med kontinuerligt.  
Arbetsmiljön är bra men den psykosociala arbetsmiljön måste vi kontinuerligt arbeta med.  
Riskanalyser i lägenheterna görs och följs upp kontinuerligt. Medarbetarsamtal och lönesamtal 
genomförs årligen. 
 
Händelse av betydelse 
Vi har aktiviteter varje vecka genom ABF och Vuxenskolan, samt personalen har aktiviteter en 
gång i veckan. 
 
Framtiden 
Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del både för personalen och de boende. Omsorgsarbetet 
ställer höga krav på alla parter vad gäller vilja, intresse och engagemang. Undertecknad och 
personalen arbetar för att vi skall kunna ge de boende den trygghet och omvårdnad som de har 
behov av och att även ge ”guldkant” på deras vardag under den tid de har kvar på Solbacken.  
Vi titta nu över bemanningen och tillsätter inte de tjänster som är vakanta utan tar in vikarier för 
de som är föräldralediga och det innebär att vi till att börja med måste ta in en extra personal 
varje helg eftersom de personal som nu jobbar inte täcker all helgbemanning. När fler boende 
flyttat kommer vi att kunna sluta att ta in extra eftersom de då klarar sig med mindre personal på 
helgerna. Detta innebär att personalbemanningen blir ca 8,5 + extra personalen på helgerna till 
att börja med men kommer sedan att minska. Vi kommer därför att inte använda hela den budget 
vi har för Solbacken. 
Vi kommer kontinuerligt att titta över bemanningskravet på arbetsplatsträffarna för att 
personalen ska få vara delaktiga i den förändring som kommer att ske under hösten. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

Hälso- och sjukvårds- 
Års-

budget
Redovis-

ning
Redovis-

ning För- Helårs- Beräknad

enheten  Jan-Aug 13 Jan-Aug 12
brukat 

i % prognos avvikelse
              
Avgifter o ersättningar -70,0 -69,3 -71,2 99 -85,3 15,3
Bidrag m.m 0,0 -25,1 -157,4 0 -25,1   
   -380,8    -571,2   
INTÄKTER -70,0 -475,2 -228,6 679 -681,6 611,6
Personalkostnader 7 129,1 4 292,6 2 974,6 60 6 900,0 229,1
Personalomkostnader 2 844,8 1 704,1 1 182,9 60 2 753,1 91,7
Summa personal 9 973,9 5 996,7 4 157,5 60 9 653,1 320,8
Fastigheter o 
inventarier 0,0 24,2 7,3 0 40,0 -40,0
Anläggningsmaterial 980,0 427,0 326,7 44 732,0 248,0
Övrigt material 637,0 1 098,8 219,4 172 1 883,7 -1 246,7
Tjänster 260,0 9,4 123,2 4 20,0 240,0
Övriga tjänster 989,3 396,3 0,2 40 450,0 539,3
Skatter,försäkringar 
m.m 0,0 0,3 0,0 0 0,5 -0,5
Summa övriga 
kostnader 2 866,3 1 956,0 676,8 68 3 126,2 -259,9
Netto 12 770,2 7 477,5 4 605,7 59 12 097,7 733,5
 
 
Prognosen för Hälso- och sjukvårdsenheten blir ca  + 733 500 kronor för 2013. 
 
Till Hälso- och sjukvårdsenheten har hemsjukvården som är ett nytt verksamhetsområde 
tillkommit där prognos är mycket svår att förutse eftersom ingen historik finns att tillgå. 
I prognosen är inte hyra för Länsmansgården sjuksköterskexpedition inräknad. Oplanerade 
kostnader för arbetsmiljöåtgärder är inte heller medräknade, Länsmansgården 
sjuksköterskexpedition måste ses över på grund av mycket dålig ljudisolering, arbetsmiljö, 
patientsäkerhet påverkas. Arbetsmiljön i sjuksköterskexpedition hemtjänstlokalen ska även den 
ses över av A-hälsan kostnad för detta är oklart. Ringelstas läkemedelsrum måste åtgärdas för att 
bli säkert. 
 
Händelse av vikt 
Vi har 1 februari 2013 tagit över hemsjukvården vilket inneburit en stor förändring i hela 
verksamheten. Alla rutiner är ännu inte klara men jag kan  konstatera att arbetet trots det har 
flutit på bra och alla inblandade har utfört ett mycket bra arbete. Vi är nu konsumenter i 
Nationellpatientöversikt (NPÖ), vilket är det system som ger oss möjlighet att få tillgång till 
landstingets journalanteckningar, tekniska problem i systemet gör att vi inte alla gånger har 
tillgång till systemet. 
 
Intäkt om 571 000 kronor avseende mellankommunal utjämning vilken bidrar till positiv 
prognos.  
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Personal 
Det har varit en omsättning i sjuksköterskornas personalgrupp även under 2013. Sommaren 2013 
har ingen vikarie kunnat rekryteras, bemanningen har kunnat hålla 4-5 ssk dagtid totalt med lägst 
bemanning veckorna 30-32. Bemanningen har varit skör men med få sjukskrivningsdagar har 
sommarens bemanning varit acceptabel. Endast akuta hälso- och sjukvårdsinsatserna har 
tillgodosetts. Sjuksköterskorna går nu totalt med 1,5 tjänst otillsatt, vikarie har inte kunnat 
rekryteras. Semesterplaneringen för rehabpersonalen har lösts utan vikarie och med ett samarbete 
med landstinget. Rehab personalen har under tre veckor tjänstgjort ensam i sitt yrkesområde 
detta har denna sommar fungerat bra men är en osäker lösning inför kommande sommar. 
Arbetsterapeuternas arbetsbelastning förväntas öka i och med att uppföljningar av 
demensutredningar i hemmen  kommer att utföras av dem. Detta var inte med i beräkningen. 
Sjukgymnastens arbetsbelastning är hög, det kan bli aktuellt att se över möjligheter till 
tjänsteköp eller rekrytering. Kostnaden beräknas därför öka. 
 
Verksamhet 
För hemsjukvården så är den stora kostnaden tekniska hjälpmedel, denna budget kommer vi inte 
att kunna hålla och den är mycket svår att styra, det beror på hur många som blir sjuka och vilka 
hjälpmedel de behöver hur utfallet blir. Den skatteväxlade summan ger inte kostnadstäckning. 
En högre kostnad förväntas. Även sjukvårdsmaterialet är dyrt och svårt att beräkna eftersom 
även detta styrs av behovet, till exempel en person som behöver sondmatas kostar ca 130 000 
kronor/år bara i material. Material kostnaden är högre både i SÄBO och hemsjukvården vilket 
även togs upp vid årsberättelsen och detta beräknas kvarstå. Även inkontinenshjälpmedel 
förväntas kosta mer än budgeterat.  
 
Händelser av vikt 
Mycket personalresurser har gått åt till att få information och det blir svårt att jobba effektivt och 
patientsäkert när detta inte fungerar. Ännu i skrivande stund fungerar inte 
informationsöverföringen mellan landsting och kommun, vi har ett stort antal avvikelser och 
planerad åtgärd är en gemensam utbildning för kommunens och hälsocentralens personal. 
 
Idag beräknas ca 80 personer vara inskrivna i hemsjukvården, vilket motsvarar ungefär beräknat 
antal (80-100personer). Om behov av ökad bemanning av sjuksköterskor under OB tid skulle 
uppstå måste bemanningen planeras om och eventuellt utökas. 
 
Måluppfyllelse 
Ansvara för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra i olika 
boendeformer.  
 
Vi bedriver tillsammans med hälsocentralen förebyggande, uppsökande verksamhet för 
kommuninnevånare som fyller 80 år.  
 
Väl fungerande läkarkontakter i SÄBO - för hemsjukvården har formerna för läkarkontakter inte 
varit optimala. Utifrån våra lokala förutsättningar och de riktlinjer som finns pågår samarbete 
med NLL för att förbättra detta. 
 
Avvikelsehanteringen fungerar väl men kan och bör förbättras för att öka kvalitén. 
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Patientsäkerhetslagen 2010:659 med syfte att främja patientsäkerhet ställer krav på systematiskt 
patientarbete liksom socialstyrelsens nationella riktlinjer bättre liv för sjuka äldre. Vi jobbar 
aktivt i Senior Alert och Palliativa registret vilket medför ett strukturerat arbetssätt där vi når 
målen. Läkemedelsgenomgång når vi också målen för och försöker att förbättra vårt arbetssätt 
och våra mål. Vi kommer aktivt att delta i kommunförbundets/landstingets utbildningar i 
området bättre liv för sjuka äldre. Kommunerna i norrbotten har nu även en projektanställd 
apotekare som vi kan ta hjälp av i detta arbete. Vi kommer att utbilda team på våra boenden i 
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och även här arbeta mera 
systematiskt. 
 
Målen för anhörig- närståendestöd kan vi inte till fullo nå, med den resurs vi kan tillhandahålla 
från hälso- och sjukvårdsenheten satsar vi på det direkta stödet i form av telefonkontakt, besök 
eller hembesök. Under sommar semester och julsemester kan vi inte tillgodose det behovet.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
 
 
 
 



 
 
 

Avvikelserapporteringsblankett

Verksamhet/Enhet/Nämnd:

Datum för uppdatering:

Åtgärd Datum

Planerad 

årseffekt (tkr)

Prognos utfall 

helår (tkr)

Uppföljning 

årets utfall 

(tkr)

Planerad 

årseffekt (tkr)

Prognos utfall 

(tkr)

Uppföljning 

årets utfall 

(tkr)

Planerad 

årseffekt (tkr)

Prognos utfall 

(tkr)

Uppföljning 

årets utfall 

(tkr)

1

Snabb avveckl ing av Solbacken 

som vård och omsorgsboende 0601‐1231 150 000,00 150 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

2 Dubbel rum på  Länsmansgården 2014 100 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00

3 Striktare  uppföl jning av flexuttag 130601 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00

4 Bort med al la  löneti l lägg 1309 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00

5 Persona lkaffet bort 140101 10 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00

6 Minska  platser på  Ringels ta 2014 100 000,00 100 000,00 700 000,00 1 500 000,00

7 Dagverksamheter inom AFF 2014 0,00 0,00 100 000,00 700 000,00

8 Indragen handledning 130601 40 000,00 40 000,00 40 000,00 400 000,00

9

10 Ingen hel tid vid nyanstä l lning 2013 100 000,00 100 000,00 300 000,00 500 000,00

11

12

Uppsägning av vaktmästartjänst 

ÄO 2013 10 000,00 10 000,00 80 000,00 80 000,00

13 Matservice  i  Glommersträsk 130901 30 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00

14

Nedläggning av Borgargården 151231 1 500 000,00

15 Borttagen habersättning inom AFF 55 000,00 165 000,00

16

Fördelning av kostnader samt 

uppföl jning av återsökning 

Migrationsverket 1306 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Summa åtgärder: 2 215 000,0 2 160 000,0 0,0 4 435 000,0 0,0 0,0 8 280 000,0 0,0 0,0

Förklaring:

1. Datum när åtgärd vidtas

2. Planerad årseffekt innevarande  år. Nettokostnadsminskning avges  i  plus  och nettokostnadsökning i  minus  (dvs . ökade  intäkter anges  med plus). Avveckl ingskostnader ska  tas  med.

3. Prognos  av utfa l let vid delårsboks lut. Prognos  uppdateras  i  apri l  och augusti  (vid delårsboks luten.)

4. Uppföl jning av årets  utfa l l  för åtgärden. Nettokostnadsminskning avges  i  plus  och nettokostnadsökning i  minus  (dvs . ökade  intäkter anges  med plus ). Avveckl ingskostnader ska  tas  med.

Socia lnämnden

2013‐08‐31

2013 2014 2015

Blanketten används vid redovisning av avvikelsehantering vid delårsbokslut och bokslut, där avvikelsehanteringen  följs upp. Redovisa planerade åtgärder 
samt följ upp effekten av genomförda åtgärder.  Planerade och genomförda åtgärder kommenteras i särskild bilaga. Liksom effekter på verksamhetens 

mål.

 
 



 
Beskrivning av åtgärd och konsekvenser på verksamhetsmålen

16

Avveckling av Solbacken som vård och omsorgsboende Nya biståndsbeslut för 13 boende. De som har stora behov måste flytta till 

andra boenden. För att klara behovet måste vi dubbelbelägga rum på

Länsmansgården där det finns 28 rum som är större än 45 kvadrat.

Konsekvenser blir oro hos boende och anhöriga. Vi klarar inte målet om

kvarboende och trygghet. Avvecklingen beslutad och inledd, personalen dras

ned succsessivt under hösten, får söka de tjänster/vik som blir lediga internt.

Förändring av handläggning och ledning inom Avdelningen för Idag finns 2,5 tjänst biståndshandläggare inom äldreomsorgen. För att klara 

funktionshindrade och äldreomsorgen ökningen av ärenden inom vård och omsorgsboende krävs 0,5 tjänst till.

Socialtjänstlagen ger rätt till bistånd och vi kommer att få fler som överklagar

Fler ärenden kommer att hamna i förvaltningsrätten och kammarrätten

Avdelningen för funktionshindrade har idag 4,25 tjänster som chef/handl.

Inom området personlig assistans behövs tillgång till en dator eller Ipad/grupp

, verksamheten blir effektivare och vi kan flytta 0,5 tjänst till biståndshandl

äldreomsorg, 0,25 tjänst till ekonomisk uppföljning. 0,5 tjänst läggs ihop

med en handläggartjänst inom Individ och familjeomsorgen, handlägger

ärenden inom SoL och LSS.

Förändringen inledd, Ipad till pers,ass,grupperna tas med i investeringsbudgeten

Indragning av vaktmästeritjänst För att klara verksamheten inom vård och omsorgsboende behövs resurs

enklare reparationer, transport av mat, omhändertagande av avfall, kort

sagt, vaktmästeri .Minst tre dagar per vecka året runt.

Inte påbörjat, kräver samverkan inom kommunkoncernen.

Färre chefer Vid nedläggning av boendeplatser gör vi om organisationen med målsättning

att minska med en tjänst totalt inom äldreomsorgens  ledning.

Konsekvensen kan bli ännu större svårigheter att klara rekrytering och

att behålla chefer då uppdraget blir ännu svårare

Inte påbörjat, planeras från 140101

Dela förvaltningschef och medicinskt Om socialchef ska kunna ha ett större uppdrag än idag krävs utökad stab, i form

ansvarig sjuksköterska med flera kommuner av ekonom och utredare som också kan vara gemensam i minst tre kommuner

MAS har fått utökat uppdrag genom hemsjukvården, svårt att bedöma

vad detta innebär ännu.

Inte påbörjat, kräver politiska beslut i flera kommuner.

Indragen dagverksamhet inom äldreomsorgen Lagstiftaren ställer krav på att kommunen ska anordna stöd till anhöriga

Dagverksamheten är en av basen i det lilla stöd som finns

Konsekvensen kan bli att anhöriga inte orkar med att hjälpa sina svårt

sjuka närstående.

Inte påbörjat, finns kvar inom korttids/fritids Åkerbäret fram till Åkerbärets

flyttning till mindre lokal i räddningstjänstens tidigare lokal.

Sammanslagen dagverksamhet inom LSS Ny lokal, anpassad för svårt funktionshindrade måste ställas i ordning.

Målgruppen, mellan 20‐25 personer, kanske måste delas

i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp

Personer med neuropsykiatrisk diagnos kanske måste få sin sysselsättning

via Ideum som har större lokaler och mera personal.

Påbörjat, ritning finns och är ute på remiss hos berörda personalgrupper.

Flyttning kan ske tidigast efter räddningstjänstens flytt till andra lokaler.

Individ och familjeomsorg, barn och undomsfrågor inkl handläggning och Personal kan få byta arbetsuppgifter , arbetsplats och chef , kan skapa oro 

myndighetsutövning, läggs ihop i gemensam verksamhet där skola i början men kan bli positivt på sikt.

fritid och kultur också ingår= bättre samordning av det förebyggande Inte påbörjat, kräver politiska beslut om förändrad organisation

arbetet= förhoppningsvis minskande kostander för missbruksvård senare

Nedläggning av 15 boendeplatser Nedläggningen innebär att fler måste dela rum inom återstående boende

på Ringelsta Svalan platser. Kvaliteten och tryggheten kommer att sjunka, personalens arbets‐

miljö blir mycket svår . Demenssjuka , sköra äldre  får försämrad livskvalitet

och Inspektionen för vård och omsorg samt Arbetsmiljöverket kan besluta

om förelägganden eller andra sanktioner ifall vi inte uppfyller lagens lägsta

krav.

Inte påbörjat

Nedläggning av Borgargården Se ovan. Dessutom måste någon annan verksamhet ta över kontraktet för

med 15 platser Borgargården, det löper till 2030 med en hyra på ca 1 miljon/år

Habersättning Moroten för personer med funktionsnedsättning försvinner, missnöje bland brukare

och anhöriga

Påbörjat, socialnämnden föreslås besluta att ta bort habersättningen från 1/11 2013

Matservice i Glommersträsk I egenregi från 130901, förväntas ge en besparing på ca 5‐10 000/mån samt

förbättrad kvalitet

Intäkterna från Migrationsverket Förbättrade rutiner tillsammans med arbetsmarknadsenheten

 



 
 

För att få ned kostnaden med 12 ,9 miljoner under åren fram till och med 2015 krävs att vi minskar med ca 1,5 tjänst sjuksköterska, 1,5 tjänst chef, motsvarande 

0,20 vaktmästare samt 20 handledare och undersköterskor inom alla delar av verksamheten.

Besparingar inom missbruksvård och försörjningsstöd kan man aldrig planera, vi kan vara strikta och återhållsamma i våra bedömningar men den enskilde

har alltid möjlighet att överklaga.

På samma sätt är det inom vård och omsorg, vi kan göra striktare bedömningar och den enskilde kan överklaga.

Arvidsjaur har många äldre, många över 85 år och vi har även förhållandevis stor andel personer med behov av stöd genom LSS.

Alla förslag till besparingar kommer direkt att drabba brukare och anhöriga och vi får räkna med att personalen kommer att ställas inför stora etiska

och praktiska dilemman.

I takt med att 41 platser eller 33 % av nuvarande vård och omsorgboende försvinner måste hemtjänsten utökas, det kan också bli fler som behöver

bostadsanpassning.

Avvikelseblanketten visar att även om vi snabbar på omställningen med vård och omsorgsboendeplatser kommer vi ändå inte att klara att minska vår 

budget med 12, 9 miljoner

Inom Avdelningen för funktionshindrade försöker man ta reda på konsekvenserna om vi minskar verksamheten. Får vi större minskning av statsbidragen 

i systemet om vi lägger ner för mycket eller fel saker ?

Det har inte funnits tid till djupare analys och kalkylering av besparingar.

Kalkylen på nedläggning av boendeplatser är tagen från beräkning som gjordes inför Solbackens förändring till trygghetsboende.
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
Beslutet skickas till 
Personalledare soc 
Revisorer 
 

Sn § 66 Dnr 00028/2013 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 
Socialnämnden fastställde 2013-03-19 § 4 interkontrollplan för 2013. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-09-24 § 66. 
 
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan  2013-04-30 

Internkontrollplan  2013 utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

God ekonomisk hushållning – uppföljning och prognos visar att verksamheten 
förbättrat sitt resultat i förhållande till årsbokslutet samt även i förhållande till 
delårsbokslutet i maj. 
Alla chefer och medarbetare arbetar hårt för att få ned underskottet. 
Prognosen pekar på att socialnämnden klarar sin budget 2013.  Vikarierande 
administrativ handläggare har tillsammans med cheferna lagt ned mycket arbete 
på den ekonomiska uppföljningen. 
Bedömningen är att internkontrollen har förbättrats  avsevärt i förhållande till 
senaste rapport. 
 
Verkställighet av fattade beslut 
Vi har haft 5 beslut som inte kunnat verkställas inom äldreomsorgen. 
 
Betalningsansvar 
Inga betalningsansvar rapporteras under andra tertialen. 

 
  

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 

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

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande och 
betalnings-ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut har förbättrats sedan förra rapporteringen. 
Inga betalningsansvar under andra delåret. 
Inga vitesförelägganden. 
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Indragning av 
habiliteringsersättning 
(flitpeng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 67  Dnr 00202/2013 731
 Dnr 00072/2013 041
 
Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får 
endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra), samt vissa kultur- och 
fritidsaktiviteter som kommunen bestämmer. Avgiften får inte överstiga 
kommunens självkostnader.  
 
Kommunen har ingen skyldighet att ersätta personer i daglig verksamhet 
med s.k. habiliteringsersättaren. Lagstiftaren förordar dock att kommunen 
utbetalar någon form av ersättning till den enskilde som medverkar i daglig 
sysselsättning enligt LSS. 
 
Personer som har daglig verksamhet genom dagverksamheterna A-service 
och Åkerbäret har sedan många år tillbaka fått en s k hab-ersättning eller 
flitpeng. 
Ersättningen är 20:-för halvdag och 40 :- för heldag. 
Personerna som får ersättning har pension eller motsvarande som inkomst så 
ersättningen är bara symboliskt och ska innebära att deras motivation att 
delta i dagverksamheten ökar.  
 
Socialnämnden behöver göra stora besparingar i sin verksamhet och hab-
ersättningen är inte föreskriven att den ska finnas utan är frivillig för 
kommunerna att bestämma över. 
 
Under 2012 utbetalades 165 000 i ersättning till deltagarna.  
Socialnämnden beräknas kunna spara ca 13 000:-/månad om ersättningen tas 
bort. 
 
Förslag föreligger att ta bort hab-ersättningen helt från 2013-11-01. 
Konsekvensen av förändringen kan bli att deltagare avstår från daglig 
verksamhet. 
 
Socialnämndens utskott har 2013-09-10 upprättat förslag till beslut. 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 92 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Sn § 67 
 
Förslag 
 
Pia Klockljung (c) 
Ersättningen sänks till hälften, 10 kronor för halv dag eller 20 kronor för hel 
dag. 
 
Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att socialnämnden beslutar enligt utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med anledning av det stora besparingskrav som ålagts socialnämnden, 

tvingas nämnden att från och med 2013-11-01 upphöra med utbetalning 
av habiliteringsersättning (flitpeng). 

 
_____ 
 
 
Reservation 
 
Skriftlig reservation har inlämnats av Pia Klockljung (c) och Agneta 
Lundström (c). 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
 
 

 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 93 
 
 

 
 
Investeringsbudget år 2014 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi 
Tekniska 

Sn § 68 Dnr 00203/2013 041 
 
I socialnämndens äskande för 2014 finns inventarier till nytt vård och 
omsorgsboende med till en summa av 400,0. På grund av kommunens dåliga 
ekonomi kommer nybygge inte att genomföras. 
Socialnämnden föreslås ändra äskandet för 2014. 
 
Spoldesinfektorer i vård och omsorgsboende 500 000 kr 
Diskmaskin för rengöring av bäcken, pottor,  
urinflaskor och tvättfat. 
Arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan då vi använder mindre  
engångsmaterial, ökad kvalitet för brukarna då hygienen blir bättre. 
 
HSL-enheten inköp av bladderscan 85 000 kr 
Bladderscan innebär en kvalitetshöjning, ökad trygghet 
 
10 st Ipad med 4G till pers.assgrupper 50 000 kr 
Möjlighet att hålla kontakt med 
sin chef och övriga i kommunen 
på ett enkelt sätt, arbetsmiljö 
 
Övriga inventarier 66 000 kr 
Vi har ännu inte moderna sängar till alla rum/lägenheter  
inom våra vård och omsorgsboenden. 
 
Totalt 701 000 kr 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige äska om totalt 701 000 kr till socialnämndens 

investeringsbudget år 2014. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 94 
 
 

 
 
Medfinansiering av arbete 
för ökat 
ungdomsinflytande år 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Camilla Freedman 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 69  Dnr 00205/2013 106
 
2008 inledde Arvidsjaurs kommun ett tvärsektoriellt arbete för att försöka ta 
ett helhetsgrepp på barn och ungas uppväxtvillkor med satsning 
”Uppväxtkoordinerat ledarskap” kalla UKL.  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 69 att anta värdegrundslag för 
kommunens arbete med barn och unga samt arbeta med Uppväxtkoordinerat 
Ledarskap. Den styrgrupp som utsågs har utformat modell, strategi och 
långsiktiga mål för arbetet. På grund av att personal i styrgruppen slutat har 
arbetet i princip legat nere. 
 

Kommunfullmäktige har i styrdokument från 2011, fastslagit att barns och 
ungdomars medverkande i den kommunala planeringen är en av 
framgångsfaktorerna för att få en positiv befolkningsutveckling och tillväxt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-16 § 45 att anta 
kommunövergripande handlingsplan för ungdomspolitiken i Arvidsjaur 
Fullmäktige beslutade också att varje nämnd beslutar i frågan om 
medfinansiering med 20 000 kr årligen. 
 
Socialnämnden beslutade 2012-09-26 § 51 att bevilja 5 000 kr till 
medfinansiering av arbete för ökat ungdomsinflytande för år 2012. 
 
Med anledning av besparingskraven inom socialnämnden genomförs för 
närvarande indragning av merparten av ej lagstadgade verksamheter. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med anledning av det stora besparingskrav som ålagts socialnämnden, 

inte bevilja någon medfinansiering till ungdomsinflytandet under 2013. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 95 
 
 

 
 
Anmälan om händelse med 
våld/hot om våld vid 
socialkontoret – 
Arbetsmiljöverket INL 
2013/25473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Arbetsmiljöverket 
Anna Lindbäck 
Ann-Sofi Levander 

Sn § 70 Dnr 000187/2013 026 
 
Den 8 juli 2013 anmälde socialchefen en händelse med hot om våld enligt 2 
§ arbetsmiljöförordningen till Arbetsmiljöverket. Anmälan avsåg ett tillbud 
som inträffade vid socialkontoret den 3 juli 2013. 
 
Arbetsgivaren är skyldig att utreda en olycka eller tillbud och vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga att händelsen upprepas. 
 
Utredningen är inlämnad till Arbetsmiljöverket. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna inlämnad utredning till Arbetsmiljöverket. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 96 
 
 

 
 
Hyressättning och 
hyresavtal för dubbelrum 
inom särskilda boendet 
Länsmansgården  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Personalledare soc 
Catrin Höglander 
 
 

Sn § 71  Dnr 00170/2013 734 
 
Socialnämnden beslutade 2013-06-13 § 57 att, under en försöksperiod till 
och med 2015-12-31, erbjuda dubbelrum på det särskilda boendet 
Länsmansgården. 
 
Verksamheten fick i uppdrag att till nämndens sammanträde i september 
presentera förslag till hyressättning och hyresavtal för boende i dubbelrum. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hyresavtal och hyressättning för dubbelrum på Länsmansgården antas 

enligt nedanstående; 
 

* Varje hyresgäst får ett eget hyreskontrakt. 
* Hyran för bostaden (dubbelrummet) delas lika. 
* Båda personerna som bor i bostaden (dubbelrummet) kan söka 

bostadstillägg, baserat på aktuell hyra. 
* Vid förändringar, om den ena hyresgästen avlider, görs prövning om 

boendet i dubbelrum ska fortsätta. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 97 
 
 

 
 
Samordning av vård inom 
kommunen 
(Medborgarförslag) 
 

Sn § 72  Dnr 00186/2013 739
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” l dag så har hemtjänsten ett verksamhetsområde över hela 
kommunen geografiskt. Man har efterhand dränerat vårdcentralen på 
de duktigare sjuksystrar och undersköterskor till sin verksamhet. 
Dessutom har man en personalpool på vad jag förstår ca 18 personer 
med ett antal chefer som ska administrera detta. Innalles vad jag lätt 
veta ca 15 chefer i olika nivåer. 
 

l kommunens yttre förtätningar finns sällan tillgång på sjuksystrar på 
mottagningarna beroende på att när behov uppstår på Arvidsjaur 
vårdcentral så ställs vården in på dessa externa mottagningar. 
Vårdcentralen har dessutom en egen personalpool som hanteras aven 
anställd. Detta förfarande innebär för den enskilde att få ett stick i 
fingret eller ta ett blodtryck så måste man resa till Arvidsjaur. 
Givetvis på egen bekostnad och dessutom restid och väntetid på 
ibland flera timmar. 
 

Förslag: 
Arbeta för att dessa två områden blir till en integrerad kommunal 
vårdenhet. Tillsätt den tidigare mycket kompetenta kvinnliga chef 
som jag tror ska fixa denna samordning. Ekonomiska medel 
tillhandahålls av landstinget enligt den ekonomiska rapport som 
finns för vårdenheterna samt den kommunala budgeterade kostnad 
för äldrevården. 
 

Man kan ha en gemensam personal som stöttar samt blir tillgänglig 
för samtliga över kommunens yta. En reducering av kommunala 
chefer till noll som sköter personal samordning etc. Ekonomisk 
funktion, personalsamordning mm överfors och samordnas till en 
kompetent ekonom förslagsvis på vårdcentralen. 
 

Då landstinget är, enligt de flertal jag pratat med, en tveksam 
arbetsgivare så bosätter sig läkare samt andra nyckelpersoner med 
specialiteter i ett område där man har flera alternativa arbetsplatser. 
 

Får vi till en fungerande sjukvård integrerad med en bra äldreomsorg, 
en bra palliativ vård som är värd namnet och bra personalpolitik med en 
geografisk kommuntäckning av hela vårdpaketet kommer läkare med 
fler specialister att känna trygghet i sin utställning och flytta till 
kommunen. 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 98 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skicka till; 
Norrbottens läns landsting 
Förslagsställaren 
 

forts. Sn § 72. 
 

Vi kan marknadsföra oss som Nässjö gjorde för ett antal år sedan. 
Flytta till Arvidsjaur kommun där tar vi hand om dig på "Ålderns 
höst med billigt och bra boende i egen fastighet på landet eller i 
någon av våra förtätningar. Dessutom kan vi erbjuda boende med 
anpassad service på något av våra moderna hotell som hotell Björnen 
i Glommersträsk, ombyggda Ringelsta äldrecentra etc. 
 
Jag tycker att med den demografi som kommunen har så måste vi se 
möjligheter i stället för svårigheter och dessa centralistiska 
egoistiska påfund. ” 

 
Kommunfullmäktige har 2013-07-01 § 83 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-09-02 yttrat sig i ärendet; 
 

Idag finns vård och omsorg samt hemsjukvård inom primärkommunens 
ansvar. Från landstingssidan pågår arbetet med införande av närsjukvård. 
Vad förslaget innebär konkret ute i länet återstår att se men andemeningen är 
att vården ska kunna ges närmare hemorten, utom vid behov av 
specialistvård. I närsjukvårdsförslaget ingår också att mest sjuka äldre ska 
erbjudas en fast vårdkontakt i samverkan mellan kommun och landsting. 
I Arvidsjaur finns uppbyggd samverkan mellan landstingets hälsocentral och 
kommunens socialtjänst. Landstinget tillhandahåller exempelvis läkare som 
har ansvar för personer med vård och omsorgsboende samt hemsjukvård. 
Kommunen samverkar även på andra sätt där det är möjligt. 
På verksamhetsnivån finns inte mandat att besluta om utökad samverkan 
som innebär gemensam organisation av personal, ledning och ekonomi. 
Politiker i kommun och landsting kan driva frågor som innebär förändrad 
organisation. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Överlämna medborgarförslaget till Norrbottens län landstings styrelse 

för behandling. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 99 
 
 

 
 
Handlingsplan med 
aktivitetsplan 2013 – 
Bättre liv för sjuka äldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 

Sn § 73 Dnr 00195/2013 730 
 
2011 kom staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överens om 
att göra en treårig satsning 2012-2014 för att åstadkomma en 
”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. Inriktningen är 
att landsting och kommuner tillsammans ska åstadkomma en sammanhållen 
vård och omsorg, där viktiga förbättringsområden är; god vård i livets 
slutskede, preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom, god och sker 
läkemedelsbehandling samt sammanhållen vård och omsorg.  
 
För genomförandet upprättas årliga överenskommelser mellan staten och 
SKL som innehåller indikatorer för prestationsersättning inom de beskrivna 
förbättringsområdena. 
 
Handlingsplan med aktivitetsplan 2013 har upprättats. Kommunförbundet 
Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna att anta Handlingsplan 
2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås anta Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan 

- Bättre liv för sjuka äldre. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 100 
 
 

 
 
Överenskommelse om 
samarbete inom området 
psykisk ohälsa – mellan 
kommuner och landsting i 
Norrbottens län, 2013-
2016 

Sn § 74 Dnr 0000199/2013 701 
 
Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om 
samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar 
enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i 
Socialtjänstlagen (SoL). Skyldigheten att ingå överenskommelser syftar till 
att utifrån gemensamma mål identifiera områden där det är nödvändigt med 
ett gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
 
I syfte att långsiktigt åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för 
personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har regeringen 
antagit en Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 
(PRIO-plan). För att stödja huvudmännen i ledning, styrning och utveckling 
av vård och omsorg har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit 
En långsiktig handlingsplan för Psykisk hälsa, 2012-2016. Utifrån sina 
respektive handlingsplaner och mål har regeringen och SKL tecknat 
överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
2013. 
 
Av överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning framgår vilka målgrupper som omfattas, 
gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner 
för samarbete och hur individuella planer ska upprättas, 
ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt 
former för hur tvister mellan parter ska lösas.  
 
Prioriterade målgrupper är:  
 Barn och unga mellan 0-25 år som, har eller riskerar att utveckla, 

psykisk ohälsa och sjukdom. 
 Personer som har en psykisk funktionsnedsättning med väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och dessa 
begränsningar har funnits eller kan bestå under en längre tid. 
Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk ohälsa. 

 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 101 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunstyrelsen 

forts. Sn § 74. 
 
Det övergripande målet är: 
att personer med psykiska funktionsnedsättningar oavsett ålder, ska få vård, 
stöd och rehabilitering och möjlighet till återhämtning så att de, utifrån egna 
önskemål och förutsättningar, kan leva i samhällsgemenskap med andra.  
 
Huvudmännen ska särskilt uppmärksamma psykiskt funktionsnedsattas 
barns situation och verka för att deras behov tillgodoses. 
Denna överenskommelse har utarbetats i samråd med nätverket för brukar- 
och närståendeorganisationer i länet (NSPH). Överenskommelsen är ett 
ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmännen. Utifrån lokala 
ambitioner och förutsättningar ska lokala handlingsplaner upprättas.  
 
Överenskommelsen ska gälla från  2013-11-01 och  tillsvidare. Samtliga 
vård- och omsorgsgivare som har avtal med huvudmännen i Norrbottens län 
omfattas av denna överenskommelse. 
 
Uppföljning ska ske en gång per år i samråd med brukar- och 
närståendeorganisationer. Ansvarig för uppföljning är Länsstyrgruppen i 
Norrbottens län. 
 
Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna; 
 
att  anta Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning – mellan kommuner och landsting i Norrbotten 
 
att  i samarbete med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta 

arbete 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås anta Överenskommelse om samarbete för 

personer med psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner och 
landsting i Norrbotten. 

2  I samarbete med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta 
arbete. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 102 
 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Catrin Höglander 

Sn § 75 Dnr 00104/2013 709
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 9 
§ Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 5 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2013.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för andra kvartalet 
 
Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol 
 
* Det finns 0 gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 103 
 
 

 
 
Matdistribution till äldre i 
Glommersträsk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
PRO Glommersträsk 
Ann-Sofi Levander 
Lena Lindgren 
Camilla Grahn 

Sn § 76 Dnr 00142/2013 737
 
Socialnämnden beslutade 2013-05-27 § 42 att matdistributionen i 
Glommersträsk skulle upphandlas och att resultatet skulle jämföras med 
matdistributionen i egen regi. 
Kravspecifikation upprättades, inriktningen var att distributionen skulle 
innehålla kyld mat. Vid upphandlingsperiodens slut hade endast ett anbud 
lämnats in. Anbudet beskrev endast kortfattat vad som ingick, svar på 
övriga frågor om kvalitetsarbete fanns inte med, anbudet innehöll dessutom 
endast distribution av varm mat. 
Anbudet kunde inte godtas och upphandlingen avbröts. 
 
Kontakt togs med kostchefen som räknat ut priset för olika alternativ. I alla 
alternativen skulle matdistributionen i egen regi bli betydligt billigare per 
portion än med nuvarande alternativ. 
 
Distribution av kyld mat från kostenheten inleds måndag 2013-09-02 då 
utredningen visar att egenregin blir kvalitetsmässigt och ekonomiskt det 
bästa alternativet. 
 
PRO i Glommersträsk har inlämnat en skrivelse över deras missnöje av 
förändrad matdistribution till äldre i Glommersträsk. 
 
Kostchef och socialchef har deltagit i möte i Glommersträsk i slutet av 
augusti 2013, där resultatet av upphandlingsförfarandet presenterades. 
 
Socialchefen har även träffat hemtjänstpersonalen i Glommersträsk som 
meddelat att arbetsmiljön fungerar bra och att brukarna är nöjda med den 
förändrade matdistributionen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Beslutet att distribuera mat i egen regi till Glommersträsk ändras inte. 
2. Uppföljning av matdistributionen i Glommersträsk ska ske 

kontinuerligt.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 104 
 
 

 
 
Skrivelse om kommunens 
skyldighet att bistå 
personer inom LSS med 
personal vid 
sjukhusvistelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
FUB Arvidsjaur 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 77  Dnr 000198/2013 739 
 
FUB Arvidsjaur har lämnat in klagomål i ett ärende som rör en brukare som 
legat inne för vård. Brukaren har haft med sig personal under stor del av 
sjukhusvistelsen, dock ej under hela tiden. FUB ifrågasätter om kommunen 
gjort rätt. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet; 
 

Kontakt  har tagits med Sveriges kommuner och landsting för att få 
klargjort rättsläget. Det entydiga svaret är att kommunen inte har någon 
skyldighet att ha med personal när boende från LSS boende vårdas inom 
landstinget. 
 
Inom personlig assistans gäller andra regler, där kan kommunen i vissa fall 
ha skyldighet att ha med personal men inte i fallet som FUB tar upp. 
 
Socialnämnden har i det här fallet avsatt betydligt mera personal för att 
stötta brukaren än vad som är vår skyldighet. 
I skyldigheten ingår inte mer än att hjälpa brukaren vid inskrivning och vid 
utskrivning men då förutsätter detta att verksamheten fått kallelse till 
vårdplanering från landstinget. 
 
Utskottet beslutade 2013-09-10 att bjuda in FUB:s styrelse till möte för 
ömsesidig information om frågor som rör funktionshindrade. 
Socialchefen och socialnämndens ordförande har träffat FUB:s styrelse 
2013-09-19 där man klargjort den begreppsförvirring som rått när det gäller 
kommunens skyldighet att bistå personer inom LSS med personal vid 
sjukhusvistelse.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. FUB:s styrelse anses har fått svar på sin skrivelse i samband med mötet 

med socialchef och ordförande.  
Informationen läggs till handlingarna. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Skrivelse om total översyn 
av arbetsmiljön för 
personal på K-rehab 
 
 
 
 
 
 
 
 
  bilaga./. 
 

Sn § 78 Dnr 00033/2013 026 
 
Personalen på Krehab lämnade i februari 2013 in en skrivelse där man 
beskriver sin arbetsmiljö som otillfredsställande. 
Tungt, stressigt, lokaler ej anpassade till uppdraget, man känner sig kränkta, 
ej trovärdiga när man begär extrapersonal. 
Personalen ville ha svar på frågor om målen för verksamheten och vad som 
skulle hända efter hemsjukvårdsövertagandet. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Överlämna svar till personalen på Krehab enligt bilaga. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-09-24 § 78. 1 (3) 
 
 
 
 
 
Svar till skrivelse om total översyn av arbetsmiljön för personal  
på Krehab, Dnr 00033/2013 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Personalen på Krehab lämnade i februari in en skrivelse där man beskriver sin arbetsmiljö 
som otillfredsställande. 
Tungt, stressigt, lokaler ej anpassade till uppdraget, man känner sig kränkta, ej trovärdiga 
när man begär extrapersonal. 
Personalen ville ha svar på frågor om målen för verksamheten och vad som skulle hända 
efter hemsjukvårdsövertagandet. 
 
I maj lämnade en utsedd arbetsgrupp in ett diskussionsunderlag om Krehab, se bilaga. 
 
Krehabs mål beskrivs så här i övergripande verksamhetsmål för socialnämnden: 
 

VÅRDKEDJAN 
Vård och omsorgsboende         Hemtjänst          K-REHAB 

Inriktningsmål Effektmål Produktionsmål 
Vad är syftet? 

 
Vad vill vi uppnå? Hur gör vi det? 

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

Gemensamt synsätt och 
förhållningssätt till vårdkedjan 
Äldreboende, KREHAB 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-
bokningsansvarig för 
KREHAB 

 

Planeringsdagar 

Information till allmänheten 
och specifikt till sökande 
och anhöriga. 

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

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

Fungerande vårdkedja mellan 
hemtjänsten- K-REHAB och 
vård och omsorgsboende. 
Trygghet för den enskilde och 
närstående 

Biståndshandläggarna 
ansvarar för fördelning av 
boendeplatser i samarbete 
med bokningsansvarig på 
korttidsboende samt med 
MAS.  
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Krehab har som viktig uppgift att erbjuda tillfällig plats för personer som blivit 
utskrivningsklara från landstinget men inte kan åka hem till sitt eget boende. 
Under 2012 hade socialnämnden stora kostnader för utskrivningsklara och för att komma 
bort från det utökades Krehab med två platser, i dubbelrum. 
Inför sommaren 2013 har ytterligare utökning skett med ett ”akutrum” där två personer 
kan vara under kortare tid i samband med utskrivning från landstinget. 
 
Kön till vård och omsorgsboende har varit lång under hela 2012 och 2013, men idag 
september 2013 finns det ingen som tvingats vänta mer än tre månader på gynnande 
beslut. 
Allt detta sammantaget har inneburit att Krehabs lokaler och personal använts till det 
yttersta. 
Samtidigt har socialnämnden slitit med stora underskott och alla chefer har fått order att 
spara, därför har extra personal endast fått tas ut vid yttersta nödfall, inte regelmässigt så 
fort man haft ”överbeläggning”. 
 
Under 2012 och 2013 har vissa insatser för den fysiska arbetsmiljön gjorts, tvättstugan 
har renoverats och städning av allmänna lokaler har övergått till kommunens städenhet. 
Om det finns andra problem i lokalerna måste detta tas med chefen som får ta kontakt 
med hyresvärden, landstingsfastigheter. 
Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön har personalen haft möjlighet till samtal via A-
hälsan, både enskilt och i grupp. 
 
I skrivelsen uppger personalen att de fått till svar att de kan söka annat jobb när de 
berättar om sin situation . Uppgiften stämmer såtillvida att boendechefen och 
socialchefen båda tagit upp det förhållande att det blir till nackdel för arbetsmiljön om 
personalen inte trivs och att det då kan vara bättre att man söker arbete inom någon annan 
av socialnämndens verksamheter ifall man så önskar.  
 
Personalen ställer frågan om hemsjukvårdsövertagandet kommer att påverka Krehabs 
verksamhet och svaret blir; troligtvis. 
Socialnämnden planerar starta med s k ”trygg hemgång” som innebär att ett 
multiprofessionellt team möter upp när en person skrivs ut från vård. Socialnämndens 
förhoppning är att kunna ha mera rehab i hemmet och därmed avlasta lite från Krehab. 
 
Grundbemanningen inom enheterna sågs över under våren. De omfördelningar som 
kommer att ske berör inte Krehab, där ligger grundbemanningen kvar på samma nivå. 
Vissa enheter får lämna ifrån sig resurser, t ex Ekan, medan andra får mera resurser , t ex. 
Svalan som varit mycket lågt bemannade i förhållande till vårdtyngd.  
 
Ekonomisk analys 
Under hösten 2013 genomförs dels analys via SKL:s analys grupp, dels kan konsult från 
KPMG komma att tas in som komplement. 
Förutom de redan beskrivna förändringarna av personalbudgeten för några enheter 
kommer inga ändringar att göras under innevarande budgetår.  
Inför budgetåret 2014 ska socialnämnden spara 4,7 miljoner i förhållande till budget 
2013. 
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Övrigt 
Inför andra delårsbokslutet 2013 har Krehab tillsammans med övriga i vårdkedjan 
hemtjänst-rehab-vård och omsorgsboende kommit närmare måluppfyllelsen än under 
2012. 
Antalet utskrivningsklara med betalningsansvar har minskat, under andra delåret har vi 
inte haft några överhuvudtaget. 
 
Antalet som väntat längre än tre månader på verkställighet har också minskat. 
Den del av målen som inte kunnat uppfyllas till fullo är avlastning och rehab men vid 
brist måste man prioritera det viktigaste och det har Krehabs chef och personal fått göra. 

 
 

 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 

 
 
 
 



 Bilaga 

Översyn Korttidsplatser Krehab 
 

Bakgrund: Mer rehabilitering ska ske i det egna hemmet och korttidsplatsernas innehåll ska 
förändras från rehabilitering till avlastning och korttidsvård. Enligt uppdrag från Socialchef ska 
utsedd grupp se över innehåll och bemanning på Krehab utifrån uppdragets eventuella 
förändring 
 

Närvarande: Pernilla Berggren, MAS, Viktoria Norberg chef HSL, Agneta Sandman, 
arbetsterapeut, Kristina Grahn, arbetsterapeut, Kerstin Granberg, sjuksköterska samt Monica 
Nilsson, chef Krehab 
 

Diskussionsunderlag: 
 

 Om kommunen minskar på antalet platser i vård- och omsorgsboende, innebär det att fler 
och fler sjuka äldre ska vårdas i hemmiljö, det utökar belastningen på närstående och 
hemtjänsten. En förutsättning för att detta ska fungera är att det finns tillgång till 
korttidsplatser. 

 En förutsättning för förändring är även att det förebyggande arbetet i hemsjukvården 
utvecklas och utökas med strukturerade arbetssätt såsom införande av kvalitetssäkring 
enligt Senior Alert med förebyggande arbetssätt inom områdena fall, trycksår, undernäring 
men också införande av Trygg hemgång där utsedd grupp utarbetar förslag till organisation 
och modell. 

 Korttidsplatserna har redan idag ett förändrat innehåll, antalet platser har under 2012 
utökats från sex till nio platser, dagverksamheten har flyttats ut från verksamheten. 
Platserna nyttjas i mycket liten utsträckning för rehabiliteringsvistelse, på grund av brist på 
platser i vård- & omsorgsboende har platserna under stor del av året nyttjats för så kallat 
mellanboende.  

 Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och 
sjukgymnastnivå och i de fall den legitimerade personalen bedömer att en person har behov 
av insatser från hälso- och sjukvården är kommunen skyldig att tillgodose detta behov enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). 

 Lokalernas utformning begränsar möjligheterna att utöka korttidsplatserna i någon större 
utsträckning: Rummen är små, de befintliga boenderummen kan inte dubbelbeläggas då det 
inte får plats mer än en säng i varje rum, korridorerna kan inte användas för tillfälliga 
vistelser eftersom det i korridoren inte finns utrymme för detta. Om vårdgivaren vill utöka 
antalet platser på Krehab förutsätts att: 

o Rehabpersonalens expedition flyttas till annan lokal, på så sätt kan eventuellt 1-2 platser 
skapas 

o Träningsrummet flyttas till annan lokal, på så sätt kan eventuellt två platser skapas. 
o Om Personalrummet flyttas till annan lokal kan rummet användas för att tillskapa två 

platser – här saknas tillgång till toalett i anslutning till rummet. 
o På Krehab finns endast tillgång till totalt 4 toaletter, detta begränsar hur många platser 

som kan tillskapas. 
 Arbetsgruppens uppfattning är att det av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsskäl inte är 

möjligt att tillskapa mer än tre nya platser. Personalrummet är inte heller lämpligt som 
boenderum då det är beläget alldeles vid ytterdörren. 

 Kommunrehab har idag 7,0 årsarbeten undersköterskor det är inte möjligt att utöka antalet 
platser och minska bemanningen, snarare tvärtom. Det kommer att behövas mer personal 
vid utökning av korttidsplatser. 

 Inför sommaren 2013 är den lösning som snabbast kan verkställas att tömma 
träningsrummet och på så sätt frigöra två platser. 

 Inför eventuell förändring bör konsekvensanalys göras. 
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Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 79  Dnr 00209/2013 051
 
Kommunfullmäktige antog 2012-06-25 § 93 taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
 
Avgiftshandläggarna inom socialförvaltningen har reviderat och upprättat 
förslag till nya avgifter och taxor inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter inom omsorgen 

om äldre och funktionshindrade att gälla från och med 2014-01-01. 
2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 

inom respektive omsorgsnivå. 
3. Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 

inom respektive omsorgsnivå. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 95 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-09-24 § 79 1 (13) 
 

 

  

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
 
 

FÖRSLAG TILL 
 

Taxor och avgifter inom omsorgen  
om äldre och funktionshindrade 

 
 
 
 
 

 
 

 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 §  
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Innehållsförteckning: 
 
 
Lagtext  sid. 3 
 
Begreppsförklaringar  sid. 3 
 
Sammanfattning  sid. 4 
 
Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift  sid. 5 
 
Räkneexempel hemtjänst-/vårdavgift  sid. 6 
 
Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp  sid. 7  
 
Matkostnader särskilda boenden  sid. 7 
 
Matkostnader ordinärt boende  sid. 8 
 
Reducering matabonnemang  sid. 8 
 
Avgifter för makar  sid. 9 
 
Avgifter för hemtjänst   sid. 9 
 
Taxa för tillfälliga insatser eller enbart vissa insatser sid. 10 
 
Avgiftsbefrielse vid frånvaro  sid. 11 
 
Vårdavgift särskilda boenden  sid. 11 
 
Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på 
permanent boendeplats  sid. 11 
 
Avgifter inom hemsjukvården  sid. 12 
 
Ändring av avgiftsbeslut  sid. 12 
 
Avgift enligt ordinarie taxa  sid. 12 
 
Avgifter enligt LSS  sid. 13 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
 
Den 1 juli 2002 och i januari 2003 trädde nya bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att: 
 
 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal hälso- och 

sjukvård, dagvård etc. År 2013 är maxtaxan totalt i samlade avgifter 1 780 kr/månad. 
 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift utifrån den 

enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp (5 023 
kr/månad för ensamboende år 2013) samt boendekostnad. Om den enskilde har en varaktig merkostnad 
t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och 
då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 
 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 
 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 1 780 kr år 2013 
beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i vilken 
boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare med låga 
inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader eller ansöka om 
ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av socialtjänstlagens bestämmelser 
om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som gjordes under våren 2007. (Dnr 00-
1838/2002) 
 
 

Begreppsförklaringar 
 
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 
 
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) samt 
förbrukningsartiklar (inkontinens). Gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende. 
 
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) 
räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som används vid beräkning 
av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2013 
är 44 500 kronor 
 
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgiften 
tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Förbehållsbeloppet består av 
ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är ingen garanti för vad den enskilde skall ha i 
sin börs utan ett räknetal. 
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Minimibelopp år 2013 = 44 500 kr x 1/12 x 1,3546 = 5 023 kr per månad för ensamboende. 
 
*Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla måltider), 
kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, 
hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. 
 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2013 till högst 44 500 kr x 1/12 x 0,48 = 1 780 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är 
skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. 
Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. Beräkning av 
avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka 
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer 1 780 kr/månad i 
hemtjänst/vårdavgift år 2013. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför att den enskilde brukaren 
får behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-/vårdavgift får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar avgiftens storlek. 
Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes inkomster, bostadstillägg samt ändring 
av omsorgsnivå. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 
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Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2013 
 
 Äldre personer Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 023 kr  5 525 kr 
Makar: 4 245 kr  4 670 kr 
 
10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad är den som 
har nettoinkomster under eller har 5 023 kr/4 245 kr i månaden. Inkomsterna måste vara högre än 
förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller lägre nivå. 
 
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella personliga behov 
och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Kommunen skall då höja nivån 
på minimibeloppet. 
 
Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
 Fördyrad kost 
 Kostnader för god man 
 Familje- och arbetssituation 
 Kostnader till följd av funktionshinder 
 
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den enskilde inte har 
kostnaden. 
 
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor, papper, 

hygienartiklar) 
 
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om bostadstillägg 
m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet skall den inte påverka 
avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av boendekostnad i egen fastighet görs 
beräkningen på samma sätt som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per 
kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 
 
Exempel 1 
Bruttoinkomst 17 000 kronor  
Skatt   5 100 kronor  
   
Nettoinkomst 11 900 kronor  
Bostadstillägg          0 kronor  
Summa inkomster  + 11 900 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se * sidan 3)  
Merkostnad mat      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 500 kronor  
Summa utgifter  -  10 003 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  + 1 897 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 780 kronor per 
månad år 2013. Brukarens avgiftsutrymme är på 1 897 kronor och därför har han/hon råd att 
betala hela avgiften. 
 
 
 
 
Exempel 2 
Bruttoinkomst 12 400 kronor  
Skatt   3 720 kronor  
   
Nettoinkomst   8 680 kronor  
Bostadstillägg      970 kronor  
Summa inkomster  +  9 650 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se * sidan 3)  
Merkostnad mat      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 250 kronor  
Summa utgifter  -   9 753 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  -        103 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 780 kronor minus 
1 780 kronor som reduceras. Brukarens avgiftsutrymme är på - 103 kronor och därför har 
han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift. (år 2013). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 
 
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad 
 
Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad per månad för äldre över 75 år 2013 är 
1 690 kr per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel). 
 
2013      
Middag 35 %   =  592 kr per person/månad  
Lunch 30 %   =  507 kr per person/månad  
Frukost 20 %   =  338 kr per person/månad  
Mellanmål 15 %  =  253 kr per person/månad 
Totalt   =1 690 kr per person/månad   
 
Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader gällande t.ex. 
merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja förbehållsbeloppet. Detta 
innebär att när kommunen följer Konsumentverkets livsmedelskostnader för äldre över 75 år, blir höjningen 
skillnaden mellan faktiskt matkostnad kommunen tar ut (max 3 060 kr/mån år 2013) minus 
Konsumentverkets livsmedelskostnadstal (max 1 690 kr/mån år 2013 ). Höjningen av förbehållsbeloppet 
blir således max 1370 kr år 2013 gällande leverans av färdiglagad mat till den enskilde. Merkostnaden ska 
vara varaktig. 
 
SÄRSKILT BOENDE år 2013 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 060 kr/månad 
  Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
  (3 060 - 1 690 = 1 370 = merkostnad ) 
 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp som 
konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnaden för personer 75 år och äldre. För år 2013 blir det en 
höjning med 95 kr per månad och person. (1 690 kr – 1 595 kr = 95 kr. ) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för sin mat på 
boende minus Konsumentverkets uträknade summa för livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre dvs. 
för år 2013 blir det 3 060 kr – 1 690 kr = 1370 kr per månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2013. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från första dagen till 
och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad delat med 30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande dagar under 
månaden. 
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ORDINÄRT BOENDE år 2013 
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang  – 7-dagars  
   
Två huvudmål ( 2 x 7 ) varje dag, total matkostnad  1 989 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader     891 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål ( 1 x 7 ) varje dag, total matkostnad  1 071 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad     480 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang - 5-dagars  
 
Ett huvudmål ( 1x 5 ) alla vardagar mån - fre, total matkostnad   786 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp      352 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt abonnemang i 
fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (3 060 kr år 2013) = 1 989 kr/mån (30 dag) 
1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (3 060 kr år 2013) = 1 071 kr/mån (30 dag) 
1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang (3 060 kr år 2013) =  786 kr/mån (22 dag) 
 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive abonnemang. Dock 
gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2013. 
 
Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från första dagen 
till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad delat med 30 
dagar. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt följande år 2013: 

- matabonnemang 2 x 7 = 33 kronor eller 66 kronor per dag 
- matabonnemang 1 x 7 = 36 kronor 
- matabonnemang 1 x 5 = 36 kronor 

  
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen räknas om 
utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2013 är 3 060 kr/mån och 
baseras på Konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnaden för äldre.  
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Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck 55 kr/portion 
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck 60 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare insatser i 
hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig omvårdnad.  
 
Matpriser restaurang: Pensionär   60 kr/ portion 
Kommunkök  Gäster   65 kr/ portion 
 
 

Avgifter för makar 
 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera 
maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten dem emellan, att 
deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av omsorgstagarens avgiftsunderlag (prop. 
2000/01:149 sid. 49). 
 
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde. 
Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och serviceinsatserna kan variera för 
vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild person. Barns inkomster skall inte medräknas i 
avgiftsunderlaget. 
 
 

Avgifter för hemtjänst 
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 
1.  Serviceinsatser 
 Städning och tvätt 
 Inköp, post- och bankärenden 
 Matlagning/matdistribution 
 
2.  Personlig omvårdnad 
 Hjälp med att äta, dricka, på- och avklädning 
 Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet 
 
3.  Ledsagning 
 
 
4.  Avlösning av anhöriga 
 
Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut. 
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Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari månad år 2013 per månad 
 
Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antal 
timmar/vecka 

 
0,0001 

 
1,1500 

 
2,0700 

 
3,9100 

 
5,7500 

Avgift max % av 
prisbasbeloppet 
delat med 12 

 
16 % 

 
24 % 

 
32 % 

 
40 % 

 
48 % 

2013 års prisnivå 593 kr 890 kr 1 187 kr 1 483 kr 1780 kr 
 
Prisbasbeloppet år 2013 är 44 500 kr. 
 
Avgiften är max 1 780 kr/mån i 2013 års nivå (44 500 x 1/12 x 0,48 = 1 780 kr). Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2013 = 395 kronor (beräkning utifrån nyckeltal i 
LOV-utredningen 2010) 

 
 
Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
 
Dagligvaruinköp: avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Tillredning av måltider:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Trygghetslarm:  160 kr/ månad 200 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser  
  200 kr/ månad 240 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser. 
  Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med 5 kronor. 
 
Nödsändare:  400 kr/månad. Den som har både trygghetslarm och nödsändare 
  betalar endast för nödsändare. Avgiften höjs årligen med 5 kronor. 
 
Ledsagning:   avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Dagverksamhet:  kostnad för mat och fika. 
 
Korttidsboende/ 
avlösning/växelvård:  avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar = 59 kr/dygn 

samt kostnad för mat 102 kr/dygn år 2013.  
 
Närståendestöd:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Transport av avlidna   
från äldreboenden  760 kronor, taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex med 

oktoberindex 2006 som bas. Beloppet avrundas till jämna fem kronor 
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Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden 
 
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i följd reduceras 
avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande heldag. 
 

Vårdavgifter vid särskilt boende 
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir därmed 
individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2013 års nivå är 1 780 kr (48 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 
 Service- och omvårdnadsavgift 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, bostadstillägg 
och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 1 780 kr/månad. Förmögenhet skall 
inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift 
för omsorg och vård kan tas ut. 
 
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 015 kr/månad. Hyresförändringar följer de 
nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de två som bor i 
dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 
 

Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på permanent boendeplats 
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast halv hyra för 
närvarande 2 507 kr per månad år 2013. Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och 
kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
Minskning av minimibelopp 2013 
I särskilt boende och korttidsboende i väntan på permanent boendeplats minskas minimibeloppet med det 
som kommunen står för eller ingår i hyran. I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av 
vårdavgiften: 
 
Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
Totalt 350 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 
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Ökning av minimibelopp 2013 
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2013 till 1 370 kr per person och 
månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade summa för 
livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.  
 
 

Avgifter inom hemsjukvården 
 
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt Kommunallagen, 
kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den så kallade maxtaxan som regleras på nationell 
nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 
 
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 
 
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i kommunens 
beslutade avgift för omvårdnad. 
 

Ändring av avgiftsbeslut 
 
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex. 
ändrade inkomstförhållanden 
 Ändrat beslut om bostadsstöd 
 Ändrade familjeförhållanden 
 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 
 
Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift inlämnas och/eller 
information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 
 
Rätt för den enskilde att överklaga 
Individuellt beslut om: 
 Avgiftens storlek 
 Avgiftsändring 
 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp 
 
 

Avgift enligt ordinarie taxa 
 
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till kommunen. Om 
den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 
 
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 
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Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS) 
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21. 
 

”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan 
ersättning. Lag (2004:826). 
 
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel 
aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av 
motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut 
enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens 
självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov. Lag (2002:199). 
 
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, 
är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. 
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 
 
21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för 
insatser enligt denna lag.” 

 
Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
 
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och skollov. Under 
skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 
 
Hyra  1700 kr/mån  
Kost  1500 kr/mån 
 
Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning 
 
Avgift för kost – vuxna 100 kr/dygn 
Avgift för kost – barn 75 kr/dygn 
 

Avgift för boendestöd 
 

Inkoms
t 
Klass 

Inkomst  
Ensamstående 

Inkomst 
Makar 

Avgift kr/mån 

1 0-88 000 0-140 000 174 
2 88 001-105 000 140 001-160 000 245 
3 105 001-120 000 160 001-180 000 419 
4 120 001-140 000 180 001-210 000 522 
5 140 001-165 000 210 001-240 000 624 
6 165 001-195 000 240 001-265 000 706 
7 195 001- 265 001- 849 

 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 107 
 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Berörda 
 

Sn § 80 Dnr 00034/2013 002
 
Socialnämnden antog 2013-03-19 § 18 delegationsförteckning för 
socialnämnden.  
Delegationsförteckningen bör revideras då vissa förändringar av 
handläggning av biståndsärenden har skett. 
 
Socialnämnden har delegerat handläggning inom LSS till områdeschef och 
utredare inom avdelningen för funktionshindrade. Verksamheterna ser ett 
behov av förändring som innebär att handläggning inom avdelningen för 
funktionshindrade läggs på en tjänst, istället för att som idag vara utlagd på 
alla områdeschefer. 
Biståndshandläggning måste fungera även om avdelningen för 
funktionshindrades handläggare inte finns på plats, därför kommer även 
biståndshandläggarna inom äldreomsorgen att få tal del av ärenden inom 
LSS området. 
 
Biståndshandläggarna har benämningen utredare i nuvarande version av 
delegationsförteckningen. De bör ändras till biståndshandläggare. 
Förändringen innebär att alla som benämns biståndshandläggare har samma 
delegation, oavsett om de har sina huvuduppgifter inom avdelningen för 
funktionshindrade eller inom äldreomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta delegationsordning för socialnämnden med ovanstående 

ändringar. 
2. Delegationsordningen bifogas inte protokollet men finns tillgänglig på 

nämndskansliet. 
3. Socialnämndens beslut 2013-03-19 § 18 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 108 
 
 

 
 
Skrivelse om 
Trygghetslarm i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
 
 

Sn § 81 Dnr 00136/2013 739
 
En skrivelse har inlämnats av enskild person som är missnöjd med bristen på 
utbildning av hemtjänstpersonalen avseende trygghetslarm. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet. Socialchefen har 
också svarat den enskilde personen. 
 
Socialnämnden erbjuder sedan många år  service i form av trygghetslarm till 
personer som har behov av sådant stöd för att kunna bo kvar i det egna 
hemmet. 
Under många år har Telias fasta nät varit enda bas för trygghetslarmen men 
sedan några år tillbaka är vi på väg in i ett teknikskifte. 
På många håll i landet har uppmärksammats att larm baserade på  s k IP-
telefoni eller via mobiltelefon har vissa svagheter i förhållande till larm 
baserade på det s k fasta telenätet. 
Larmanordningarna är upphandlade via Tunstall som är stor leverantör av 
trygghetslarm och andra teknikprodukter inom socialtjänstens område. 
I samband med ansökan om trygghetslarm får den enskilde information om 
förutsättningarna för de olika typerna av larm. Information i form av 
broschyr finns även på kommunens hemsida. 
Telia monterar ned delar av det fasta nätet i kommunen och då uppstår också 
behov av nya larmapparater som kommunen har ansvar för att sätta in. 
Under sommaren har det vid några tillfällen uppstått problem med de olika 
nya larmtyperna. Till viss del beror problemen på bristande kunskap inom 
vår verksamhet, till andra delar beror det på fel hos leverantören av olika 
komponenter, det kan handla om SIM-kort, larmboxar mm. 
 
För att råda bot på  en del av bristerna kommer larmansvariga inom 
hemtjänsten och avdelningen för funktionshindrade att erbjudas utbildning 
via Tunstall den 2013-09-18. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialchefen får i uppdrag att fortlöpande informera nämnden om 

trygghetslarmen och den utveckling som sker inom området. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 109 
 
 

 
 
 

Entledigande som ersättare 
i socialnämndens utskott – 
Hanna Lundgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Hanna Lundgren 
Patrik Åman 
Socialnämnden 
Löner 
Nämndskansliet 
 

Sn § 82 Dnr 00108/2013 102
 
Hanna Lundgren (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
socialnämnden utskott. 
 
Ordföranden tar upp frågan om val av ny ersättare i utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hanna Lundgren beviljas entledigande. 
2. Utse Patrik Åman (s) som ersättare i socialnämndens utskott. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 110 
 
 

 
 
Byte av plats i 
socialnämndens utskott – 
Annika Öberg och Agneta 
Lundström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Annika Öberg 
Agneta Lundström 
Socialnämnden 
Löner 
Nämndskansliet 
 

Sn § 83 Dnr 00071/2013 102
 
Socialnämnden beslutade 2013-03-19 § 22 att utse Annika Öberg (m) som 
ordinarie ledamot i socialnämndens utskott och Agneta Lundström (c) som 
ersättare i utskottet. 
 
Ovanstående personer har inlämnat skrivelse 2013-08-23 där de önskar att 
byta plats i utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Utse Agneta Lundström (c) som ordinarie ledamot i socialnämndens 

utskott. 
2. Utse Annika Öberg (m) som ersättare i socialnämndens utskott. 
3. Socialnämndens beslut 2013-03-19 § 22 upphör att gälla. 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 111 
 
 

 
 
Trygg hemgång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann-Sofi Levander 
Pernilla Berggren 
Viktoria Norberg 
Områdeschefer hemtjänsten 
 

Sn § 84  Dnr 00219/2013 730 
 
Socialchef lämnade i mars 2013 uppdrag till områdeschef i hemtjänst, chef 
för hälso- och sjukvård och rehabenheten samt biståndshandläggare att 
utreda möjligheten att införa trygg hemgång (enligt Ronnebys modell). 
Detta för att lösa problem med utskrivningsklara personer som inte bedöms 
kunna komma tillbaka till sitt ordinarie boende utan förstärkta insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 
 
I korta drag innebär trygg hemgång enligt Ronnebys modell att 
biståndshandläggaren i samband med vårdplanering inom slutenvården, kan 
besluta om trygg hemgång. Vid hemkomsten från sjukhuset möts den 
enskilde upp av ett team bestående av undersköterskor och hemsjukvården. 
Modellen innebär att den enskilde får förstärkta insatser från teamet under 
en begränsad tid för att främja trygghet och möjlighet för den enskilde att 
bo kvar hemma. 
 
En arbetsgrupp har utsetts, som bedömer att arbetssättet är möjligt att införa 
med vissa anpassningar. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. På försök under ett år införa ”Trygg hemgång”, med start 2013-10-01. 
2. Utvärdering av ”Trygg hemgång” sker vid socialnämndens sista 

sammanträde 2014. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-09-24 § 84 1 (2) 
 
 

Trygg hemgång 
 

 
Bakgrund 
Socialchef lämnade i mars 2013 uppdrag till områdeschef i hemtjänst, chef för hälso- och 
sjukvård och rehabenheten samt biståndshandläggare att utreda möjligheten att införa trygg 
hemgång (enligt Ronnebys modell). Detta för att lösa problem med utskrivningsklara personer 
som inte bedöms kunna komma tillbaka till sitt ordinarie boende utan förstärkta insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 
 
I korta drag innebär trygg hemgång enligt Ronnebys modell att biståndshandläggaren  i samband 
med vårdplanering inom slutenvården, kan besluta om trygg hemgång. Vid hemkomsten från 
sjukhuset möts den enskilde upp av ett team bestående av undersköterskor och hemsjukvården. 
Modellen innebär att den enskilde får förstärkta insatser från teamet under en begränsad tid för 
att främja trygghet och möjlighet för den enskilde att bo kvar hemma. 
 
1. Målgrupp 
 Okomplicerade frakturer. 
 Från oberoende till mycket beroende av hemtjänstinsatser. 
 Personer boende i tätorten. 
 Personer med upprepade återinläggningar på vårdinrättningar. 
 Personer i behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. 
 
2. Syfte med trygg hemgång 
 Att skapa trygghet för den enskilde.  
 Förebygga återinläggning i slutenvård/korttidsvård. 
 Möjliggöra effektiv biståndshandläggning. 
 Snabbare rehabilitering och återhämtning i hemmiljö. 
 Kostnadseffektivitet. 
 
3. Trygg hemgångsgruppens ansvar och arbetsuppgifter 
 Ett nära samarbete mellan hemsjukvården (som består av distriktsköterska, arbetsterapeut 

och sjukgymnast), biståndshandläggare, områdeschef i hemtjänsten, omvårdnadspersonal i 
hemtjänsten och anhöriga.  

 Vid vistelse på vårdinrättning kallas biståndshandläggaren och berörd personal till en 
vårdplanering. Den enskilde kan vid det tillfället beviljas trygg hemgång. Den enskilde får 
information om vad trygg hemgång innebär. 

 Biståndshandläggaren skriver beslut om trygg hemgång som innefattar omvårdnadsinsatser 
motsvarande hög omsorgsnivå (dvs. >5,7 tim/vecka). 

 När den enskilde blir utskriven från slutenvården och kommer hem ska personen mötas upp 
av omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Personalen kan stanna hos den enskilde upp till fem 
timmar  med målet att skapa trygghet. Det kan innebära att se till att det finns mat och 
mediciner hemma, att förflyttningarna fungerar och att hjälpmedel finns på plats.  

 Hälso- och sjukvårdspersonal (distriktsköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) möter upp 
utifrån den enskildes behov.  

 Kvällar, nätter och helger går den ordinarie hemtjänstgruppen in och ger de insatser som 
den enskilde är i behov av.  

 Biståndshandläggaren gör ett uppföljande hembesök och kallar till vårdplanering i hemmet 
inom 7-14 dagar. Efter vårdplanering fattas beslut om fortsatta insatser, vilka sedan ligger 
till grund för den enskildes genomförandeplan.  Tisdag förmiddag föreslås vara en fast dag 
för vårdplanering.  



 2 (2) 
 
4. Hemgång förmiddag 
En förutsättning för att trygg hemgång ska fungera är att det finns ett gott samarbete med NLL:s 
slutenvård. Den person som skrivs ut från slutenvården med beslut om trygg hemgång bör gå 
hem måndag – torsdag och helst på förmiddagen för att underlätta de praktiska göromålen kring 
den enskilde. Då hinner dessutom personalen bilda sig en uppfattning om den enskildes fysiska 
och psykiska status vilket i sin tur ger hemtjänstpersonalen bättre förutsättningar att kunna ge 
rätt insatser kvällar och helger. 
 
5. Hemsjukvård 
Hemsjukvårdspersonalen ingår i trygg hemgångs-teamet. Om behov finns av hälso- och 
sjukvårdsinsatser efter utskrivning, skrivs den enskilde in i hemsjukvården under en begränsad 
tid. I samband med efterföljande vårdplanering görs en ny bedömning gällande den enskildes 
fortsatta behov av hemsjukvård. 
 
6. Personal 
Områdeschef i hemtjänst ansvarar för att frigöra tid för kontaktpersonen i hemtjänstgruppen att 
utföra trygg hemgångsinsatser. På så sätt berör införande av trygg hemgång all personal i 
hemtjänsten. Kontaktpersonen i hemtjänsten är ”teamledare” och den som möter upp den 
enskilde i hemmet. Kontaktpersonen fungerar som en handledare för övrig personal i 
hemtjänstgruppen och sköter informationen till gruppen och andra berörda parter. 
Kontaktpersonen påbörjar genomförandeplanen under första dagen för dag, kvälls- och 
nattinsatser. På liknande sätt struktureras personal från hälso- och sjukvården upp och ansvarar 
för de patienter som hör till respektive ansvarsområde.  
 
Checklistor upprättas med kontaktpersonens ansvar och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.  
 
7. Ekonomisk analys  
Insatserna organiseras så långt som möjligt inom befintlig ekonomisk ram. Områdeschef i 
hemtjänst ansvarar för att omfördela personal samt vid behov kalla in extra personal. För 
biståndshandläggare och personal inom hälso- och sjukvården organiseras detta inom befintlig 
bemanning. Eventuellt utökade kostnader för trygg hemgångsinsatser  konteras ett tilldelat 
projektnummer så att kostnader kan följas upp och utvärderas. 
 
8. Tidsplan 
Arbetet med trygg hemgång kan påbörjas när nödvändiga beslut fattats. Uppföljning av projektet 
ska ses efter 5-6 ärenden. Uppföljningen syftar till att undersöka om trygg hemgång gett önskad 
effekt och där fokus kommer att vara följande faktorer: 
 
 Hemtjänstnivån efter trygg hemgång. 
 Antal trygg hemgångsdagar. 
 Återinläggning. 
 Effektiv biståndshandläggning, har vi lyckats? 
 Kostnadseffektivitet. 
 
Slutlig utvärdering kommer att genomföras efter 1 års prövotid.  
 
_____ 
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Medfinansiering av 
länssamordnare inom 
området Våld i nära 
relationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunförbundet Norrbotten 
Ann-Sofi Levander 
Ekonomi 
 
 

Sn § 85 Dnr 00228/2013 701
 
Norrbotten har under de senaste åren haft en länssamordnare, finansierad av 
statliga medel. Nu är stimulansmedlen slut men arbetet måste fortsätta. 
Kommunförbundet Norrbottens politiska samverkansberedning har ställt sig 
positiva till en permanent verksamhet. 
De flesta kommuner i Norrbotten har också under sommaren ställt sig 
positiva till förslaget. 
 
Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose de 
drabbades behov av skydd, stöd och vård. De ideella organisationernas 
verksamheter är ett betydelsefullt komplement till kommunernas ansvar för 
stöd till de brottsutsatta. Samordning av insatserna är nödvändigt för att ge 
ett samlat och effektivt stöd till barn som utsatts eller bevittnat våld i nära 
relationer, våldsutsatta vuxna och förövare som vill ha hjälp att komma ifrån 
ett våldsbeteende.  
 
Länssamordnaren ska utifrån definierat uppdrag identifiera prioriterade 
utvecklingsområden, samordna huvudmännens uppdrag, samt ansvara för 
utveckling av insatser till såväl den utsatte, som förövaren och de som 
arbetar med frågan. Detta inkluderar utveckling och administration av den 
webbportal som är lanserad i länet.  
Samordnaren ansvarar för att utveckla samverkansorganisationen, processer 
och strategier för samverkan. Omvärldsbevakning som stöd till länets 
aktörer är en del av uppdraget.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Bevilja medfinansiering av en länssamordnare inom området Våld i nära 

relationer, till en kostnad av 18 207 kronor för år 2014. 
2. Pengarna tas från ansvar 4, konto 706. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 113 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 86 Dnr 00157/2013 700
 
Ordförande Ylva Stråhle Andersson informerar om följande; 
 
Socialchefen och ordföranden kommer inte att åka på den studieresa till 
Norge som Kommunförbundet Norrbotten anordnat angående lösningar på 
förvaltningsorganisationen. 
 
Kommande Kurser och konferenser 
Länsträff i Luleå 2013-10-17—18 för ordföranden och vice ordföranden i 
socialnämnden. Kommunförbundet Norrbotten anordnar inom olika 
områden för förtroendevalda och olika yrkesgrupper länsträffar med syftet 
att informera, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna att ordföranden/vice ordföranden deltar i ovanstående 

konferens. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 114 
 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 87 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2013-04-01—2013-08-31 
Marie Lidström 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Maria Rådman 
Kontaktperson/familj 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 3 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2013-04-01—2013-08-31 
Marie Lidström 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 9 
Kontaktperson SoL 1 
Korttidsboende 7 
Korttidsboende i avvaktan på permanent plats 2 
Matdistribution 12 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 44 
Serviceinsatser 15 
Särskilt boende 5 
Trygghetslarm 4 
Summa delegeringsbeslut 100 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 115 
 
 

 forts. Sn § 87 
 
II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 2013-04-01—2013-08-31 
Anna Lindblom 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 1 
Korttidsboende 4 
Kortidsboende avslag 1 
Korttidsboende i avvaktan på permanent plats 1 
Matdistribution 9 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 11 
Serviceinsatser 6 
Serviceinsatser avslag 2 
Stöd i boendet - Personlig omvårdnad 1 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 1 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 47 
 
Jessica Lindgren 
Avlösning i hemmet 2 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 2 
Korttidsboende 9 
Matdistribution 8 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 28 
Serviceinsatser 9 
Serviceinsatser 1 
Särskilt boende 1 
Trygghetslarm 11 
Summa delegeringsbeslut 73 

 
Eriksson, Berit 
Avgiftsbeslut 172 
Summa delegeringsbeslut 172 

 
Höglander, Catrin 
Avgiftsbeslut 213 
Summa delegeringsbeslut 213 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 605 beslut 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 116 
 
 

 forts. Sn § 87 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-05-01—2013-08-31
Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson  
§ 12 - hem  11 § LVU  1
Omed omh 6 § LVU beteende 1
Omed upphör 9 § 3st LVU  1
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Maria Eklund 
Avslag 4:1 4
Avslag 4:1 flykting 1
Avsluta utredn 0-17 med insats 1
Förmedling egna medel 2
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd  3
Försörjningsstöd 4:1 58
Försörjningsstöd 4:1 flykting 6
Kontaktpers 1
Livsföring i övrigt 4:1 40
Livsföring i övrigt 4:1 flykting 4
Lägga ner utredning 1
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1
Överklagan rätt tid 1
Summa delegeringsbeslut 123 
 
Britt-Inger Hedman 
Avslag 4:2 2
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd  1
Försörjningsstöd 4:1 36
Livsföring i övrigt 4:1 13
Summa delegeringsbeslut 53 
 
Carina Lundmark 
HVB Tillfälligt SoL 4
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Summa delegeringsbeslut 5 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 117 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 87 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-05-01—2013-08-31
Mona Larsson-Dahlberg 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1
Försörjningsstöd 4:1 20
Kontaktpers 3
Livsföring i övrigt 4:1 12
Strukturerat öppenvårdsprogram 1
Särsk kostn i samband med utredn  2
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 3
Summa delegeringsbeslut 42 
 
Åsa Lindström 
Avslag 4:1 6
Avsluta Yttr 11 § LUL 1
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 8
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Försörjningsstöd 4:1 47
Försörjningsstöd 4:1 flykting 1
Livsföring i övrigt 4:1 38
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1
Återkrav 9:2 arbkonflikt Livsför övrigt  1
Summa delegeringsbeslut 104 
 
Petra Lundqvist 
Avslag 4:1 4
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3
Försk på förmån 9:2 Försörj  1
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 20
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd flykting 4
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt  2
Försörjningsstöd 4:1 51
Försörjningsstöd 4:1 flykting 1
Kontaktpers 2
Livsföring i övrigt 4:1 14
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 3
Överklagan rätt tid 1
Summa delegeringsbeslut 106 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 118 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 87 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 
 2013-05-01—2013-08-31 
Christine Boström  
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 2
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr  3
Extra kostnad vid placering 1
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd  1
Försörjningsstöd 4:1 40
Kontaktpers 1
Livsföring i övrigt 4:1 37
Lägga ner utredning 1
Upplysningar 6:20 FB 1
Summa delegeringsbeslut 88 
 
Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 1
Avslag 4:2 1
Bekräft MF protokoll Gem vårdnad 1
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 8
Extra kostnad vid placering 4
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd  1
Försörjningsstöd 4:1 12
HVB SoL 2
Livsföring i övrigt 4:1 8
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Summa delegeringsbeslut 40 
 

Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 563 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 119 
 
 

 
 
 

Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

Sn § 88  
 Delgett via e-post om inget annat anges.
 
III Meddelandeärenden 
 
* Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet 
- Polisen 
 
* Cirkulär 13:37 - Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige 

utan tillstånd 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 
- Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 88 
 
* Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun 
- Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 93 
 
* Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan 2015-2017 
- Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 101 
 
* Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 

2013-04-30 - Socialnämnden 
- Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 104 
 
* Volontärer (Medborgarförslag) 
- Kommunfullmäktige 2013-07-01 § 108 
 
* Svar på förfrågan från bosättningsfrågor (Arbetsförmedlingen) om 

punktinsats för mottagande av personer som är i slutet av sin 
integrering - Dnr 00190/2013 

- Lotta Åman och Ylva Stråle Andersson  
 
* Cirkulär 13:42 - Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt 

bistånd 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 13:44 - Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när 

det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-09-24 120 
 
 

 
 
 

Redovisning av 
meddelandeärenden  
 

forts. Sn § 88 
 Delgett via e-post om inget annat anges.
 
III Meddelandeärenden 
 
* Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan 
- Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-09-24 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark -          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Ingrid Tagesdotter -          

 7 Agneta Lundström 1          

 8 Pia Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Lena Karlsson 1          

 2 Björn Lundberg           

 3 Karin Lindgren           

 4 Elisabeth Backman           

 5 Håkan Sandgren           

 6 Maj-Lis Vidman 1          

 7 Margareta Nevander           

 8 Sten Scherman           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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