
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Sammanträdesdatum Blad 
 
Socialnämnden 2014-05-19 32 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.45. 
 
Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande 

Ruschadaporn Lindmark (s) 
Margoth Holmkvist (v) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Pia Klockljung 
Annika Öberg, (m) 
Björn Lundberg (s), tjg ers 
Sten Scherman (c), tjg ers 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Roger Lundberg, § 22 
 Anna Lindbäck, enhetsledare IFO, § 23 

Ann-Sofi Levander, socialchef 
 

 
 
 
 
Utses att justera Ingrid Tagesdotter 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2014-06-11 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Ann-Sofi Levander Paragrafer 22-46 
 
   
 Ordförande Ylva Stråhle Andersson 
 
   
 Justerande Ingrid Tagesdotter 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-05-19 
 
Datum då anslaget 2014-06-12 Datum då anslaget 2014-07-04 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Ann-Sofi Levander 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 33 
 

Ärendeförteckning 
 

Sn § 22 Dnr 00026/2014 
Tema - Målstyrning  
 
Sn § 23 Dnr 00026/2014 700
Information - Barn som far illa, försörjningsstöd och norrsken 
 
Sn § 24 Dnr 00116/2014 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 25 Dnr 00118/2013 041
Tilläggsbudget - Kostnadstäckning av icke påverkbara kostnadsökningar för 
socialnämnden 
 
Sn § 26 Dnr 00161/2014 734
Utredning om inrättande av rationellt vård- och omsorgsboende 
 
Sn § 27 Dnr 00136/2014 042
Delårsrapport 2014-04-30 – Socialnämnden 
 
Sn § 28 Dnr 00128/2014 042
Internbudget 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 29 Dnr 00092/2014 007
Revisionsrapport - Målstyrning inom socialtjänsten 
 
Sn § 30 Dnr 00028/2013 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 31 Dnr 00112/2014 709
Internkontrollplan för 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 32 Dnr 00203/2013 041
Täckning av budgetposter i investeringsbudgeten mellan åren 2013 och 
2014 
 
Sn § 33 Dnr 00162/2014 041
Investeringsäskande år 2015-2018 – Socialnämnden 
 
Sn § 34 Dnr 00115/2014 739
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 34 
 

 
 
 

forts. 
 
Sn § 35 Dnr 00104/2013 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2013 
 
Sn § 36 Dnr 00113/2014 002
Delegering av beslutanderätt – Socialnämnden 
 
Sn § 37 Dnr 00013/2014 739
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014-1 
 
Sn § 38 Dnr 00013/2014 739
Anmälan enligt Lex Sarah år 2014-2 
 
Sn § 39 Dnr 00090/2014 709
Delgivning 
Anmälan om Klagomål om bristande omsorg vid vård- och omsorgsboende i 
Arvidsjaurs kommun - Inspektionen för vård och omsorg 
 
Sn § 40 Dnr 00022/2014 041
Omföring av intäkter från socialnämnden till kostenheten 
 
Sn § 41 Dnr 00137/2014 730
Systematisk arbetssätt - Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
 
Sn § 42 Dnr 00138/2014 730
Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra övergrepp 
i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
 
Sn § 43 Dnr 00163/2014 702
Ansökan om serveringstillstånd året runt till allmänheten - Rolles krog AB 
(Stationsgatan 18) 
 
Sn § 44 Dnr 00164/2014 702
Ansökan om serveringstillstånd året runt till allmänheten - Wilderness Life 
in Arvidsjaur AB (Auktsjaur) 
 
Sn § 45 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 46 
Meddelandeärenden 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 35 
 

 
 
Tema - Målstyrning 

Sn § 22 Dnr 00026/2014 700 
 
Med anledning av revisionsrapport – Målstyrning inom socialtjänsten har 
ledamöterna i socialnämnden samt chefer inom socialtjänsten haft 
målstyrning som tema.  
Kommunrevisor Roger Lundberg har deltagit. 
 
____ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 36 
 

 
 
Information 
- Barn som far illa, 
försörjningsstöd och 
norrsken 

Sn § 23 Dnr 00026/2014 700 
 
Ledamöterna i socialnämnden får en kort information om barn som far illa, 
försörjningsstöd och norrsken; 
 
Barn som far illa 
I kommunen finns ca 10 familjer som direkt skulle vara i behov av stöd, ett 
stöd kommunen inte kan erbjuda idag. Ökade krav i skolan ställer ökade 
krav på föräldrar, ett krav som inte alla föräldrar klarar av att möta. Det finns 
en viss risk att individ- och familjeomsorgen kan komma att överskrida 
budgeten för ekonomiskt bistånd till barn och unga. 
 
Försörjningsstöd 
Nya regler för försörjningsstöd gäller och de innefattar bland annat 
jobbstimulans Skolungdomar har rätt att tillgodoräkna sig motsvarande ett 
prisbasbelopp, för närvarande 44 400 kr/år, när deras försörjningsstöd ska 
beräknas. 
 
Norrsken 
Ledamöterna får en kort information om projekt Norrskens resultat och 
arbetet med implementering av projektets arbetssätt i befintlig verksamhet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 37 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 – 
Socialnämnden 
 Bilaga ./.  

Sn § 24 Dnr 00116/2014 042 
 
Ekonomisk uppföljning januari - mars 2014 redovisas. 
 
Sammantaget tyder redovisningen på att socialnämnden går mot ett 
underskott för 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 24. 1(3) 
 
 
 
 
 
 
Ekonomisk uppföljning januari - mars 2014 - Socialnämnden 
 
Socialnämnden Budget Redovisat Förbrukat i % Redovisat Förändring i % Återstår av

2014 Jan 14 - Mars 14 av budget Jan 13 - Mars 13 mellan åren budget

SOCIALNÄMNDEN

Personal 140 748,6 36 862,4 26 37 928,9 97 -103 886,2
Verksamhet 44 688,7 11 999,0 27 12 824,1 93 32 689,7
Interhyra 0,0 0,0 0 62,4 0 0,0

Summa kostnader 185 437,3 48 861,4 26 50 815,4 96 -136 575,5

Intäkter -32 447,3 -9 485,1 29 -10 489,9 90 22 962,2
Internhyror 0 0

Summa intäkter -32 447,3 -9 485,1 29 -10 489,9 90 22 962,2

Netto 152 990,0 39 376,3 26 40 325,5 98 -113 613,3

Riktpunkt för mars =25 %
Riktpunkt för personal = 24 %  
 

Personal
Kostnaden ligger högre än budgeterat, många sjukskrivningar på grund
av influensa, extrapersonal på grund av hög vårdtyngd på en del enheter
Introduktion av ny personal inom både Äldreomsorgen och Avdelningen
för funktionshindrade (administrationen) har kostat mer än beräknat.

Verksamhet
Solbacken har högre kostnader än beräknat för mat , lokalvård mm.
Äldreomsorgen har i sin helhet förbrukat 26 % 
Avdelningen för funktionshindrade låg vid mars utgång på 24 % för personal, följer budget
samt 21 % för verksamhet. Under april har vi fått in räkningar på sjuklöner från
privata utförare som egentligen skulle ligga på 2013 men som kommer att belasta
2014 års resultat.
Individ och familjeomsorgen ligger över budget, 33 % på personal och 41 % på verksamhet

Sammantaget tyder redovisningen på att socialnämnden går mot ett underskott för 2014  
 



 2(3) 
 
 

Socialnämnden Årsbudget Redovisning Förbrukat i % Redovisning
Kod Verksamhet 2014 Jan 14 - Mars 14 Jan 13 - Mars 13

00400 Socialnämnden 300,0 39,2 13 33,1
00 POLITISKA ORGAN 300,0 39,2 13 33,1

70200 Socialadministration 8 660,0 2 287,3 28 2 154,9
70300 Gemensam verksamhet 100,0 -300,5 -301 91,5
70400 Primär personalpool 200,0 46,9 23 -72,8
70500 MAS 52,0 7,0 13 12,1
70600 Forskning och utbildning 25,0 0,0 0 0,0
70800 Sekundär personalpool 0,0 114,9 0 8,3
70 SOCIAL ADMINISTRATION 9 037,0 2 155,6 25 2 194,0
Under socialadministration har i januari månad varit extra kostnader på grund av introduktion
av ny personal. Dessutom har sjukvikariat redovisats här men som ska omföras
till vht 761.
Under verksamhet 703 har Projektmedel från SKL  (prestationsersättning) beviljats  med 381,5 tkr 
Under verksamhet 704 har kostnader för dataprogram redovisats för halva året 2014

74200 Ensamkommande barn 579,0 -101,9 -18 185,4
75100 Gemensam verksamhet 3 266,0 761,8 23 1 186,7
75200 Vård i familjehem 766,0 754,5 98 156,4
75300 Bistånd barn-ungdom 600,0 199,9 33 69,2
75400 Bistånd vuxna missbrukare 900,0 0,0 0 266,4
75500 Ekonomiskt bistånd 4 900,0 1 278,0 25 1 324,7
75600 Familjerådgivning 180,0 4,1 2 28,7
75700 Pärlan 858,0 197,4 23 161,4
75800 Institutionsv barn/ungdom 2 400,0 1 546,1 64 568,4
75900 Bistånd kontaktpersoner 125,0 5,8 5 52,6
75 INDIVIDOMSORG 14 574,0 4 645,7 32 3 999,9
Som tidigare återsöks intäkter till Migrationsverket i efterskott. Inga pengar har ännu kommit in
för år 2014 vilket främst märks på vht 752 och 758. Under vht 742 finns intäkter som avsåg 2013
och som var osäkert om kommunen skulle erhålla, varför de ej bokades upp år 2013.

76000 Korttidshem/fritids 1 965,0 499,4 25 536,3
76100 Gemensam verksamhet 2 509,0 601,4 24 610,4
76200 Boende i annan kommun 3 231,0 359,9 11 480,7
76300 Boendestöd 2 189,9 621,3 28 602,7
76400 LASS 7 454,6 1 790,8 24 1 722,6
76500 LSS 2 262,0 484,6 21 504,0
76600 Duvan 2 975,0 744,0 25 744,3
76700 Gruppboende 6 486,0 1 620,4 25 1 667,4
76800 Bistånd kontaktpersoner 560,0 141,4 25 135,6
76900 A-Service 1 856,5 602,0 32 527,9
76 HANDIKAPPOMSORG 31 489,0 7 465,2 24 7 531,9
Under verksamhet 769 har ännu inga intäkter för trygghetsanställning redovisats. Intäkter
för ett kvartal cirka 60,0 tkr
Samma gäller verksamhet 763 där intäkter för personligt ombud bokas. Denna intäkt kommer
årsvis och har ännu ej inkommit.  
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Socialnämnden Årsbudget Redovisning Förbrukat i % Redovisning
Kod Verksamhet 2014 Jan 14 - Mars 14 Jan 13 - Mars 13

77100 Gemensam verksamhet 500,0 85,1 17 130,3
77200 Ringelsta 24 815,0 6 462,1 26 6 346,1
77400 Borgargården 4 521,0 1 372,6 30 1 584,9
77500 Länsmansgården 22 218,6 5 576,2 25 5 500,2
77600 Ekan 2 628,0 770,3 29 972,2
77700 Sjukvård i särsk boende 12 405,4 2 844,4 23 3 183,9
77800 Rehabenhet 3 800,0 982,0 26 726,8
77900 Solbacken 500,0 377,0 75 1 537,1
78100 Hemtjänst 24 822,0 6 350,5 26 5 884,8
78200 Nattpatrull 0,0 40,2 0 564,5
78300 Närståendestöd 80,0 0,0 0 30,7
78400 Trygghetstelefon 450,0 238,3 53 100,4
78500 Färdtjänst 500,0 56,6 12 67,9
78600 Riksfärdtjänst 250,0 17,4 5 13,8
78800 Matservice Glommersträsk 100,0 -102,1 -102 25,9

ÄLDREOMSORG 97 590,0 25 070,6 26 26 669,5

Totaler 152 990,0 39 376,3 26 40 428,4

Budgeten för Borgargården är minskad med 2 miljoner i förhållande till år 2013, på grund av
den förändring som ska ske under 2014.
Ekan har ännu inte minskat personalen i den omfattning som beslutades i sn 2013-06-13.
Övergången från Säbo till Trygghetsboende på Solbacken kostade en del extra under årets första 
2 månader. Mars månad kostade verksamheten ca 40,0 tkr.
Kostnader för externa larm har bokats för första halvåret 2014. 
Under verksamhet matservice Glommersträsk har ännu inga kostnader redovisats. Endast intäkter för
de som köper mat har redovisats hittills. Resonemang förs att flytta hela verksamheten till Ringelstas
kök.  
 
__________ 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 38 
 

 
 
Tilläggsbudget 
- Kostnadstäckning av icke 
påverkbara 
kostnadsökningar för 
socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Ylva Stråhle Andersson 
. Ekonomi 
 

Sn § 25 Dnr 00118/2013 041 
 
Socialnämnden befarar ett underskott i budget för 2014. Det gäller ökade 
personalkostnader (sjukskrivningar, extrapersonal pga vårdtyngd samt 
introduktion av ny personal). En del verksamheter indikerar ett underskott, 
som Solbacken och individ- och familjeomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson och socialchef 

Ann-Sofi Levander får i uppdrag att begära tilläggsbudget hos 
kommunfullmäktige så fort underskott i budget kan styrkas.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 39 
 

 
 
Utredning om inrättande 
av rationellt vård- och 
omsorgsboende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Ylva Stråhle Andersson 
. Ekonomi 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 26 Dnr 00161/2014 734 
 
Socialnämnden har omstrukturerat sin verksamhet genom att minska platser i 
vård- och omsorgsboende och utökat hemsjukvård. Det har i stort fungerat 
bra, men det finns omsorgstagare med gynnandebeslut*) som inte kan 
verkställas inom det lagen säger, tre månader. Om beslutet inte verkställs 
inom tre månader kan kommunen måsta betala vite, ett vite som blir dyrare 
för var dag beslutet inte kan verkställas. 
 
Demografin visar att Arvidsjaurs medborgare blir äldre och äldre över de 
kommande åren. Det innebär att trots omstrukturering till hemsjukvård, så 
kommer kommunen att riskera dyra viteskostnader för de omsorgstagare 
som har gynnandebeslut som inte kan verkställas. 
 
Diskussion förs under sammanträdet om hur socialnämnden ska agera i 
frågan.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. En utredning görs för att belysa potential för ett rationellt vård- och 

omsorgsboende, med fokus på nuvarande och framtida behov, ekonomi, 
möjligheter och svårigheter. 

 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Socialtjänstlagen (SoL) ändrades den 1 juli 2006 för att stärka rättssäkerheten för 
enskilda som beviljats bistånd. Kommunen är därmed skyldig att rapportera när gynnande 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen inte verkställts inom 3 månader. 
Bestämmelserna omfattar bland annat en särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun 
inte verkställer sitt eget gynnandebeslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen inom skälig tid. 
Vitesbeloppen kan vara mellan 10 000 kr och en miljon kr. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 40 
 

 
 
Delårsrapport 2014-04-30 
– Socialnämnden 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 27 Dnr 00136/2014 042
 
Delårsrapport 2014-04-30 för socialnämnden år 2013 ska upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning 2013 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 27. 1 (23) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 
Januari – April Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

Tkr   2014 
 

2013   

  Budget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat 
Förändr i 
% Prognos 

Personal  144 039 48 802 34 50 341 -3 145 500

Försörjningsstöd 4 900 1674 34 1633 0 5000

Verksamhet 39 788  15 627 39 14 540 7 45500

Internhyror 249 83 33 83 0 110

              

Summa kostnader 188 977 66 186 35 66 617-1 -1 196 110

              

Intäkter -32 447 15 309 47 -16 010 -5 40 000

            

Netto 156 888 50  877 33 50 607- 1 156 110

Periodresultat 1 298 706 -420
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Nedläggningen av 13 platser på Borgargården har inletts. 
Under tiden nedläggningen pågår använder vi de rum som blir lediga till korttidsplatser. 
Behovet av korttidsplatser är stort, nästan alla platser på Krehab är upptagna av de som väntar på 
permanent boendeplats. 
Inom avdelningen för funktionshindrade har vi inlett sammanslagningen av hemtjänstgruppen 
Duvan med Boendestödet. 
Åkerbärets korttids och dagverksamhet har inlett processen att läggas samman med A-service. 
Hemsjukvården fortsätter att öka i omfattning. 
 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året.. 
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi är med i två utvecklingsprojekt tillsammans med 
landstinget; Remodem och Testbädd Vinnova.  
 
”Kultur i vården” har avslutats, vi ansökte om mera pengar men fick avslag. 



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 2 (23) 
Januari – April Socialnämnden 
 
 
Ekonomi 
Intäkterna ligger på 47 % och utgifterna är 35 % vilket är högre än riktmärket . 
Individ och familjeomsorgen har  förbättrat sitt resultat betydligt sedan förra året. Bättre koll på 
intäkterna från Migrationsverket är en starkt bidragande orsak samt fortsatt satsning på 
förebyggande inom missbruksvården. 
 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskott som beror på att avsatta medel för vård i 
annan kommun inte använts. 
 
Äldreomsorgen överskrider sin budget ,det är personalkostnader som i huvudsak är orsak till 
detta. Sjukskrivningarna har ökat något och på vissa enheter har man tagit in mera personal för att 
klara säkerheten i vården och arbetsmiljön. Personalomsättning har också kostat en del, 
pensionsavgångar och introduktion av ny personal. 
 
Hemsjukvården kommer inte att klara sin budget, skatteväxlingen täcker inte helt kostnaderna för 
hjälpmedel. 
 
Investeringar 
Investeringen i larmsystemet på Länsmansgården blev dyrare än beräknat, socialnämnden har 
begärt att få använda en del av 2014 års investeringsmedel för att slutföra projektet. Vi avstår 
därför från en del av 2014 års investeringar. 
 
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.  
Personal totalt 329,5 (2012 var vi 334,33) 
301 kvinnor och 39 män är anställda. 
Sjukskrivningstalet är något högre än under motsvarande period 2013.  
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir ca 30 fler personer i åldrarna över 80 år under de 
närmaste 5 åren. 
 
Hemtjänsten  och hemsjukvården behöver förstärkning för att klara omställningen till mera 
kvarboende i hemmet. 
 Vi planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 
2015 måste de analoga trygghetslarmen bytas till digitala. 
 
Korttidsvården är basen för anhörigstödet , vi har idag 9 korttidsplatser KREHAB. Platserna har 
under lång tid mest använts till korttidsvård då vi inte klarar att verkställa fattade beslut om vård 
och omsorgsboende.  



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 3 (23) 
Januari – April Socialnämnden 
 
 
Avdelningen för funktionshindrade räknar med ungefär samma omfattning som idag. 
Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara 
flexibel och anpassas efter varje individ. 
Individ och familjeomsorgen måste förstärkas, bl a  för att klara behoven hos  de 
ensamkommande barn och ungdomar som kommunen tar emot. 
 
Försörjningsstödet räknar vi med kommer att ligga på nästan samma nivå som under tidigare år, 
även om arbetslösheten ser ut att minska något. 
Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete . Behov av institutionsvård är svårt att 
förutse. 
 
Prognos 
Socialnämnden räknar med ca 0,5 miljoner i underskott, till stor del beror det på att vi inte på kort 
tid klarar av att minska kostnaderna inom äldreomsorgen. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Ordförande i socialnämnden 
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Januari – April Socialnämnden 
 
40 Ledningsfunktionen  
 
 Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Prognos 

   Jan-April 14 Jan-April 13
brukat 

i % prognos 
              
Personal 8458,0 3174,7 3 018,0 38 8458,0 -0 
Verksamhet 1528,9 260,8 319,1 17 1528,9 -0 
Kostnader 9986,9 3435,5 3 137,5 34 9986,0 0 
              
Intäkter -411,0 -156,6 -71 33 -411,3 0 
Intäkter -411,0 -156,6 -71 33 -411,3 0 
            

Netto 9575,9 3024,5 3066,5 33
10 

430,5 0 
 
Verksamheten 
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. Personalpool ,MAS, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden, 
kostnader för utskrivningsklara. Även  vissa delar av statliga stimulansmedel och projektanställda 
ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Kultur i vården har avslutats. Ett par medarbetare har avslutat sina anställningar. 
 
Ekonomi 
Ökande kostnader för ledningspersonal förklaras av att vi haft långtidssjukskrivningar inom 
socialnämndens ledning. Introduktion av ny personal kostar extra. 
 
Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. 
Arbetsplatsträffar och samverkan genomförs enligt plan. 
Det finns risk för ohälsa bland medarbetarna i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och 
tid för återhämtning saknas ofta. 
 
Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara 
så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Det finns risk att kostnaderna för 
utskrivningsklara ökar när vi lagt ner Borgargården. 
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Stimulansmedel för mest sjuka äldre kommer att användas för att förstärka hälso och 
sjukvårdsenheten under hösten så vi kan fortsätta 2014 års kvalitetsarbete. Det innebär att vi 
förhoppningsvis kan få ta del av 2014 års stimulansmedel, att användas under nästa år. 
 
Prognos 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för äldreomsorgens ledning 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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41-42 Individ och familjeomsorgen 
 

Tkr 2014     2013 

 Budget Redovisat 
jan 14 – 
apr 14 

Delårsposter
Redovisat 
apr 14– apr 
14 

Summa Utfall mot 
budget i % 

Redovisat 

Personal  6 662 2 790 0 2 790 42 2 127
Verksamhet 4 072 4 033 0 4 033 99 2 866
Försörjningsstöd 4 900 1 674 0 1 674 34 1 633

     
Summa kostnader 15 635 8 497 0 8 497 54 6 626

     
Intäkter -914 -1 569 -2 741 4 309 74 -2 134

     
Netto 14 721 6 928 -2 741 4 187 28 4 492
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, familjerätt, adoption, stöd 
och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem samt missbrukarvård jml 
Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Handläggningen omfattar även 
utredning, placering och uppföljning av ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den 
enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Händelser av betydelse 
Antalet anmälningar med oro för barn/unga som riskerar att fara illa ökar kraftigt. Under årets 
första fyra månader har Individ- och familjeomsorgen mottagit 31anmälningar som rör totalt 25 
barn och ungdomar. Merparten av anmälningarna kommer från skola och polis och innehåller 
ofta uppgifter som leder till att socialtjänsten bör inleda utredning enligt SoL 11 kap 1 §. Lagens 
krav på skyndsam handläggning av ärenden som rör barn och unga medför att arbetsbelastningen 
på socialsekreterarna i dagsläget är väldigt hög. Slutförda och pågående utredningar visar i större 
utsträckning än tidigare på föräldrar/familjer med omfattande behov av olika stödinsatser. En 
begränsad tillgång på förebyggande och tidiga insatser gör att de ungas behov inte kan tillgodoses 
i tillräcklig utsträckning, med kvarstående problem och återkommande anmälningar som följd.  
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Arbetet med den tidigare påbörjade kartläggning av socialtjänstens kontakter med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld har fått anstå på grund av rådande situation med hög 
arbetsbelastning. Arbetet måste dock återupptas och slutföras senast under hösten 2014.  
 
En intern fördjupningskurs har inletts för att öka socialsekreterarnas kompetens att stärka 
föräldraförmågan hos föräldrar med missbruk och beroende.  
 
Ekonomi 
Personalkostnaden ligger över budget, men här finns även kostnader för tillfälliga 
elevstödsinsatser i samarbete med Fridhemsskolan, täckning av inkomstbortfall för familjehem 
och till anhörig som vårdat barn vid vårdnadshavares sjukhusvistelse.  
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar: 3 474 tkr mot 1 078 tkr 2013. 
Ca 80 % av kostnaden återsöks från Migrationsverket. Antal placerade ungdomar; 11. 
 
Familjehemskostnad 1 056 tkr mot 193 tkr 2013. Antal placerade barn och ungdomar; 11, varav 3 
i förstärkta familjehem. Även här återsöks del av kostnaden, ca 50 %. 
 
Vårdkostnaderna för vuxna med missbruksproblem har minskat ytterligare. Kostnaden uppgår till 
113 tkr mot 492 tkr 2013. 4 personer har beviljats institutionsvård. 
 
Försörjningsstödet är i stort sett oförändrat, 1 674 tkr mot 1 633 tkr år 2013.  
 
Personal 
Antal årsarbetare: 7,9 + 0,5 som finansieras med medel från Migrationsverket. 
 
Vi arbetar utifrån samverkansavtalet (FAS 05) med arbetsplatsträffar, medarbetar- och 
lönesamtal. Personalen har dock inte, som tidigare, erbjudits extern handledning. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
En ökad inströmning av anmälningar och viss osäkerhet i arbetet med BBIC-utredningar gör att 
utredningarna inte alltid slutförs inom utsatt tid och inte alltid håller den kvalité vi skulle önska. 
Detta kan medföra att enskilda barn och ungdomar inte får det stöd och den hjälp de behöver 
tillräckligt snabbt. En begränsad tillgång på förebyggande och tidiga insatser gör också att de 
ungas behov inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Målen kan därför endast anses delvis 
uppfyllda. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Tillgängligheten är relativt god och beslut delges oftast inom två - tre veckor. Möjlighet till 
personlig kontakt ges löpande. Målen kan därför anses uppfyllda. 
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Missbrukarvård/Pärlan 
Genom kvalificerad personal och hög tillgänglighet erbjuds den enskilde insatser av god kvalité. 
Målen är uppfyllda. 
 
Arbete inom alkohollagens område 
Arbetet enligt alkohollagen, med information, utbildning, utredningar och tillsyn har varit 
begränsat. Samtliga sökande som uppfyllt kraven för serveringstillstånd har dock fått sina 
ansökningar prövade. Målen kan dock endast anses delvis uppfyllda. 
 
Framtiden 
För att bidra till att barn och unga i vår kommun växer upp under trygga och goda förhållanden 
krävs att Individ- och familjeomsorgen utredningsarbete förbättras och att vi satsar mer på tidiga 
insatser.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
Avdelning för Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

funktionshindrade   
Jan-April 

14
Jan-April 

13
brukat i 

% prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 40 006 13 010 14847 33
Verksamhet 11 834 3691 4013 31
Interhyra 250 83 83 33
          
Summa kostnader 52 089 16 784 18 943 32
          
Intäkter -19 550 -6 517 -8 346 33
Internhyror       0
          
Summa intäkter -19 550 -6 517 -8 346 33
          
Netto 32 539 10 267 10 597 32
 
Verksamheten 
Avdelningen för funktionshindrade innehåller kostnader för enhetschef, områdeschefer och en 
administrativ handläggare samt biståndshandläggare LSS,  
Personliga assistenter, 17 grupper enligt SFB (dvs. de 20 första timmarna per vecka per ärende), 
varav vi är egna utförare för 10 grupper, och Personlig assistans enl LSS, ledsagning, 
kontaktpersoner, boende i annan kommun för 2 personer där kostnadsansvaret ligger på 
hemkommunen, gruppboendet Lärkan, gruppboendet Borgen, dagverksamheterna A-service och 
Åkerbäret, Korttidsvistelser Åkerbäret samt kostnader för Boendestödet och Duvan, boendestödet 
ger insatser enl. LSS § 9:9 och SoL insatser. Duvan ger insatser enl. SoL 
 
Händelser av betydelse 
Dagverksamheterna sammanförs under våren i samma lokal på A-service, ombyggnation och 
flyttförberedelser pågår. Beslut om kontaktperson till personer i särskilda boenden enl §9 LSS har 
omprövats. Tre avslagsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten av de enskildas företrädare. 
 
Ekonomi 
Minskade kostnader för gemensam verksamhet, (dvs. chefer och administrativ personal) förklaras 
av att vi haft långtidssjukskrivningar och 50 % arbetsledare/områdeschef har plockats bort i 
besparingssyfte. 
Vissa merkostnader har uppstått när brukare som tidigare fått insatser av hemtjänst flyttats över 
till AFF, där man organisationsmässigt ”hör hemma”. 
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Vissa stadsbidrag för trygghetsanställningar släpar efter. Vi har även sjuklöner för personlig 
assistans enl. SFB, och där har vi fått begäran om ersättning som borde debiterats oss 2013 för ett 
ärende. 
 
Personal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits. 
Arbetsplatsträffar och samverkan genomförs enligt plan. 
Det pågår många kontakter med A-hälsan för att trygga arbetsmiljö för personal samt för att 
förbereda ändringar i organisationen. 
 
Framtiden 
Flera förändringar pågår i verksamheten och sammanslagning av Duvans och Boendestödets 
personalgrupper planeras. Det har medfört oro bland personal.  
 
Prognos 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för AFF:s verksamheter. 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

Tkr Årsbudget Redovisat
Förbr i 

% Redovisat Helårs- Beräknad

   
Jan-April 

14  
Jan-April 

13 prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 26 354,1 8 729,3 33 7 893,0 26 660,0 -305,9
Verksamhet 2 840,8 874,3 31 1 130,8 2 840,8 0,0
Interhyra     0       
              
Summa kostnader 29 194,9 9 603,6 34 9 023,8 29 500,8 -305,9
              
Intäkter 2 474,0 844,5 34 902,2 2 533,5 -59,5
Internhyror     0       
              
Summa intäkter 2 474,0 844,5 34 902,2 2 533,5 -59,5
              
Netto 26 720,9 8 759,1 33 8 121,2 26 967,3 -246,4
 
Hemtjänst  
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet har stigit markant jämfört med föregående år. Vi har under 
perioden haft personer med palliativ diagnos som får vård och omsorg i hemmet. 
Statistiken innefattar ej medicinska insatser och följeslagare till och från sjukhus. 
 
Ant brukare 2014 2013 
Jan 246 227
Febr 238 191
Mars 245 238
April 249 247

 
Ant tim  2014 2013 
Jan 7603 6619
Febr 7004 5923
Mars 7611 6967
April 7631 6643
Totalt 29849 26152
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Ekonomi 
Personalkostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på att vi har utökat med 3,0 årsarb utöver 
budgeterade personalkostnader. Vi har också anställt timvik för att kunna verkställa en del beslut. 
Prognosen är ett överskridande då vi behöver utöka hemtjänsten med ytterligare en 
personalgrupp. 
Vi fortsätter att hålla nere kostnaderna genom att spara timmar vid korttidsfrånvaro och anställa 
semester vik på en något lägre sysselsättningsgrad än ordinarie då vi har kortare arbetsplatsträffar 
samt inga planerade aktiviteter för våra brukare, under sommaren. Prognosen är trots dessa 
besparingar ett fortsatt överskridande pga utökning av hemtjänstens verksamhet. 
Verksamhetskostnaderna och intäkterna är i enlighet med budget och prognosen är inget 
avvikande från budget. 
 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Kostnaderna för trygghetslarm har ökat med 92.0 kr pga högre kostnader för GSM larm än för de 
analoga. Prognosen är ett fortsatt överskridande då alla larm successivt skall bytas ut mot digitala 
larm. 
Inga kostnader för närståendestöd. 
 
Händelser av betydelse 
Omstrukturering av Solbacken till trygghetsboende där de boende får stöd och service, utifrån 
beviljade bistånd. Vi har pga detta gjort en ny indelning av hemtjänstdistrikten. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Trots utökning av personalgruppen så har vi för första gången på flera år personal som väljer att 
söka eller funderar på att söka annat jobb pga av hög arbetsbelastning. Efter nedläggningen av 
Solbacken har vårdtyngden stigit och varje grupp har betydligt fler brukare, vilket gör att det blir 
svårare att planera och sköta dokumentationen tillfredsställande. Vi hinner inte med de 
förändringar som behöver göras i den takt som utökningen sker, förändringar i 
distriktsindelningen har också bidragit till känslan av att de inte har kontroll över det dagliga 
arbetet. I längden är det ohållbart att ha arbetsgrupper som ansvarar för 55-60 brukare.  
Vi samordnar våra resurser i grupperna så långt det går. Våra timvikarier får nu ganska fort 
längre vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Sjukfrånvaron har ökat med 3,18 % jmf med föregående år. Ökningen beror främst på längre 
sjukskrivningsperioden men vi ser också en ökad korttidsfrånvaro. Sjuklönekostnaderna har ökat 
med 15.6 jmfr april 2014. 
Tre arbetsskador under perioden, samtliga halkolyckor. En skada resulterade i sjukskrivning mer 
än tre månader. Nödvändiga åtgärder har vidtagits. En tillbudsrapportering gällande stickskada. 
Arbetsmiljöåtgärder: Riskbedömningar i den enskildes hem som resulterade i kontakt med A-
hälsan för handledning av bemötande av personer med psykiska problem. 
Kostnader för arbetsmiljöåtgärder 25 971 kr, inköp av filter till rökrenare, shopping väskor på 
hjul, terminalglasögon, broddar, mobiltelefoner och vridplattor till bilarna.  
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Personal 2014 2013 
Ant årsarb 54,84 47,16 
Ant pnl 57 51 

 
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 
För närvarande är det semesterplanering och vikarieanskaffning som står i fokus. Vi har även 
detta år ett antal personer som återkommer som semestervikarier. 
Vi kommer att under maj månad börja planera för en femte hemtjänstgrupp i tätorten. För att 
klara utökningen kommer vi att behöva nyanställa ytterligare två till tre årsarbetare.  
Vi planerar också för ett nytt avtal för trygghetslarmen. Avtalet gåt ut sista dec och vi måste 
också byta ut alla analoga larm mot digitala. 
 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab och Ekan 
 
Tkr Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

    Jan-April 14 Jan-April 12 brukat i % prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 3716,1 1 304,4 1 601,2 35  
Verksamhet 221,0 44,2 89 20  
            
Kostnader 3 937,1 1 349,6  1 690,2 34  
            
Intäkter -72 -48,4 -34,1 67  
            
Intäkter -72 -48,4 -34,1 67  
            
Netto 3 865,1 1 302,2 1 656,1 34  
 
Periodresultat             -12,8 
 
Verksamhet 
 
9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum med två platser, alla rum har varit belagda under årets 
första månader, totalt 11 gäster. I slutet av april hade vi 7 på mellanboendeplats, två 
korttidsvistelser och en plats för avlastning.  
 
Händelser av betydelse 
Under framförallt mars och april har vi haft extra personal under kvällar och helgen morgon och 
kväll eftersom vi har haft en gäst som under en period varit förvirrad och då blivit aggressiv mot 
både personal och medboende. Det har även varit några som haft falltendens och ramlat mycket 
vilket har gjort att personalen känner att det behöver vara i närheten hela tiden och det innebär 
stress. 
 
Ekonomi 
Krehab ligger på 34% 
Vi har överskridit budget för första kvartalet med 1 % och det beror på att vi har tagit in extra 
personal kvällar och helger under mars och april. Eftersom vi inte vet hur resten av året ser ut kan 
jag inte spekulera om vi kommer att klara budgeten eller inte men vi kommer att göra vad vi kan 
för att slippa ta in extra personal. 
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Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare  
Personaltäthet på 9 gäster: 0,77       11 gäster: 0,63 
Ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal. 
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. 
 
Arbetsskador :  2 
 
Framtiden 
Som det ser ut nu så har trycket på platserna minskat och vi behöver inte ha akutrummet belagt, 
det beror på att vi nu en period kan använda Borgargårdens rum för korttidsplatser en tid 
framöver. Men när Borgargården läggs ner så tror vi att trycket på platserna åter igen kommer att 
öka så det kommer säkert att vara 11 gäster/mellanboende på Krehab. Detta innebär en ökad 
vårdtyngd och ett problem är att de måste dela toaletter, det finns 4 toaletter på avdelningen som 
alla 11 ska dela på, mest problem är det på morgonen när alla ska stiga upp och behöver på 
toaletten. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 
 
Länsmans- Årsbudget Redovisning Redovisning För- Helårs- Beräknad

gården   
Jan-April 

14 Jan-April 13
brukat i 

% prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 18 459,4 6 128,8 6107,8 33
Verksamhet 7 713,7 2 458,9 2 377,6 32
Kostnader 26 173,1 8 587,7 8 485,4 33
          
Intäkter -3 594,0 -1 266,7 -1183,7 34
Intäkter -3 594,0 -1 266,7 -1183,7 34
          
Netto 22 579,1 7 361,7 7 301,7 33
Periodresultat   165,4 
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och  är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med 
totalt 42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs 
behov. Under andra kvartalet har det skett sju utflyttningar och till dags datum sex 
inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
 
Ett nytt larm med så kallade hotell-lås är installerat. Det togs i bruk i mitten på februari. En del 
”barnsjukdomar” har det varit som har lösts efterhand. 
 
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. Två diskmaskiner har behövts 
repareras flera gånger. 

 En ny torktumlare har köpts in på A-sidan, då den gamle krävde så pass omfattande 
reparationer att kostnaderna inte skulle bli rimliga. Kostnad ca 18 000 kr 

 Ökad kostnad för sjukskrivningar 
 En pensionsavgång 
 Minskad kostnad för extern vaktmästeri 
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Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt intag 
och behov av vikarier, dock har man märkt en minskning av vikarier, vilket kräver en hel del 
pusslande och omfördelning av personal för att få verksamheten att gå ihop 
 En ökning av sjukfrånvaro har noterats under perioden. En pensionsavgång har skett. 

Samarbete mellan grupperna har prioriterats. 
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda på avd AB och CD. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Riskinventering av samtliga boenderum. 
 Handledning i Treserva för upprättande och uppdatering av genomförandeplaner 
 Samtlig personal har gått utbildning i förflyttningsteknik för att förebygga arbetsskador. 
 Uppföljande utbildning i Treserva har genomförts 
 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 
Framtiden 
Fortsatt handledning i journalverktyget Treserva. Detta för att få till ett flyt i dokumentationen 
samt att samtliga boende skall ha en komplett genomförandeplan. Vidare ses med oro på den 
minskande vikarietillgången..  
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, nattpatrull hemtjänst, natt Borgargården 
 
Tkr Årsbudget Redovisning För- Redovisning Helårs- Beräknad

   Jan-April 14
brukat i 

% Jan-April 13 prognos 
budget-

avvikelse
              
Personal 23 464,8 7 536,2 32 6 538,2 23 464,8 0
Verksamhet 6 187,3 2 346,3 38 1 623,3 6487,3 -300
Interhyra     0      
             
Summa 
kostnader 29652,1 9 882,5 33 8 161,5 29 952,0 
            
Intäkter -4419,6 -1529,2 35 -1490,2 -4 419,6 
Internhyror     0     
            
Summa intäkter 0 -1490,2 -4 419,6 
            
Netto 25 232,5 8 353,1 33 6 671,3 25 532,0 
Periodresultat                                                            52 
 
Verksamhet 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter (52 boende) varav 22 är i 
gruppboendeform. Vi har dessutom två korttidsplatser, en på Björken samt en på Blåklockan. På 
Ringelsta finns en aktivitetsansvarig på 50% som också fungerar som stöd till de två 
boendecheferna.  
 
Händelser av betydelse 
En vård- och omsorgs lgh omgjord till trygghetslgh, då den boende avlidit. Stående aktiviteter 
varje vecka har varit: gymnastik, bingo, kultur i vården samt Röda korset. Vi har också haft en 
del större sammankomster till exempel: påskfirande, modevisning. 
 
Ekonomi 
Ringelsta ligger på 33%.  
 
Personalkostnaden ligger i fas med budget. Verksamheten har ett överskridande, beror dels på att 
vi betalat hyra för maj månad, vilket kommer att rättas till under kommande månader, samt 
installerat takskena med lyft (20 000-25 000 kr) i en lgh. 
Svårt att förutse framtiden när det gäller personalkostnad då vi inte vet hur det kommer att se ut 
med både kort- och långtidssjukskrivningar. Detta eftersom arbetstyngden är hög och personal 
känner sig stressade. 
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Personal 
Årsarbetare: 
Svalan 9,60 
Rönnen 8,40 
Blåklockan 6,60 
Björken 6,60 
 
Periodvis under perioden har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för 
de boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med. 
 
Rönnen har haft tre heltidssjukskrivningar, där en sedan blev deltidssjukskriven. 
Ett par längre sjukskrivningar har förekommit. 
Svalan har haft några korttidsfrånvaron. 
Tre arbetsskador har förekommit samt ett tillbud.  
 
Framtiden 
Ombyggnation av en toalett på Svalan pga arbetsmiljön. 
Vårfest på Sameland 11 juni. 
 
Insatser ökar inom hemtjänsten, vilket gör att Nattpatrullen får mer. Kommer därför i framtiden 
att behövas en tjänst till på Ringelsta, så de blir 4 personal nattetid. Idag är de tre personal på 
Ringelsta, med hjälp från Nattpatrullen.  
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
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4528 Solbacken 
 

Tkr Årsbudget Redovisning För- Redovisning Helårs- Beräknad

    Jan-April 14
brukat i 

% Jan-April 13 prognos 
budget-

avvikelse
             
Personal 131,8 268,6 204 1 814,6 286,6 
Verksamhet 1161,0 417,0 36 513,5 1 161,0  
Interhyra     0     
            
Summa 
kostnader 1 295,8 685,5 53 2 328,1 1 447,6 
            
Intäkter -720 -268 37 -306,3 -800 
Internhyror     0     
            
Summa 
intäkter -798,3 -268,0 37 -306,3 -800 
            
Netto 578,8 417,6 73 2 025,1 647,6 -69,0
 
Verksamhet 
Solbacken  förändrades från vård och omsorgsboende till trygghetsboende under vintern 2013-
2014. Det finns 16 lägenheter , matsal och andra gemensamhetsutrymmen i fastigheten. 
I källarplanet finns lokaler som används av Avdelningen för funktionshindrade, 
hemtjänstgruppen Duvan och deras brukare. 
Hela fastigheten blockhyrs av Arvidsjaurhem . 
Det finns aktuell kö till lägenheter. 
 
Händelser av betydelse 
Personalen har ställt i ordning huset med hjälp av värdinnan som varit extraanställd. 
Personalen har ansvar för måltidsservicen i huset. 
 
Ekonomi 
I budgeten fanns inte medräknat personalkostnader för timlöner i december, därav överskridandet 
på personalkostnader. Verksamhetskostnaderna är också något högre då verksamheten köper in 
smör, bröd, och dryck till matsalen. Diskussioner pågår med kostenheten att detta ska ändras. 
Kostenheten levererar maten till Solbacken och får även alla intäkter för matabonnemangen. 
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Personal 
Solbacken har inte längre några personalkostnader sedan februari 2014. De som bor i huset och 
även de som bor i närheten får hjälp av hemtjänstpersonal. Under våren har vi haft möjlighet att 
anställa en värdinna på halvtid. Lönen har till största delen bekostats av Trygghetsrådet. 
 
Framtiden 
Från sommaren 2014 ska servicen i huset skötas av hemtjänstpersonal. 
I samband med förändringar inom andra avdelningar är det planerat att +18 verksamheten för 
ensamkommande ska flytta in i Solbackens källare som delvis inte använts under våren. 
Socialnämnden får fakturera del av hyran för källarplanet, Migrationsverket tar kostnaden 
 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Hälso- och 
sjukvård 

Budget Redovisat För- Helårs- Beräknad 

inkl hemsjukvård  Jan - April 
14 

brukat i 
% 

förbrukning budget-
avvikelse 

   
Personal 9 840,2 3 149,4 32  
Verksamhet 2 866,3 881,0 32  
Interhyra   
Summa kostnader 12 706,6 4 030,4 32  

   
Intäkter -70,0 -57,8 80  
Internhyror   
Summa intäkter -70,0 -57,8 83  

   
Netto 12 606,6 3 972,6 32  
 
Verksamhet 
 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens särskilda 
boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt boende. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ett stort antal svårt sjuka personer vårdas i egna hem, antalet har aldrig varit så stort som det är 
idag. Det utförs avancerade sjukvårdsinsatser. Personer med stort sjukvårdsbehov bor även 
utanför tätorten. Detta kräver större personalresurser än beräknat samt även ökat behov av 
hjälpmedel. Ännu klarar vi av att behålla planerad bemanning på OB tid men ökar behoven måste 
personalen fördelas om till mer OB tid och då får vi än svårare att klara de vardagliga planerade 
hälso- och sjukvårdsinsatserna. För att klara situationen idag har personal omfördelats från SÄBO 
till hemsjukvård.  
 
Fortsatt stora problem med informationsöverförning mellan landsting och kommun, 
patientsäkerheten drabbad. Första kvartalet 20 avvikelser där Hälsocentralen står för 17 av dessa.  
Detta påverkar arbetet för personalen, man får lägga ner mycket mer tid än brukligt för att 
säkerställa vården kring de patienter vi ansvarar för. 
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Ekonomi 
 Hälso- och sjukvårdsenheten håller budget för perioden, sjuksköterskor i tillräcklig 

omfattning har inte kunnat rekryteras. 
 Prognos över förväntat utfall för helåret 2014 är svår att beräkna, behovet av 

sjukvårdsinsatser och hjälpmedel går inte att styra. 
 Ökade kostnader för hemsjukvård till följd av fler svårt sjuka som vårdas i hemmen, personal, 

hjälpmedel och material kostnader ökar och styrs av behov. 
 
 
Framtiden 
Personalrekrytering med hjälp av stimulansmedel hösten 2014 för att behålla kvalitativt arbete i 
SÄBO med senior alert samt komma igång med det kvalitativa arbetet i den nya verksamheten 
hemsjukvården.  
 
Producent till NPÖ förväntas och denna kostnad kommer enligt prognos att vara omkring 
250 000kr och därutöver en månadskostnad om drygt 10 000kr.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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Internbudget 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 28 Dnr 00128/2014 042 
 
Enligt direktiv från ekonomienheten ska förslag till internbudget för åren 
2015-2018 vara inlämnat den 29 april. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har upprättat ett förslag som föredras vid 
dagens utskott. Förslaget är även inlämnat till ekonomienheten. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Upprättat förslag till internbudget för 2015-2018 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 28. 1(3) 
 
SOCIALNÄMNDEN  Årsbudget Årsbudget 2 015 2016 2017 2018

2013 2014
4 Socialnämnden 340 300 400

70200 Socialadministration 8474 8659 8 910
70300 Gemensam verksamhet 300 100 150
70400 Personalpool 200 200 220
70500 MAS 50 52 50
70600 Forskning och utveckling 30 25 30
79900 Budgetbalans 

Summa gemensamt 9394 9336 9 760 10071 10350 10619

742 Ensamkommande 500 579 720
75100 Gemensam verksamhet 3267 3267 3 485
75200 Vård i familjehem 350 766 800
75300 Bistånd barn-ungdom 700 600 600

75400 
Bistånd vuxna 
missbrukare 700 900 600

75500 Försörjningsstöd 5000 4900 4 800
75600 Familjerådgivning 120 180 180
75700 Pärlan 600 858 880
75800 Institutionsv barn/ungdom 900 2400 2 400
75900 Bistånd kontaktpersoner 125 125 125

Summa IFO 11762 14575 14 590 14969 15358 15757

76000 Korttidshem/fritids 2000 1965 0
76100 Gemensam verksamhet 2545 2509 2 400
76200 Boende i annan kommun 2500 3431 3 000
76300 Boendestöd 2500 2190 5 165
76400 LASS 6000 7755 7 755
76500 LSS 2600 2262 2 262
76600 Duvan 3114 2975 0
76700 Gruppboende 6282 6486 6 685
76800 Bistånd kontaktpersoner 350 560 500
76900 A-Service 2300 1856 3 571

Summa AFF 30191 31989 31 338 32153 32989 33847

77100 Gemensam verksamhet 260 500 800
77200 Äldreboende Ringelsta 19960 24815 25 559
77400 Borgargården 6600 4521 0
77500 Länsmansgården 22245 22219 22 288

776 Ekan 2629 2 708
77700 Hälso, sjukvård och rehab 8163 12405 12 777
77800 Krehab 7200 3800 3 914
77900 Solbacken 6154 602 500

Summa särskilt boende 70582 71491 68 546 70945 73428 75998

78100 Hemtjänst 22020 24822 27 166
78200 Nattpatrull 2347 0 0
78300 Närståendestöd 80 80 80
78400 Trygghetstelefon 350 450 600
78500 Färdtjänst 450 500 500
78600 Riksfärdtjänst 250 250 250

78800 
Matservice 
Glommersträsk 250 100 100
Summa eget boende 25 747 26202 28 696 29700 30740 31816

TOTALT  152 990 152 930 157838 162865 
Budgetbeloppet för 2014 baseras på budget 149 200 tkr samt 2013 års löneökningar strax över 3 miljoner. 
Alla beräkningar inkluderar löneökningar. 
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2015 
Förslaget bygger på en kostnadsökning på 3 % , varav lönekostnaderna ligger på mellan 2,6-3 %. 
Inga särskilda beräkningar har gjorts på utökning av personal inom vård och omsorgsboende även 
om Socialstyrelsens nya föreskrifter för bemanning börjar gälla från mars 2015. Vi räknar inte med 
några förändringar i övrigt i boendena . Borgargården räknar vi med är helt nedlagt. 
 
Antalet äldre ökar , under perioden fram till 2018 ser det enligt prognosen ut att bli 20 fler 80-84 
åringar 
10 fler som är + 85 år. 
 
April 2014 har vi 11 personer som står i kö för vård och omsorgsboende (Borgargårdens 
nedläggning ej inräknade) samt 5 ansökningar på väg in. Vi har haft betalningsansvar för 5 dagar 
under april, personer som inte kunnat tas hem från sjukhus. 
 
Under 2015 får vi se om konsekvenserna av borttagna platser i vård och omsorgsboende 
innebär att vi får kostnader på andra håll samt kvalitetsbrister som inte är acceptabla. Om 
det visar sig vara så finns två vägar att gå: ta tillbaka Borgargården som vård och 
omsorgsboende eller förhandla med landstinget om hyra av nuvarande vårdavdelningen 2 C:s 
lokaler på Hälsocentralen. De senare förslaget innebär kostnader för ombyggnationer men 
skulle också betyda att vi får ett rationellt, stort vård och omsorgsboende istället för 
Borgargårdens två våningar. 
 
Korttidsplatserna är i stort sett fullbelagda med personer som väntar på boendeplats, avlastningar 
kan inte tas emot, det blir tung belastning på anhöriga och hemtjänst. Hemtjänsten måste utökas 
inom centralorten, 4 personer till föreslås anställas under 2015 för att klara utökad vård i hemmet. 
Även hemsjukvården sväller, vi gör omfördelningar från hälso och sjukvård i vård och 
omsorgsboende men trots det ser resurserna ut att vara otillräckliga. Just nu finns 11 personer som 
vårdas för mycket svåra sjukdomstillstånd, en del vårdas hemma i livets slutskede. Vi har även 
kraftigt ökande kostnader för sjukvårdsmaterial, hjälpmedel inklusive transporter samt 
inkontinensskydd. Verksamheten för ensamkommande barn förslås utökas med 1,0 heltid 
socialsekreterare. Inspektionen för vård och omsorg har funnit att vi har stora brister i 
handläggningen på grund av för lite resurser. Kostnad för 0,25 tjänst som Personligt ombud flyttas 
till IFO, från Avdelningen för funktionshindrade. 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade räknar vi med att sammanslagningen av de två 
dagverksamheterna Åkerbäret och A-service ska innebära att verksamheten kan spara 3 % samt 
hyran för Åkerbäret lämnats och vi prövar att dela lokal för korttidsfritids med barnomsorgens 
nattomsorg. Vi måste ha kvar en stor del av bemanningen då Åkerbärets personal även i 
fortsättningen ska ha ansvar för äldreomsorgens dagverksamhet inom samma lokal som delas med 
nattis. Verksamheten räknar med ett par nya ärenden under 2014 som innebär ökade kostnader 
under 2015 och framåt. Det är mycket svårt att beräkna i förväg. 
 
Duvan och boendestödet läggs ihop till en grupp. Vi sparar lite på lokal som istället hyrs ut till + 18 
verksamheten (ger intäkter från Migrationsverket). 
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Färdtjänsthandläggning kommer att flyttas till regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Handläggningskostnaden har vi räknat med "äter upp" åtminstone de första årens besparing på 
utförandet. Nuvarande handläggare får nya arbetsuppgifter på de 10-15 % som borttagandet av 
handläggningen innebär. Kommer att läggas på biståndshandläggning i vård och omsorgsboende 
som blir ny bestämmelse från 2015. 
 
Vi har svårt att rekrytera personal på vissa tjänster, t ex socialsekreterare, biståndshandläggare och i 
viss mån chefer och ekonomer. 
Verksamheten är tungt belastad och tid för utvecklingsarbete och planering för framtiden saknas till 
stor del. Besparingarna som genomförts i äldreomsorgen riskerar att "slå tillbaka " då vi kan får 
kostnader för betalningsansvar eller vite då vi inte klarar att verkställa fattade beslut.  
 
Under 2015 räknar vi med att vi behöver byta ut och reparera inventarier för ca 300,0 , under 
följande år kan vi kanske klara oss med 150,0 årligen.  
 
Ny mandatperiod innebär att kostnaden för socialnämnden kan öka, utbildningar för politiker bl a. 
 
Om internhyra genomförs inom kommunhuset måste detta läggas till budgetäskande för 
socialnämnden. 
 
Ifall verksamheten för ensamkommande barn och unga överförs till socialnämnden måste budgeten 
justeras, förslaget för 2 åren efter 2015 innefattar inte den förändringen. 
 
2016-2018 
Vi har inga nya besparingsförslag andra än de som redan genomförts eller är på väg att genomföras. 
Det finns risk för stora negativa konsekvenser ifall vi tar bort mer resurser till äldreomsorgen. 
Verksamheten Individ och familjeomsorgen samt Avdelningen för funktionshindrade är svårare att 
planera för då vi inte på förhand vet hur inflödet av ärenden ser ut. Den enda beräkningsgrund som 
finns är att arbetslösheten förmodas minska något, vi gissar därför att vi kan sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd, marginellt. 
Äskandena för 2016 -2018 bygger på en årlig uppräkning med 2,6 % förutom inom äldreomsorgen  
årlig uppräkning, beroende på viss ökning samt att lönekostnaderna inom vårdområdet förväntas 
öka. 
 
__________ 
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Revisionsrapport 
- Målstyrning inom 
socialtjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 29 Dnr 00092/2014 007 
 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
målstyrning inom socialtjänsten. 
 
Valet av granskningsinriktning har skett utifrån risk och väsentlighet. 
Granskningens syfte tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel.
 
Granskningen visar att målstyrningen inom socialtjänsten varken bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. 
 
I övrigt noteras att de målsättningar som fastställts för socialnämndens 
verksamheter inte uttrycker en högre ambitionsnivå än vad som anges i 
speciallagstiftning. Revisorerna har lämnat rekommendationer om åtgärder. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-02-24 § 36 beslutat att socialnämnden ska 
vidta följande åtgärder med anledning av revisionsrapporten; 
 

1. Nämnden initierar en översyn av socialtjänstens måldokument. Ett av 
syftena är att kraftigt minska antalet styrande mål. 

2. Nämnden formulerar mål som fokuserar på verksamheternas 
effektivitet. Med effektivitet avses kopplingen mellan resursförbrukning 
och redovisad kvalitet. Respektive verksamhet får därefter ta fram 
lämpliga indikatorer för att utvärdera gällande effektivitetsmål. 

3. Nämnden utfärdar skriftliga instruktioner hur mål-/budgetarbetet ska 
bedrivas inom nämndens ansvarsområden. 

4. Nämnden begär och får en årlig utvärdering i vilken utsträckning 
respektive verksamhet fullgör sitt lagstadgade uppdrag. Granskningen 
visar att kommunens system och rutiner vid upprättande av ekonomiska 
prognoser inte i alla avseenden är tillförlitliga. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Arbetet med att verkställa fullmäktiges beslut med anledning av 

revisionsrapporten ska skyndsamt startas.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 
 

Sn § 30 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. 
 
Uppföljningen avser januari – mars 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 30. 
 

Uppföljning av internkontrollplan fram till 2014-03-31 
 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

God ekonomisk hushållning – uppföljning och prognos visar att vi fram till mars 
ligger för högt i förbrukning på personal. 
 
 
Verkställighet av fattade beslut 
Under tiden 140101-140330 finns ett beslut om bistånd i form av vård och 
omsorgsboende som inte verkställts inom tre månader. 
 
 
Betalningsansvar 
   Landstinget har fakturerat 31 212 : fram till 140331  

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Rättsäker 
biståndsbedömning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

Fel 
biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att rutiner för 
handläggning följs 
Följa upp att riktlinjer följs 
Uppföljning av vilka som 
haft tillgång till uppgifter 

Stickprov av biståndsbeslut i Treserva 
Domar: ett beslut från Förvaltningsrätten i avgiftsärende, dom till kommunens 
fördel 
Avvikelsehantering 
Lex Sara : 2 ärenden inom flyktingverksamheten är rapporterade till IVO 
Lex Maria 
Tillsyner från Inspektionen för vård och omsorg 
Patientsäkerhetsberättelse: Föreligger för behandling i socialnämnden 20140519 
Loggkontroll 

  
Mål/Styrdokume
nt 

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 vitesförelägganden. 
Betalningsansvar 
Landstinget har fakturerat 31 212 : fram till 140331 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 44 
 

 
 
Internkontrollplan för 2014 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 

Sn § 31 Dnr 00112/2014 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. 
 
Planen ska återredovisas i samband med delårs- och årsbokslutet. 
 
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2014 har upprättats. 
 

Socialnämndens beslut 
 
1. Upprättad internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2014 

fastställs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 31. 
 1 (3) 
 
Förslag till internkontrollplan 2014  utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokume
nt 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot 
budget 
Time care-
planering 

Kontroll i Devis 
Kontroll i Time care 

Vid varje 
månad 

Varje chef Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje månad* 
* Sn 2014-02-14. 

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Kontroll av vilka 
barn som 
respektive 
verksamhet 
rapporterar 
Kontroll av 
inkomna 
projektmedel 
samt 
återrapportering 

Kontroll i Treserva, 
socialnämndens placeringsbeslut. 
Kommunicera mellan 
socialnämnden och 
flyktingmottagningen 
 
Kontroll i Devis 

Varje 
månad 

Anna Lindbäck 
 
 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

Delårsboksluten i 
maj samt sept 2014 

 
 



 2 (3) 
 

Mål/Styrdokume
nt 

Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

Rättsäker 
biståndsbedömning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

Fel 
biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att 
rutiner för 
handläggning 
följs 
Följa upp att 
riktlinjer följs 
Uppföljning av 
vilka som haft 
tillgång till 
uppgifter  

Stickprov av biståndsbeslut i 
Treserva 
Domar i förvaltningsrätt och 
kammarrätt 
Avvikelsehantering 
Lex Sara 
Lex Maria 
Klagomål 
Tillsyner från Inspektionen för 
vård och omsorg 
Patientsäkerhetsberättelse 
Loggkontroll 

5 slump-
mässigt 
utvalda 
beslut 
kontrolleras 
varje månad 
 
 
 
5 gånger per 
år eller vid 
misstanke 

Ann-Sofi 
Levander 
 
 
MAS Pernilla 
Berggren 

Rapporteras vid 
varje sammanträde. 
Allvarlig avvikelse 
rapporteras även 
omedelbart till 
ordförande. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 3 (3) 
 
 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontrollansvarig Tidplan åter-
rapportering 
nämnd 

Kontroll av 
verkställighet av 
fattade beslut , 
rapportering till 
Inspektionen för 
vård och omsorg, 
revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Ta fram uppgifter ur 
verksamhetssystemet samt 
ekonomisystemet (gäller 
betalningsansvar). 

4 gånger 
per år 

Catrin Höglander 
 
 
 
 
Ann-Sofi 
Levander 

4 gånger per år till 
revisorer, 
fullmäktige samt 
Inspektionen för 
vård och omsorg. 
 
Betalningsansvar 
rapporteras i 
samband med 
bokslut 

God arbetsmiljö Höga 
sjukskrivnings- 
tal, svårt att 
rekrytera 

Uppföljning av 
avvikelser, tillbud 
och arbetsskador 

Avvikelser rapporteras och gås 
igenom inom verksamheten. Varje 
chef har ansvar. 
Tillbud och arbetsskador 
rapporteras till personalenheten, 
socialchef samt nämndens 
ordförande 

Årligen Pernilla Berggren
 
Ann-Sofi 
Levander 

Patientsäkerhets-
berättelse lämnas 
till nämnden 1:a 
kvartalet. 
Tillbud och arbets-
skador rapporteras 
till socialnämnden 
vid varje samman-
träde. 

 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 45 
 

 
 
Täckning av budgetposter 
i investeringsbudgeten 
mellan åren 2013 och 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 

Sn § 32 Dnr 00203/2013 041 
 
Socialnämnden har under 2013 installerat ett nytt larmsystem på 
Länsmansgårdens vård och omsorgsboende inklusive enheterna Ekan och 
Krehab. Kostnadsförslaget låg på ca 1 miljon, sluträkningen hamnade på 
1 208 000:-, ett överskridande i förhållande till den summa vi tilldelats. 
 
I investeringsbudgeten för 2014 finns medel avsatta för inköp av läsplattor 
till personliga assistentgrupper, 50 tkr , inventarier 66 tkr, bladderscan 85 tkr 
samt medel till spoldesinfektorer 500 tkr. 
Underskottet på 218 tkr måste täckas genom omfördelning från 2014 års 
budget. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2014-04-01 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Underskottet i 2013 års investeringsbudget, 218 tkr, täcks genom att 

minska följande poster i 2014 års investeringsbudget; 
- Läsplattor, 50 tkr, minskas med 20 tkr 
- Inventarier, 66 tkr, minskas med 40 tkr 
- Investeringar hälso- och sjukvård, 585 tkr, minskas med 160 tkr. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 46 
 

 
 
Investeringsäskande år 
2015-2018 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Sara Wanhatalo 
 

Sn § 33 Dnr 00162/2014 041 
 
Förslag till investeringsäskande för socialnämnden år 2015-2018 har 
upprättats. 
 
Under sammanträdet läggs förslag om att posten ”Larm Ringelsta” flyttas till 
2015 samt att Larm till Blåklockan tas bort. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till investeringsäskande med föreslagna 

ändringar.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-05-19 § 33. 1(2) 
 
 
INVESTERINGSBUDGET  2015‐2019
5 ‐ÅRIG PLAN                        Kommentarer: 
Förkortning i första kolumn, a=arbetsmiljö,  
e=ekonomi,  l = lagkrav, m=miljö, ny v=ny 
verksamhet, ök=ökad kvalitet  FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   DEL‐   

TEXT  ÅR 2015  ÅR 2016  ÅR 2017  ÅR 2018  ÅR 2019  SUMMA   

Belopp i tkr              
     
Socialnämnden                   

                    

Projektrubrik  Text innehållande:                     

                    
Ombyggnad  toaletter på Ringelsta Svalan  Fastigheten blockhyrs av 

Arvidsjaurhem, toaletterna är små i 
förhållande till behoven hos 
nuvarande hyresgäster. 
Om vi inte bygger om blir det 
problem att hjälpa de som har stora 
rullstolar eller att två personal gör 
insatserna hos den boende. 
En annan möjlighet är att 
Arvidsjaurhem tar investeringen och 
sedan höjer hyran. Vilket är mest 
fördelaktigt ut koncernens 
perspektiv ? 

30,0 30,0  30,0 30,0 30,0 150,0 Hyrestiden är 5 år. 

                    
Luftförbättring Boendestödet Lokalen på Domängatan 7 hyrs av 

Arvidsjaurhem. Vi sammanför två 
personalgrupper, det blir totalt 10 
personer istället för 4. Kategori a 
och e Alternativet är att 
Arvidsjaurhem ordnar bra 
ventilation 

50,0    50,0 Investeringen stryks 
då hyrestiden är 3 år, 
åtgärden redovisas 
som underhåll. 

 



 2(2) 
 
INVESTERINGSBUDGET  2015‐2019
5 ‐ÅRIG PLAN                        Kommentarer: 
Förkortning i första kolumn, 
a=arbetsmiljö,  e=ekonomi,  l = lagkrav, 
m=miljö, ny v=ny verksamhet, ök=ökad 
kvalitet  FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   FÖRSLAG   DEL‐ 

TEXT  ÅR 2015  ÅR 2016  ÅR 2017  ÅR 2018  ÅR 2019  SUMMA 
Belopp i tkr                   

 Utökad serverkapacitet 

Vi har program som inte fungerar optimalt 
på grund av bristande serverkapacitet 
Konsekvensen är onödig tidsåtgång  70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

                    
Byte av larmsystem inkl hotellås Ringelsta  Larmsystemet är gammalt . De boende kan 

gå in till varandra om inte personalen håller 
uppsikt hela tiden.  
Konsekvensen vid utebliven investering är 
en otrygg boendemiljö och krav på högre 
bemanning. 

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

                       
Larm till extra korttidsrum på Blåklockan  Installation av larm. Vi har inrättat ett 

korttidsrum av tidigare anhörigrum, 
rummet saknar larm. Konsekvensen vid 
utebliven investering är en otrygg 
boendemiljö och krav på högre bemanning. 20,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Investeringen 
stryks. 

SUMMA Socialnämnden     1600,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1720,0
 
Kommentar: Ur Riktlinjer för investeringar i Arvidsjaurs kommun: 
5.5.2. Investering i annans anläggning Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan redovisas som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till 
kontraktstidens längd. Är hyrestiden kortare än 5 år redovisas åtgärden som underhåll. 
 
Information: 
En investering är en tillgång med en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. 
Värdet på tillgången ska överstiga 20 000 kronor. 
Större investeringsprojekt med beräknad investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr ska även kompletteras med en betalningsplan.  
Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar, inte reparationer och underhåll , de ska istället kostnadsföras det året åtgärden utförs. 
 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 47 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 34 Dnr 00115/2014 739
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse  
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 har upprättats. 

 

Sammanfattning av de viktigaste åtgärderna som vidtagit under 2013 för att 
öka patientsäkerheten. 

 Uppdatering av rutiner och struktur för hantering av avvikelser, fel och 
brister. 

 Utbildning till chefer och legitimerad personal avseende risk- och 
avvikelsehantering. 

 Patienter i vård & omsorgsboende erbjuds riskbedömning fall, trycksår 
och undernäring. I de fall som upptäcks vidtas adekvata åtgärder. 

 Registrering i Palliativa registret 

 Utbildning för att påbörja registrering i BPSD-registret 
(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) 

 Utbildning till all personal avseende Vårdhygien. 

 Mätning följsamhet till basala hygienrutiner. 

 60 personal har erhållit utbildning ”Läkemedel och äldre” 

 Samverkan med Arvidsjaurs hälsocentral för att åtgärda brister vid 
utskrivning från vårdavdelning. 

 Aktivt arbete med att åtgärda bristande arbetsrutiner på Solbacken. 

 Översyn och utökning av personalbemanning på Ringelsta Svalan. 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2013 godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 48 
 

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

Sn § 35 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 0 ej verkställda beslut att rapportera första 

kvartalet 2014.  
 
* 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 första 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 2014-05-19 49 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt 
-  Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 36 Dnr 00113/2014 002
 
Socialnämnden antog 2013-12-03 § 102 delegationsförteckning för 
socialnämnden.  
 
Delegationsförteckningen har reviderats och tas därmed upp till ny 
behandling. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas. 
2. Socialnämndens beslut 2013-12-03 § 102 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 
 
 
Delegationsordningen bifogas inte protokollet men finns tillgänglig på 
nämndskansliet. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 50 
 

 
 
Anmälan enligt Lex Sarah 
år 2014-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 37 Dnr 00013/2014 739
 
En Lex Sarah-anmälan har inlämnats 2014-01-22 med anledning av att en 
anställd inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under hösten 2013 
inlett en relation med en placerad ungdom på HVB-hem. 
 
Utredning har utförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska, Pernilla 
Berggren. 
 
Ärendet bedöms som allvarligt och har anmälts till inspektionen för vård 
och omsorg. 
 
Inspektionen för vård och omsorg har 2014-04-29 beslutat att avsluta 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Vidtagna åtgärder godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 51 
 

 
 
Anmälan enligt Lex Sarah 
år 2014-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Anna Lindbäck 
 
 

Sn § 38 Dnr 00088/2014 739
 
En Lex Sarah-anmälan har inlämnats 2014-03-05 med anledning av brister i 
bemötande och förhållningssätt på HVB-hem. 
 
Som åtgärd har kontakt tagits med verksamhetschef och chef för enheten. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Vidtagna åtgärder godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 52 
 

 
 
Delgivning 
 

Anmälan om Klagomål om 
bristande omsorg vid vård- 
och omsorgsboende i 
Arvidsjaurs kommun 
 

- Inspektionen för vård och 
omsorg 
 

Sn § 39 Dnr 00090/2014 709 
 
Inspektionen för vård och omsorg mottog den 28 november 2013 ett 
klagomål från en anhörig till en enskild angående brister i omsorgen som 
den enskilde erhållit vid ett vård- och omsorgsboende i Arvidsjaurs kommun 
under tiden 4 april 2013 till och med den 23 augusti 2013. 
 
Inspektionen för vård och omsorg beslutade 2013-03-12 att Arvidsjaurs 
kommun ska säkerställa att genomförandet av beslut om insatser 
dokumenteras fortlöpande och att dokumentationen utvisar åtgärder, faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse. 
 
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska vara Inspektionen för vård och 
omsorg tillhanda senast den 5 maj 2014.  
Om kraven som ställs inte uppfylls kan Inspektionen för vård och omsorg 
komma att utfärda ett föreläggande med eller utan vite. 
 
Socialnämnden har vidtagit åtgärder med anledning av anmälan och 
redovisat dem till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 53 
 

 
 
Omföring av intäkter från 
socialnämnden till 
kostenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Heikki Kairento 
. Camilla Grahn 

Sn § 40 Dnr 00022/2014 041 
 
Matdistributionen i Glommersträsk utförs sedan september 2013 av 
kommunens kostenhet. Budget, både utgifter och intäkter, ligger kvar under 
socialnämndens verksamhet. 
 
Trygghetsboendet Ängsbacka är till fullo uthyrt och matdistributionen har 
ökat även till andra som bor i Glommersträsk. 
 
Under årets första fyra månader har socialnämnden fått in 135 152 kronor 
(112 000 under 2013) i intäkter för matdistributionen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Under 2014 omförs alla intäkter för matabonnemang i Glommersträsk 

till kostenheten i samband med boksluten. del- och årsbokslut. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 54 
 

 
 
Systematisk arbetssätt 
- Äldres behov i centrum 
(ÄBIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Personalledare soc 

Sn § 41 Dnr 00137/2014 730 
 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela pengar 
till kommuner som har utbildat processledare och som före 1 oktober 2014 
fattat beslut om att inför det behovsinriktade och systematiska arbetssättet 
ÄBIC. 
 
Syftet är att utveckla arbetssättet ÄBIC och hur ICF kan användas för att 
strukturerat dokumentera äldres behov i den dagliga livsföringen, oavsett 
boendeform. Syftet är också dels att arbeta fram rutiner som stödjer ett 
behovsorienterat och systematisk arbetssätt anpassat till de nationella 
riktlinjerna SOSFS 2012:12, dels skapa underlag till utförarna för planering 
och genomförande av insatser samt att medverka till att anpassa 
dokumentationssystemet, Treserva för tillämpning av arbetssättet. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2014-05-12 upprättat yttrande i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Det systematiska arbetssättet ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC) införs 

inom socialnämndens verksamheter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 55 
 

 
 
Handlingsplan för 
socialnämndens arbete 
med hot, våld och andra 
övergrepp i nära 
relation/våldsutsatta 
kvinnor och barn som 
bevittnar våld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Anna Lindbäck 
. Pärlan 
 

Sn § 42 Dnr 00138/2014 730 
 
Förslag till handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra 
övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
har upprättats. 
 

Enligt 5 kap. 11 § andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation.  
 

Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor se till att de 
metoder som används för att ge en kvinna stöd och hjälp är utformade utifrån 
den bästa tillgängliga kunskapen om våldsutsatta kvinnors behov och vad 
som ger bäst resultat. Nämnden bör vidare i verksamheten beakta både 
gruppers och enskildas behov av stöd och hjälp, inklusive särskilda behov på 
grund av t.ex. ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
missbruk och beroende. 
 

Barn som bevittnat våld 
Enligt 5 kap. 11 § tredje stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt 
beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. 
 

Socialnämnden bör i verksamhet som rör barn som bevittnat våld se till att 
de metoder som används för att ge ett barn stöd och hjälp är utformade 
utifrån den bästa tillgängliga kunskapen om barns behov och vad som ger 
bäst resultat. 
 

Handlingsplan 
Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen framgår det att insatser inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
 

Individ- och familjeomsorgens enhetschef Anna Lindbäck har 2014-05-14 
upprättat yttrande i ärendet. 
 

Socialnämndens beslut 
 
1. Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och andra 

övergrepp i nära relation/ våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld antas. 

2. Handlingsplanen ska ses över en gång per år. 
3. Socialnämndens beslut 2015-02-15 § 3 upphör att gälla. 
_______ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 56 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd året 
runt till allmänheten - 
Rolles krog AB 
(Stationsgatan 18)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Anna Lindbäck 
 

Sn § 43 Dnr 00163/2014 702 
 
Roland Sandgren har 2014-05-05 ansökt om serveringstillstånd vid Rolle’s 
Krog i Arvidsjaur. Företaget ska bland annat bedriva restaurang- och 
utbildningsverksamhet och service. Verksamheten kommer att bedrivas i 
samverkan med Soldathemsföreningen i Arvidsjaur, där Rolle’s Krog från 
och med 2014-08-01 hyr en del av lokalerna för restaurangverksamhet. 
 
Ansökan avser tillstånd att året runt servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
 
Enligt Alkohollagens 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den 
som uppvisar att han eller hon, med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva 
verksamheten. 
 
Polismyndighetens yttrande har till dags dato inte kommit in till kommunen. 
1:e socialsekreterare Anna Lindbäck föreslår i tjänsteskrivelse att 
socialnämnden beviljar serveringstillstånd under förutsättning att polis-
myndigheten inte har någon erinran mot ansökan. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Roland Sandgren beviljas tillstånd att vid Rolle’s Krog i Arvidsjaur 

servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker året 
runt till allmänheten (Alkohollagen 8 kap §1). 

2. Tillståndet ska gälla från och med 2014-08-01 och tills vidare. 
3. Serveringen av spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker 

får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast 02.00 (Alkolhollagen 
8 kap §19). 

4. Tillståndet omfattar serveringslokalerna året runt och uteserveringen 
(8 kap §14 Alkohollagen) under den tidsperiod på sommarhalvåret då 
det av polismyndigheten finns ett utfärdat tillstånd för uteservering. 

5. Serveringstillståndet gäller under förutsättning att polismyndigheten i 
yttrande inte har något att erinra mot att serveringstillstånd beviljas eller 
mot sökandens allmänna lämplighet för verksamheten. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 57 
 

 
 
Ansökan om 
serveringstillstånd året 
runt till allmänheten - 
Wilderness Life in 
Arvidsjaur AB (Auktsjaur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Anna Lindbäck 

Sn § 44 Dnr 00164/2014 702 
 
Thomas Turpeinen har 2014-03-19 ansökt om serveringstillstånd vid 
Wilderness Life in Arvidsjaur AB (Auktsjaur). Företaget bedriver bland 
annat verksamhet med naturturism med fiske, jakt och naturupplevelser 
genom kurser, guidade turer samt mat och logi. 
 
Ansökan avser tillstånd att året runt servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
 
Enligt Alkohollagens 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den 
som uppvisar att han eller hon, med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva 
verksamheten. 
 
Polismyndighetens yttrande har till dags dato inte kommit in till kommunen. 
1:e socialsekreterare Anna Lindbäck föreslår i tjänsteskrivelse att 
socialnämnden beviljar serveringstillstånd under förutsättning att polis-
myndigheten inte har någon erinran mot ansökan. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Thomas Turpeinen beviljas tillstånd att vid Wilderness Life i Arvidsjaur 

AB (Auktsjaur 16, 933 91 Arvidsjaur) servera spritdrycker, starköl, vin 
och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten (Alkohollagen 
8 kap §1). 

2. Serveringen av spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker 
får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast 02.00 (Alkolhollagen 
8 kap §19). 

3. Serveringstillståndet gäller under förutsättning att polismyndigheten i 
yttrande inte har något att erinra mot att serveringstillstånd beviljas eller 
mot sökandens allmänna lämplighet för verksamheten. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 58 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 45 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2014-01-01—2014-03-31 
Anna Nilsson 
Personlig assistans 1 
Ledsagarservice 2 
Kontaktperson, kontaktfamilj 21 
Daglig verksamhet 3 
Summa delegeringsbeslut 27 
 
Maria Rådman 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 29 beslut 
 
 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2014-01-01—2014-03-31 
Berit Eriksson  
Färdtjänst 13 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 14 
 
Catrin Höglander 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut färdtjänst, riksfärdtjänst 15 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 59 
 
 

 forts. Sn § 45 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-01-01—2014-03-31 
Marie Lidström 
Avgiftsbeslut 1 
Egenvård 8 
Dagverksamhet 1 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 8 
Personlig omvårdnad, tid, under 45 tim/vecka 18 
Serviceinsatser 16 
Stöd i boende - Serviceinsatser  1 
Stöd i boende – personlig omvårdnad 1 
Trygghetslarm 10 
Vård- och omsorgsboende 1 
Summa delegeringsbeslut 67 
 
Anna Lindblom 
Avlösning i hemmet 1 
Egenvård 3 
Korttidsboende 6 
Matdistribution 15 
Personlig omvårdnad, tid  under 45 tim/vecka 21 
Serviceinsatser 15 
Trygghetslarm 7 
Vård- och omsorgsboende 2 
Summa delegeringsbeslut 70 
 
Anna Nilsson 
Matdistribution 1 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 6 
Stöd i boende – personlig omvårdnad 1 
Trygghetslarm 1 
Kontaktperson SoL 1 
Summa delegeringsbeslut 10 
 
Kristina Nordlund 
Avgiftsbeslut 229 
Summa delegeringsbeslut 229 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 60 
 
 

 forts. Sn § 45 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-01-01—2014-03-31 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 5 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 24 
Personlig omvårdnad, tid  under 45 tim/vecka 30 
Serviceinsatser 27 
Trygghetslarm 10 
Vård- och omsorgsboende 4 
Summa delegeringsbeslut 110 
 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 248 
Trygghetslägenhet 8 
Summa delegeringsbeslut 256 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 742 beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
2014-02-01—2014-04-30

Christine Boström 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 2 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 3 
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 3 
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 35 
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 38 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft MF protokoll 3 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft MF protokoll vårdnad Gem  3 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll 1 
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll Gem vårdnad 1 
Fader-/ Föräldraskap Utredn ifrågasatt faderskap 1 
Familjerätt Lägga ner utredning 1 
IFO Barn/Vuxen Extra kostnad vid placering 2 
IFO Vuxen Lägga ner utredning 1 
Summa delegeringsbeslut 98 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 61 
 
 

 forts. Sn § 45 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-02-01—2014-04-30
Mona Larsson-Dahlberg 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 1
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 3
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 23
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 12
Ekonomiskt bistånd flykting Avslag 4:1 1
Ekonomiskt bistånd flykting Lägga ner utredning 1
Förmedlingsmedel Förmedling egna medel 1
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 med insats 1
IFO Barn/Vuxen Kontaktfamilj 1
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år IFO 1
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1
IFO Vuxen Strukturerat öppenvårdsprogram 3
IFO Vuxen Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 2
Summa delegeringsbeslut 51
 
Anna Lindbäck 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:2 1
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 4
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 2
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 9
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 5
Familjerätt Utredn 11:1 vård/umg/bo 6:19 FB 1
Familjerätt Utredn avtal om vård/umg/bo 1
IFO Barn/Vuxen Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år IFO 3
IFO Vuxen Extra kostnad vid placering 1
IFO Vuxen HVB SoL 3
Summa delegeringsbeslut 30
 
Jessica Lindgren 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 2
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2  1
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 6
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 37
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 14
Summa delegeringsbeslut 60
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 62 
 
 

 forts. Sn § 45 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-02-01—2014-04-30
Åsa Lindström 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 3
Ekonomiskt bistånd Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 3
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 6
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 31
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 34
Ekonomiskt bistånd flykting Försörjningsstöd 4:1 1
Fader-/ Föräldraskap Bekräft S protokoll Gem vårdnad 13
Summa delegeringsbeslut 93
 
Carina Lundmark 
IFO Barn/Vuxen Avsluta utredn 0-17 med insats 1
IFO Barn/Vuxen Kontaktpers 1
IFO Vuxen Utredn 11:1 Ansökan 18-20 1
Summa delegeringsbeslut 3
 
Petra Lundqvist 
Ekonomiskt bistånd Avslag 4:1 4
Ekonomiskt bistånd Eftergift 9:1 och 9:2 6
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 17
Ekonomiskt bistånd Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 4
Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd 4:1 22
Ekonomiskt bistånd Livsföring i övrigt 4:1 9
Ekonomiskt bistånd Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1
Ekonomiskt bistånd flykting Försörjningsstöd 4:1 2
Ekonomiskt bistånd flykting Livsföring i övrigt 4:1 1
Summa delegeringsbeslut 66
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 401
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-05-19 63 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 46 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Verksamhetsberättelse 2013 
- Patientnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



 
 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-05-19 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Patrik Åman -          

 3 Johnny Bäckström -          

 4 Ruschadaporn Lindmark 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Agneta Lundström -          

 8 Pia Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Lena Karlsson           

 2 Björn Lundberg 1          

 3 Karin Lindgren           

 4 Elisabeth Backman           

 5 Håkan Sandgren           

 6 Maj-Lis Vidman           

 7 Margareta Nevander           

 8 Sten Scherman 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 8          
 
 
 
 
 


