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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 65 
 

Ärendeförteckning 
 

Sn § 47 Dnr 00026/2014 700
Verksamhetsuppföljning 2014 – Avdelningen för funktionshindrade AFF 
 
Sn § 48 Dnr 00116/2014 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 49 Dnr 00227/2014 042
Delårsrapport 2014-08-31 – Socialnämnden 
 
Sn § 50 Dnr 00072/2013 041
Åtgärdsplan för budget i balans - Socialnämnden 
 
Sn § 51 Dnr 00112/2014 70
Uppföljning av internkontrollplan för 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 52 Dnr 00178/2014 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2014 
 
Sn § 53 Dnr 00241/2014 709
Tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och 
unga enligt SoL, Arvidsjaurs kommun -Inspektionen för vård och omsorg  
Dnr 8.5-7317/2014  
 
Sn § 54 Dnr 00063/2013 700
Ordföranderapport 
 
Sn § 55 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 56 
Meddelandeärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 66 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2014 – Avdelningen för 
funktionshindrade AFF 
 

Sn § 47 Dnr 00026/2014 700 
 
Socialnämnden har vid dagens sammanträde besökt Åkerbäret och  
A-service med rundtur i lokalerna och möte med brukare och personal. 
 
Eva Karlsson, områdeschef AFF, berättade om verksamheten, antal brukare 
och personal samt tankar inför framtiden. 
 
____ 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 – 
Socialnämnden 
 
 Bilaga ./.  

Sn § 48 Dnr 00116/2014 042 
 
Ekonomisk uppföljning januari - juli 2014 redovisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. informationen läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-09-23 § 48.  
 

UPHE4 Budget Redovisning Förbrukat i % Redovisat Förändring

av budget i %

Text Jan 14 ‐ Mån 13 14 Jan 14 ‐ Juli 14 Jan 13 ‐ Juli 13

Ansvar

40 SOCIAL OMSORG

Personal 8 458,0 4 867,0 58 4 186,5 116

Verksamhet 7 731,4 4 191,1 54 4 210,1 100

Kapitalkostnader 0 0

Interna hyreskostnader 0 0

Summa kostnader 16 189,4 9 058,1 56 8 396,6 108

Intäkter ‐3 000,0 ‐2 798,5 93 ‐2 210,5 127

Internhyror 0 0

Summa intäkter ‐3 000,0 ‐2 798,5 93 ‐2 210,5 127

Netto 13 189,4 6 259,6 47 6 186,1 101

41 INDIVID‐OCH FAMILJ

Personal 6 662,3 4 741,8 71 3 569,7 133

Verksamhet 8 972,5 9 727,9 108 8 277,3 118

Kapitalkostnader 0 0

Interna hyreskostnader 0 0

Summa kostnader 15 634,8 14 469,7 93 11 847,0 122

Intäkter ‐914,0 ‐4 529,5 496 ‐3 524,7 129

Internhyror 0 0

Summa intäkter ‐914,0 ‐4 529,5 496 ‐3 524,7 129

Netto 14 720,8 9 940,2 68 8 322,3 119

43 OMSORG/STÖD FUNKTIONSH

Personal 40 006,4 21 972,9 55 25 163,3 87

Verksamhet 11 833,7 6 057,4 51 6 694,1 90

Kapitalkostnader 0 0

Interna hyreskostnader 249,5 145,6 58 145,6 100

Summa kostnader 52 089,6 28 175,9 54 32 003,0 88

Intäkter ‐19 550,0 ‐11 378,9 58 ‐14 174,4 80

Internhyror 0 0

Summa intäkter ‐19 550,0 ‐11 378,9 58 ‐14 174,4 80

Netto 32 539,6 16 797,0 52 17 828,6 94

45 ÄLDREOMSORG

Personal 88 678,2 51 020,0 58 51 555,7 99

Verksamhet 16 085,1 9 300,6 58 9 989,9 93

Kapitalkostnader 0 0

Interna hyreskostnader 0 0

Summa kostnader 104 763,3 60 320,6 58 61 545,6 98

Intäkter ‐8 983,3 ‐5 778,0 64 ‐6 526,4 89

Internhyror 0 0

Summa intäkter ‐8 983,3 ‐5 778,0 64 ‐6 526,4 89

Netto 95 780,0 54 542,6 57 55 019,2 99

Totaler 156 229,8 87 539,4 56 87 356,2 100  
 



 
 
 

Kostnader inom Individ och familjeomsorgen jan‐juli 2014

Familjehem Bistånd barn och unga Institutionsvård

2012 250000 465700 3338000

2013 840400 185400 1292100

2014 1840200 565900 5669400

Institutionsvård vuxna missbrukare

2012 1279400

2013 649600

2014 211700

Försörjningsstöd

2012 2908300

2013 2740400

2014 2785500  
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 68 
 

 
 
Delårsrapport 2014-08-31 
– Socialnämnden 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 49 Dnr 00227/2014 042
 
Delårsrapport 2014-08-31 för socialnämnden har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delårsredovisning 2014-08-31 för socialnämndens verksamheter 

godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-09- 23 § 49. 1 (24) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  144 039 95 828 67 97 270 -1 145 039 

Verksamhet     44 643 33 285 75      32 459 3  49 925 

Internhyra          250           166                67           166                 0      250 

188 932 129 278 68 129 895 0  

              

Intäkter -32 447 -30 355 94 -30 806 -1 -40 455 

              

Netto   156 485 98 925 63 99 089                 0 154 759 

Periodresultat      5 398       5 809 1 726 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder , 
äldreomsorg samt hälso, sjukvård och rehab..  
 
Händelser av betydelse 
Nedläggningen av 13 platser på Borgargården. Vid månadsskiftet aug-sept finns tre boende kvar, dessutom fyra 
personer på tillfällig korttidsvistelse. 
Behovet av korttidsplatser är stort, nästan alla platser på Krehab är upptagna av de som väntar på permanent 
boendeplats. Krehab signalerar arbetsmiljöproblem relaterat till arbetstyngd. 
Hemsjukvården fortsätter att öka i omfattning. 
Informationsöverföring och samverkan med landstingets vårdenheter inkl Hälsocentralen i Arvidsjaur, fungerar 
inte bra.  
Avvikelserna inom äldreomsorgen , både inom våra verksamheter samt i förhållande till övriga vårdgivare har 
ökat . Det finns risk att medborgarna inte får den vård och omsorg de har rätt till. 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade har vi genomfört sammanslagningen av hemtjänstgruppen Duvan med 
Boendestödet. Vi sitter fast i hyresavtalet för boendestödets lokal till 160430. 
Åkerbärets dagverksamhet har lagts samman med A-service och lokalen är återlämnad till kommunen. 
Korttidsverksamheten och Utsikten, dagverksamhet för äldre bedrivs i gemensam lokal med ”nattis”. 
 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året. Arbetsmarknadsprojektet Norrsken är avslutat. 
Anmälningar om barn och unga som riskerar fara illa ligger på hög nivå. IFO försöker styra om insatserna från 
familjehem/institution till mera insatser i familjer här hemma. En medarbetare ska arbeta heltid med stöd i 
familjer. Fortfarande är kostnaderna för placeringar höga. 
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. Det innebär  bla att den enda riktade 
aktiviteten för personer med samiskt ursprung har försvunnit. 
Arbetskläder har köpts in till personal. 
Sjukskrivningarna inom hela verksamheten har ökat, även svårigheterna att rekrytera personal. 
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Ekonomi 
Intäkterna ligger på 93 % . IFO står för största avvikelsen, Migrationsverkets intäkter drar upp summan 
betydligt. AFF följer i stort sett sin beräknade intäktsbudget, vi har betydligt lägre intäkter än 2013 men det var 
väntat utifrån förändringar inom LSS. Äldreomsorgen ligger på 72 %, här finns ett engångsbelopp 
stimulansmedel för mest sjuka äldre samt interkommunal överföring för hemsjukvården med. Även här ligger 
intäktsbudgeten lägre än förra året då vi lagt ner boendeplatser .  
Individ och familjeomsorgen har  förbättrat sitt resultat betydligt sedan förra året. Bättre koll på intäkterna från 
Migrationsverket är en starkt bidragande orsak . 
Försörjningsstödet ligger strax över siffran för 2013 och vi ser ut att klara budgeten. 
 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskott som beror på  besparingar inom ledningsfunktionen, 
ingen vikarie har tagits in under ordinarie personals sjukskrivningar, neddragningar och förändringar inom 
dagverksamheter och kortidsverksamhet, överskott inom LASS samt att avsatta medel för vård i annan kommun 
inte använts. Hyran efter ombyggnad av A-service blev högre än beräknat , trots detta lägra än tidigare lokal. 
 
Äldreomsorgen totalt klarar sin budget trots ökande sjukskrivningar både för tillsvidareanställd personal och för 
vikarier. Hemtjänsten går mot ett överskridande då vi måste starta en ny grupp under hösten som alternativ till 
nedlagda platser i vård och omsorgsboende. Hälso och sjukvård inklusive hemsjukvården kommer  att klara sin 
budget, trots att skatteväxlingen inte  täcker  kostnaderna för verksamheten. 
 
Ledningsfunktionen klarar sin budget trots kostnader för sjukskrivningar och rekryteringar under första halvåret. 
 
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. Bladderscan är inköpt och 
spoldesinfektorer är på väg Vi avstår därför från en del av 2014 års investeringar. 
 
Personal 
Personal totalt  322 (329,5 2013) heltider. 
Sjukskrivningstalet har ökat är nu 8,63, under motsvarande period 2013 var det 7,37  
.  
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 
Samarbetet mellan kommunen och landstinget måste förbättras och bli mera personcentrerat. 
 
 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, platserna har under lång tid mest använts till mellanboende då vi inte 
klarar att verkställa fattade beslut om vård och omsorgsboende. 
Vi saknar ”dragspel” , det innebär att vi inte kan ta hem alla som är utskrivningsklara. 
Vi klarar inte heller uppdraget att vara rehabenhet eller avlastning för anhöriga. 
Ett förslag är att göra ”äldrecenter”  i landstingets fastighet, där skulle vi ha möjlighet att vara mera flexibla vad 
gäller boende och korttidsvård. Även möjligheten att samarbeta med landstinget om bemanning kan bli bättre.  
 
Avdelningen för funktionshindrade räknar med  att verksamheten förändras då  gruppen utvecklingsstörda 
minskar samtidigt som nya , t ex personer med neuropsykiatrisk problematik tillkommer. Arbetsmarknads och 
sysselsättningsfrågorna för personerna behöver lösas  i större samverkan , inte bara inom socialnämnden. 
Stödboende för personer med mera specifika behov är svåra att klara , där måste vi även i fortsättningen hitta 
lösningar utanför kommunen. 
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Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara flexibel och 
anpassas efter varje individ. 
Individ och familjeomsorgen måste förstärkas för att klara behoven hos föräldrar, barn och unga, inklusive 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 att klara sin budget och gå med överskott , ca 1,7 miljoner. 
 
 
Ylva Stråhle Andersson 
Ordförande i socialnämnden 



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 4 (24) 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
40 Ledningsfunktionen (ansvar 701-709, 771 och 799) 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  8 458 5 520 65 4 945 12  

Verksamhet 1 526 643 42           747 -14  

Internhyra                                                            

Summa kostnader 9 984 6 163 62 5 693 8  

              

Intäkter -249 -416 -40             

              

Netto       9 984 5 914 59 5 277 12  

Periodresultat 742 1 190 
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, administrativ 
handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom äldreomsorgen  och HSL enheten samt generella 
kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma åtaganden. Personalpool, hyra och 
övergripande kostnader för äldreboenden. Även  vissa delar av statliga stimulansmedel och projekt ligger inom 
verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
Nettot ligger på 59 %, vi har framförallt hållit nere på verksamhetskostnaderna. Intäkterna har bestått av 
lönebidrag, bidrag från Kommunförbundet för kontaktperson e-hälsa samt att personalpoolen har fått ersättning 
för den tid som anställda utför politiska uppdrag. 
 
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. 
För att klara krav på kostnadssänkande åtgärder under 2015 föreslås att MAS arbetar 1d/vecka i Sorsele, 
motsvarar 20 % samt att partiella föräldraledigheter och övriga ledigheter inte ersätts av vikarie motsvarande tid. 
Tillfälliga lösningar som kan omprövas ifall vi inte klarar basverksamhetens krav. 
 
Vi kommer inte att kunna medverka i projekt och verksamhetsutveckling i samma omfattning som tidigare.  
 
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 Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos
Personal  6 662 5 472 82 4 005 37 
Verksamhet       4 073 8 132 63        5 800 29 

Ekonomiskt bistånd       4 900 3 048  62  3 007  2  
     
Summa kostnader 15 635 16 652 107 12 812 30 
     
Intäkter -914  -7 777 851 -4 045 92 
     
Netto     14 721 8 875 60 8 767                1 

       
Verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes 
vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med 
Alkohollagen.  
 
Händelser av betydelse 
Socialtjänstlagens bestämmelser rörande ekonomiskt bistånd ändrades 2013. Fribeloppet för barns och 
skolungdomars inkomst av arbete höjdes till ett prisbasbelopp per kalenderår. Regeln innebär att en del av 
hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster inte beaktas vid prövningen av föräldrarnas 
ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen. Bestämmelsen gäller alla barn och skolungdomar oavsett var 
de bor och har därför även bedömts omfatta ensamkommande barn och –ungdomar i vår kommun. Ytterligare en 
ändring under 2014 medför ökade kostnader för den s k ”fritidspengen”. Hushåll med barn i årskurs 4 – 9 som 
mottagit försörjningsstöd under en längre period ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för 
barnens deltagande i fritidsaktiviteter, med upp till 3 000 kronor / barn / tolvmånadersperiod. Dessa ändringar 
innebär stora förbättringar för barnen, men medför ökade kostnader för socialnämnden. 
Vårt projekt Norrsken med stöd av Europeiska Socialfonden har avslutats. Totalt har ca 70 personer med 
försörjningsstöd deltagit. Ca 60 % av dessa har gått vidare till annan försörjning medan resterande ca 40 % idag 
uppbär fortsatt försörjningsstöd. 
För att öka vårt stöd till barnfamiljer har en familjestödjare anställts på heltid under ett år. Syftet är att förebygga 
ungas behov av placering utanför det egna hemmet och att möjliggöra tidigare avslut av placeringar i familjehem 
och institutionsvård. 
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Ekonomi 
Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal överskrider budget. Delvis beror detta på att en 
familjestödjare rekryterats och att 0,5 socialsekreterare återsöks av Migrationsverket.             Kostnaden för 
familjehemsvården (barn och unga) uppgår till 2 970 tkr (1 715 tkr samma period 2013). Kostnadsökningen 
beror på att fler ungdomar är placerade i förstärkta familjehem, istället för på institution. Del av kostnaden 
återsöks från Migrationsverket. 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar uppgår till 6 502 tkr. Migrationsverket hittills ersatt oss för första 
kvartalet. Ytterligare 2 700 tkr väntas.(Nettokostnad 1 380 tkr samma period 2013).  
Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har minskat ytterligare, från 674 tkr samma 
period 2013 till 268 tkr. 
 
Personal 
Antal årsarbetare: 11.0 (12 personer, varav två på deltid och en med nedsatt sysselsättningsgrad). 
Vi har ingen extern handledning, men visst fortsatt processtöd från A-hälsan (grupp). 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Barn och ungdom 
Under januari - augusti har Individ- och familjeomsorgen mottagit 30 anmälningar om barn och ungdomar som 
kan befaras fara illa. (33 under samma period 2013).  
Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras inom fyra 
månader. Alla utredningar ska ske enligt BBIC (Barns behov i centrum). Våra utredningstider är för långa, vilket 
kan medföra att insatserna inte sätts in så snabbt som vore önskvärt.  
Sju barnfamiljer får insatser i hemmet och två unga vuxna får stöd av familjestödjare.  
Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, primärvård och barn- och ungdomspsykiatri ska ske 
enligt gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. En väl fungerande samverkan bör leda till att familjerna tidigt får rätt 
stöd och att antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa minskar. Här finns fortsatt stora 
förbättringsområden. Målen rörande barn och unga kan bara anses delvis uppfyllda. 
 
Vård i familjehem/institution 
10 barn/unga är placerade i familjehem (9, 2013) och 7 ungdomar vårdas på institution (4, 2013). En placering 
sker med stöd av LVU, övriga enl SoL. Drygt hälften av vårdkostnaden återsöks från Migrationsverket.  
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
Netto utbetalt: 3 048 tkr (3 007 tkr samma period 2013). 268 hushåll har erhållit försörjningsstöd eller annat 
ekonomiskt bistånd (247 hushåll, 2013).  Dessa hushåll består av 403 personer varav 134 är under 18 år. 
Tillgängligheten är relativt god och beslut delges nästan alltid inom två - tre veckor. Arbetet med att erbjuda och 
ge ekonomisk rådgivning kan alltid ske i större utsträckning. Målen kan dock anses uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan 
11 nya ärenden har tillkommit under jan – aug 2014 (6, 2013). 5 personer har erhållit bistånd i form av 
institutionsvård, samtliga enligt SoL (4, 2013). Ett LVM-ärende har inletts. Effektmål och produktionsmål anser 
vi vara väl uppfyllda. 
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Alkoholtillsyn  
Handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd är fortsatt för lång. Endast ett fåtal tillsynsbesök har 
skett under perioden. Målen är ej uppfyllda. 
 
Framtiden 
Individ- och familjeomsorgens högsta prio är och måste vara att utveckla vårt arbete med barn och unga, såväl 
förebyggande som utrednings- och stödinsatser. Arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor och barn samt barn 
som bevittnat våld behöver förbättras. Vi fortsätter även vår interna utbildning ”förstärkt stöd till föräldrar med 
missbruk”. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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4522 Borgargården 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  4 087 3 122 76 3 848 -19  

Verksamhet       1 116 1 008 90        1 107 -9  

Internhyra                                                                        

Summa kostnader 5 202 4 130 79 4 955 17  

              

Intäkter -574 -509 89 -639 -20             

              

Netto       4 629 3 621 78 4 317              16   

Periodresultat          -535         -44 
 
 
Borgargårdens verksamhet 
Planen för Borgargården är att det ska avvecklas under år 2014. Boendet har fått en budget som sträcker sig till 
30 september 2014, därmed blir resultatet för det fram till 31 augusti missvisande.  Alla ordinarie personal har 
fått annat jobb i andra grupper inom äldre och handikappomsorgen. De som fick sina tjänster under första 
kvartalet fick börja på dem. Däremot dem som fått nya tjänster under andra kvartalet har endast en kunna börjat 
på sin nya tjänst. De andra är fortfarande är kvar på Borgargården p g a att verksamheten är i gång. 
Under sommaren minskade vi ner personalstyrkan genom att sälja tid till andra grupper  under en kort period. 
Detta p g a att det var många av våra boenden på Borgargården som fick nya boendeplatser. Sedan fick vi återgå 
till ordinarie bemanning igen eftersom trycket på korttids och mellanboende ökade.  
 
Borgargårdens framtid 
Vi har idag inte längre kvar några äldreboendeplatser på Borgargården utan bedriver endast korttids- och 
mellanboendeplatser på övre plan. Eftersom trycket på korttidsplatser är stort har jag fått i uppdrag att fortsätta 
bedriva verksamhet på övre plan t o m 31 oktober 2014 det handlar om totalt 6 boenderum som vi har att 
erbjuda. Vi kommer att vecka för vecka över att se över vår personalbemanning. 
Fr o m 1 oktober kommer nedre plan på Borgargården att nyttjas av annan verksamhet. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef  

 



Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2014 9 (24) 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 
43  Avdelningen för funktionshindrade 
 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  40 006 25 429 64 28 607 -11  

Verksamhet     11 828 7 309 62        7 775 -6  

Internhyra          250            166               67           166                0   

Summa kostnader 52 084 32 904 63 36 548 -10  

              

Intäkter -19 550 -13 103 67 -16 259 -19             

              

Netto     32 540 19 801 61 20 289               -2  

Periodresultat 1 892        1 012 
 
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, Åkerbäret och A-service är, är nu i A-service tidigare lokaler. Åkerbärets korttids delar 
lokal med barnomsorgens ”nattis” men har för närvarande ingen verksamhet.  
 
Åkerbärets personal har äldreomsorgens verksamhet ”Utsikten”  tisdagar och onsdagar i Korttids/nattis lokaler. 
 
Ekonomi 
Minskade kostnader för gemensam verksamhet, (dvs. chefer och administrativ personal) förklaras av att vi haft 
långtidssjukskrivningar och 50%rbetsledare/ områdeschef har plockats bort i besparingssyfte. 
Merkostnader har uppstått när brukare som tidigare fått insatser av hemtjänst flyttats över till AFF, där man 
organisationsmässigt ”hör hemma”. 
Sjuklöner för personlig assistans enl. SFB, med andra utförare än kommunen har ökat. Sommaren har även 
medfört större sjukfrånvaro än tidigare och då även på vikarier. I övrigt är återhållsamheten och  kostnads 
medvetenheten stor. 
 
Personal 
Det pågår många kontakter med A-hälsan för att trygga arbetsmiljö för personal samt för att förbereda ändringar 
i organisationen. 
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Framtiden  
Duvans och Boendestödet personalgrupper disponerar lokaler i Solbackens källare och ska påbörja 
samverkan/sammanslagning till ”Boendestödjarna”  
Ett nytt ärende med personlig assistans kommer att påbörjas under hösten. 
 
Prognos  
Vi klarar att hålla budget 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 
Hemtjänst,  Årsbudget Redovisning Förbr i % Redovisning Helårs- Beräknad
färdtjänst o 
riksfärdtjänst    Jan-Aug 14  Jan-Aug 13 prognos 

budget-
avvikelse

Personal 26 354 18 005 68 15 518 27 250 
– 

896
Verksamhet 2 841 1 684 59 2 035 2 841 
Interhyra     0     
            
Summa kostnader 29 195 19 689 67 17 553 30 091 – 896
            
Intäkter 2 474 1 716 70 1 847  2 251 223
Internhyror     0     
            
Summa intäkter – 2 474 1 716 69 1 847  223
            
Netto 26 721 17 973 67 15 706 27 840 – 1 119
   
Periodresultat  -159     367  
 
Hemtjänst  
Hemtjänsten består av sex grupper, fyra i tätorten, samt i Glommersträsk och Moskosel. Beviljade insatser 
verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enl. SoL i form av egenvård. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet har stigit markant jämfört med föregående år. Vi har under perioden haft ett 
antal personer med palliativ diagnos som fått vård och omsorg i hemmet. 
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus. 
 
Ant 
brukare 

2014 2013  Ant 
tim  

2014 2013 

Maj 241 227  Maj 8268 6619
Juni 241 191  Juni 7891 5923
Juli 235 238  Juli 8316 6967
Aug 232 247  Aug 8133 6643
    Totalt 32608 26152

 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på att vi under de två första kvartilen utökat med 3,0 
årsarb. Vi har också anställt timvik för att kunna verkställa en del beslut. Vi har hållit och fortsätter att hålla nere 
personalkostnaderna genom att spara timmar vid korttidsfrånvaro och anställa semester vik på en något lägre 
sysselsättningsgrad än ordinarie samt vakans hållit en tjänst i Glommersträsk, under en kortare. Prognosen är 
trots dessa besparingar ett fortsatt överskridande pga utökning av hemtjänstens verksamhet. Under oktober 
månad startar en femte hemtjänst grupp och för att klara detta kommer hemtjänsten att utökas med ytterligare två 
årsarbetare. 
Verksamhetskostnaderna i enlighet med budget och intäkterna något lägre. 
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Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Kostnaderna för trygghetslarm har ökat med 117,0 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 och hyra av 
nödsändare.  
Inga kostnader för närståendestöd. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under sommaren verkställt insatser för brukare som kommer från annan kommun. Insatserna har varit fyra 
gånger per dag och det har krävts dubbelbemanning vid samtliga tillfällen, ca 450 insatstimmar (inkl. restid). 
Personalpoolen har på ett föredömligt sätt tagit ansvar för att samordna insatserna  
 
Personal/Arbetsmiljö 
Konsekvenserna av Solbackens nedläggning visar sig i högre vårdtyngd då våra brukare bor hemma längre. 
Målet är att de brukare som väntar på plats på vård och omsorgsboende så långt det är möjligt ska kunna bo 
hemma i väntan på boendeplats.  
Vi hinner inte riktigt med de förändringar som behöver göras i den takt som utökningen sker, vilket orsakat 
känslan av att inte har kontroll över det dagliga arbetet. I längden är det ohållbart att ha arbetsgrupper som 
ansvarar för 55-60 brukare.  
Det har under perioden inte varit en tillfredsställande arbetsmiljö pga. hög vårdtyngd, ökad korttidsfrånvaro och 
svårt att rekrytera vikarier. Detta har skapat oro i grupperna som bl. a har lett till sjukskrivningar bland ordinarie 
personal. Vi har ännu inte sett om det kommer att bli längre sjukskrivningsperioder eller om det räcker med att 
de som inte orkat med stressen fått en kortare viloperiod. 
Vi har haft svårt att rekrytera semestervikarier. Vi har också haft problem med vikarier som har haft mycket hög 
korttidsfrånvaro. Detta har inneburit att ordinarie personal och vikarier som funnits på plats har tvingats arbeta 
övertid.  
Vi fortsätter att samordnar våra resurser i grupperna. Våra timvikarier får nu ganska fort längre vikariat och 
introduktionerna ökar därför. 
Tre personal med längre sjukskrivningsperioder. 
Sjukfrånvaron har ökat med 2,15 % jmf med föregående år. Ökningen beror bl. a på några längre 
sjukskrivningsperioden men vi ser också en ökad korttidsfrånvaro. Sjuklönekostnaderna har ökat med 116,5 kr 
jmf med 2013. 
Två arbetsskador under perioden. Ingen resulterade i sjukskrivning. Nödvändiga åtgärder har vidtagits.  
 
Personal 2014-08-31 2014-04-30 
Ant årsarb 54,84 51,84
Ant pnl 57 54

 
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 
Från och med 6 okt skall en femte hemtjänst grupp vara i gång i tätorten. För att klara utökningen kommer vi att 
behöva nyanställa ytterligare två årsarbetare.  
Vi planerar också för ett nytt avtal för trygghetslarmen. Avtalet gåt ut sista dec och vi måste byta ut alla analoga 
larm mot digitala. 
 
 
Lena Lindgren 
Områdeschef / hemtjänst 
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4521 Kommun Rehab  
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  3 716 2 547 69 2 679 -5  

Verksamhet          221   148 67           113 31  

Internhyra                                                                       

Summa kostnader 3 937 2 695 68 2 792 -3  

              

Intäkter -72 -89 123 -54 63             

              

Netto       3 865 2 607 67 2 737               -5   

Periodresultat            -30         -242 
 
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 augusti hade vi 7 st som väntade på boendeplats, två korttidsvistelser och en plats för 
avlastning.  
 
Händelser av betydelse 
Under våren och sommaren har vi tidvis haft extra personal under kvällar och helgen morgon och kväll eftersom 
vi har haft gäster, en som under en period varit förvirrad och då blivit aggressiv mot både personal och 
medboende, en som varit orolig och inte velat vara kvar på Krehab och har då försökt ta sig ut på olika sätt. 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. En av våra gäster är stark och har brutit sönder dörrhandtag, 
gardinstänger, medicinskåp m.m då han varit orolig och velat ut eller sökt efter något. Detta innebär en ökad 
kostnad för reparation. 
På Krehab finns endast 4 toaletter som alla 11 gäster ska dela på vilket innebär problem när alla vill upp 
samtidigt. 
 
Ekonomi 
Krehab ligger på 67% 
Vi har överskridit budget med ca 1 % och det beror på att vi har tagit in extra personal kvällar och helger under 
delar av våren och sommaren. 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. 
 
Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare. 
Personaltäthet på 9 gäster: 0,77       11 gäster: 0,63 
1 personal arbetar 80% så vi ligger på 6.8 årsarbetare, använder de 20% när vi tar in extra personal när det 
behövs. 
Ett antal korttidsfrånvaron bland ordinarie personal och två personal har varit sjukskrivna under en längre period, 
den ena är tillbaka i tjänst medan en fortfarande är sjukskriven. 
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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 
När Borgargården läggs ner så tror vi att trycket på platserna kommer att öka  och det kommer säkert att vara 11 
gäster/mellanboende på Krehab. Akutrummet kommer att bli permanent belagt vilket inte är en bra lösning 
eftersom det inte finns något tvättställ på det rummet. 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. Frågan är också om vi klarar av att erbjuda avlastning 
till alla som behöver det när det bara kommer att finnas de platserna vi har på Krehab. Som det ser ut nu så 
skulle vi behöva 2-3 platser för avlastning för att kunna erbjuda alla som behöver efter deras önskemål. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  18 459 12 130 66 11 972 1  

Verksamhet       7 714 4 697 61        4 889 -4  

Internhyra                                                                        

Summa kostnader 26 173 16 828 64 16 860 0  

              

Intäkter -3 594 -2 407 68 -2 770 -12             

              

Netto     22 579 14 421 64 14 091                2   

Periodresultat            676         1 006 
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C och D 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 15 utflyttningar och till dags datum 13 inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
 
Ekonomi 
 Målet är budget i balans, men det är svårt att förutse om sjuktalen ökar ytterligare. 

 Ökad kostnad för sjukskrivningar  

 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. 

 Ett nytt fakturasystem har tagits i bruk vilket föranlett några förseningsavgifter, dock inga stora 
kostnader 

 
Personal 
En hel del sjukskrivningar har det varit, både hos tills vidareanställd personal och vikarier. Sjuktalen har ökat , 
från 3,39 under 2013 till 8,16 under samma period 2014. 140831 fanns 43 månadsavlönade, 40,2 vid samma 
mätdag 2013. 
Under sommaren har det varit svårt att rekrytera personal inför sommarsemestrarna, vilket har föranlett att 
personalpoolen varit extra belastad samt att personalen fått jobba kort, vilket i sin tur har slitit extra hårt på dem. 
Under våren och försommaren har det jobbats med journalverktyget Treserva med gott resultat. 
Riskinventering sker fortlöpande. Samtliga lägenheter är riskbedömda under våren/försommaren. 
Ventilationssystemet hade påtagliga brister och det har uppmärksammats till fastighetsägaren som skall ha 
åtgärdat detta under perioden. Ny mätning av inomhusluften kommer att ske i höst. 
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Framtiden 
Mål för framtiden är att samtliga boende skall ha en individuell vårdplan och en tydlig genomförandeplan. Detta 
för att säkerställa en så trygg och säker vård som möjligt. Vidare är målet att samtliga boende skall ha beviljade 
insatser i form av hemtjänst i särskilt boende. Vi har kommit en liten bit på vägen vad gäller hemtjänst i särskilt 
boende. Vad gäller genomförandeplaner så är målet nästan uppfyllt. Vad gäller sjukskrivningstalen så är målet 
att dessa skall sjunka med hjälp av rehab-kedjan, dock kommer man inte ifrån att en hel del personal har jobbat i 
många år och håller på att vara slitna. 
Avvikelser i vården tas upp på gruppträffar och gås igenom.  
 
Prognos 
Länsmansgården klarar sin budget. 
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat 
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  23 465 14 872 63 12 595 18  

Verksamhet       6 187 3 769 61        3 913 -4  

Internhyra                                                                        

Summa kostnader 29 652 18 641 63 16 507 13  

              

Intäkter -4 420 -3 044 69 -3 403 -11             

              

Netto     25 233 15 597 62 13 105              19   

Periodresultat 
          
1 225 

         
1 136 

 
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 
Stående aktiviteter varje vecka har varit: gymnastik, bingo. Vi har haft en del större sammankomster till 
exempel: vårfest på Sameland tillsammans med övriga inom ÄO och AFF, samt midsommarfirande på 
Ringelsta,   
 
Ekonomi 
Ringelsta ligger på 62%.  
Verksamheten ligger bra till i budget. Svårt att förutse framtiden när det gäller personalkostnad då vi inte vet hur 
det kommer att se ut med både kort- och långtidssjukskrivningar. Vi ser en stor ökning av sjukfrånvaro i 
grupperna. Detta då arbetstyngden är hög och personal känner sig stressade. 
 
Personal 
Årsarbetare: 
Svalan 9,60 
Rönnen 8,40 
Blåklockan 6,60 
Björken 6,60 
Ringelsta natt 12,10 
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Periodvis under perioden har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för de boende 
vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med.  
Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har fortsatt varit ansträngande, inom arbetsgrupperna. Många 
känner inte någon glädje på arbetet och tycker att de har fått mycket pålagt sig som inte har med omvårdnaden 
av de gamla att göra, ex dokumentation, hygienkrav. Tid till aktivering med de boende blir åsidosatt. 
 
Sjuktalet för perioden 140101-140831 ligger på 11,9 %, under samma period 2013 var sjuktalet 8,22 
 
Har varit mycket svårt att rekrytera vikarier för sommaren. Har täckt semesterfrånvaro, men inget mer. Alla 
grupper har fått gå på minimibemanning vid flera tillfällen då det varit sjukfrånvaro, både bland ordinarie 
personal och vikarier. Detta har bl a medfört ökat antal avvikelser. 
Har tagit ut många ordinarie och vikarier på övertid för att täcka frånvaro. Detta har medfört att personal är trötta 
efter semestern.  
 
Arbetsskador: 5 st anmälda i år. 
 
Framtiden 
Insatser ökar inom hemtjänsten. Hemtjänsten (dag) utökar med en ny grupp fr o m 141006. Då insatser ökar på 
dagtid ökar de även nattetid. Idag är det 3 personal nattetid på 4 avdelningar på Ringelsta. Har hjälp av 
Nattpatrullen vissa tider på natten. Kommer att behövas en natt tjänst till på Ringelsta, då Nattpatrullen kommer 
att behövas mer ute.  
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
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4528 Solbacken 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat
Förändr   i 

% Prognos  

Personal  132 270 205 3 496 -92  

Verksamhet       1 164 816 70           999 -18  

Internhyra                                                                        

Summa kostnader 1 296 1 086 84 4 495 -76  

              

Intäkter -720 -539 75 -705 -24             

              

Netto          576 546 95 3 789             -86   

Periodresultat          -162         337 
 
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. 
 
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. 
 
Duvan/Boendestödet som ligger under avdelningen för funktionshindrade delar på lokaler i Solbackens källarplan. 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 
Tkr   2014 2013   

  Budget Redovisat Förbr i % Redovisat
Förändr   i 
% Prognos  

Personal  9 840 6 255 64 6 000 4  

Verksamhet       2 866 1 905 66        2 050 -7  

Internhyra                                                                        

Summa kostnader 12 707 8 160 64  8 050 1  

              

Intäkter -70 -848 1 211 -475 78             

              

Netto     12 637 7 312 58 7 575               -3   

Periodresultat 1 113         938 

 
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. Under sommaren har sjuksköterskor arbetat övertid för att klara sjukvårdsbehov för palliativa 
och svårt sjuka  i egna hem. Bristande läkarmedverkan i hemsjukvården.  
Rekrytering av sjuksköterskor har inför sommaren kunnat lösas men vissa veckor har bemanningen varit låg, det 
förebyggande arbetet har inte utförts under denna period.  
Arbetsterapeuter och sjukgymnast har vi haft ett bra samarbete med Hälsocentralen där personalen har kunnat arbeta 
för varandra under semesterperioden.  
Fortsatt stora problem med informationsöverföring mellan landsting och kommun, patientsäkerheten drabbad. 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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Arbete pågår både i projektform och med direktkontakt ledning men resultatet har inte förändrats. Åtgärder kommer 
att vidtas. 
Hälso- och sjukvården som utförs av kommunen kräver arbete i ett flertal webbaserade stödsystem som tillexempel 
Nationell patient översikt (NPÖ), Pascal, Meddix, Senior Alert, Palliativa registret med flera,  dessa har inte fungerat 
tillfredsställande och stöd och support för dessa system är bristfällig både internt och externt. 
 
Ekonomi 
 Hälso- och sjukvårdsenheten håller budget för perioden, sjuksköterskor har  rekryteras men löneläget har ökat. 

Sommarvikarier har varit dyra, men verksamheten hade inte fungerat utan. Anläggningsmaterial och övrigt 
material (hjälpmedel) klaras inte inom planerad budget. Intäkter/avgifter har varit lite högre än beräknat.  

 I intäkter ligger mellankommunalt utjämningsbidrag 380 839:- vilket minskas och är helt borta 2016. 
 Prognos över förväntat utfall för helåret 2014 är svår att beräkna, behovet av sjukvårdsinsatser och hjälpmedel går 

inte att styra. Men budget beräknas kunna hållas totalt vid samma behov av hälso och sjukvård under kommunens 
ansvar.  

 Ökade personalkostnader; Vård i hemmet är kostnadseffektiv men kräver ändock resurser, dels i form av 
hjälpmedel men även personal. Stödfunktionen som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller blir 
viktigare när allt fler sjuka äldre vårdas i hemmet. När vård och omsorgsplatser minskar ökar insatser från 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ordinärt boende detta leder till ökade kostnader för hemsjukvård. 
Ökade kostnader för bilar tillkomma med 1-2 bilar eftersom mer  hälso- och sjukvård kommer att ske i egna hem. 
 

Framtiden 
Producent till NPÖ förväntas och denna kostnad kommer enligt prognos att vara omkring 250 000kr och därutöver en 
månadskostnad om drygt 10 000kr. Detta har inte ställts krav på ännu så vi kan undkomma kostnaden 2014. 
Ökad kostnad på avfallshantering förväntas när nya kanyler och rutiner tas i bruk. 
Den prestationsersättning kommunen erhållit används för att förbättra resultaten och höja kvalitén för bättre liv för 
sjuka äldre. Uppsatta mål för bättre liv för sjuka äldre och åtgärder för att nå dessa enligt patientsäkerhetsberättelse 
2013 kommer inte att kunna uppfyllas men utbildning och arbete pågår för att förbättra resultaten till målen för Bättre 
liv för sjuka äldre.  
 
Måluppfyllelse 
Det övergripande målet under året har varit att arbeta med ekonomin och de gemensamma resurserna, detta har 
inneburit att vissa mål har fått stå tillbaka till det som är högst prioriterat! De ekonomiska målen har kunnat hållas.  
Hemsjukvårdsövertagandet har för Rehab fungerat allra bäst, här har inte bristerna i informationsöverföringen varit 
lika påtalande. Detta kan man se i hela länet. Avvikelser fortsätter visa stora brister i informationsöverföring och 
samverkan med landstinget. Ett samarbete med landstinget i projektform för att säkerställa in- och 
utskrivningsprocesserna har påbörjats( VINOVA) medverkan som planerat för sjuksköterska från hemsjukvården har 
inte kunnat avvaras som planerat, verksamheten har krävt att sjukskötersketid. 
 
Målen för anhörigstöd uppnås inte. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso & Sjukvårdsenheten 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 2014-08-31- Socialnämnden 
 
Måluppfyllelse i förhållande till lagens krav : Inga domar i förvaltningsrätt har gått oss emot, inga 
avbrott i verkställigheten , totalt 10 ej verkställda beslut inom äldreomsorgen under tiden jan-
augusti. 

  
 

Övergripande 
mål: 

SN 
verksamhetsmål: 

 
Nyckeltal: 

 
Målupp-
fyllelse: 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En positiv 
befolkningsutveck

ling och tillväxt 

Alla i verksamheten 
har rätt till 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, respekt, 
professionalitet och 
trygghet som bidrar 
till god hälsa 

Medarbetarenkät 
ska visa på 
medelvärde minst 
7,8 i 
helhetsbedömning, 
sjuktal 

 Inga mätningar 
finns av 
medarbetarnas 
nöjdhet, sjuktalen 
uppvisar ökning 

Värdigt bemötande Engagerade 
medarbetare, nöjda 
brukare. 
Kunskap och 
engagemang 

 Brukarna är mer 
nöjda 2013 än 
under 2012, ingen 
mätning bland 
medarbetarna 
finns. 

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

Nöjda brukare 
 

 Uppgifter från 
brukarundersökni
ngar inom 
äldreomsorgen 
visar att 96 % av 
hemtjänstens 
brukare är nöjda, 
75 % inom 
boende är också 
nöjda. 
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Övergripande mål: verksamhetsmål: Nyckeltal: Målupp-
fyllelse: 

Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad samverkan, 
koncerntänk och 

effektivitet 

Allt arbete ska präglas 
av professionalism, 
glädje och respekt 

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

 Målet för nöjd kund 
är uppnått inom 
äldreomsorgen.APT 
, skyddsronder och 
samverkan fungerar 
enligt plan. 
Standardkostnadsav
vikelsen har minskat 
, mest inom IFO, 
AFF men även inom 
äldreomsorgen 
(2013 års siffror) 
 

Insatserna ska vara 
evidensbaserade och 
bygga på god praktik 

Nöjd kundindex ska 
ligga på minst 81 för 
hemtjänstens brukare, 
minst 75 för boende- 
Medarbetarenkät 
Minst 80 % av 
medarbetarna ska ha 
undersköterskeutbildn
ing. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

 Målet kundnöjdhet 
är uppnått. Antal 
utbildade är högre 
än 80% 
Handledning finns 
tillgänglig vid 
behov för olika 
grupper. 
Vi  har genomfört 
fortbildning inom 
lyftteknik, 
brandskydd och 
dokumentation. 

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

Alla brukare ska ha 
möjlighet att 
medverka i 
utformningen av 
genomförandeplanen 
Samarbetet inom 
Norrbus och andra 
samverkansorgan 
fungerar 

 Viss försämring i 
förhållande till förra 
delårsbokslutet 

Uppdaterad hemsida 
samt politiker och 
tjänstemäns medverkan 
i öppna möten 

”Grönt ljus” på de 
variabler som mäts på 
hemsidan. 
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Övergripande mål: Sn 
verksamhetsmål:

Nyckeltal: Måluppfyllel
se: 

Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöhänsyn 

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

Medelvärdet för 
delaktighet ska ligga 
på minst 7,65 i 
medarbetarenkäten. 
Minst 80 % av 
tillsvidareanställda 
har rätt till heltid. 

 Mer än 80 % av 
tillsvidareanställda 
har rätt till heltid. 
Inga mätningar av 
medarbetarnas 
uppfattning finns 
under perioden. 
Tryggheten har 
minskat. 

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

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

 Vi har fortsatt nöjda 
brukare inom 
hemtjänsten, och 
även inom boendena 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 69 
 

 
 
Åtgärdsplan för budget i 
balans - Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi  Levander 
. Revisorer 
 

Sn § 50 Dnr 00072/2013 041
 
I samband med föregående delårsrapport visade prognosen på ett underskott 
för socialnämnden. Enligt direktiv ska en åtgärdsplan upprättas när 
delårsrapporter/bokslut visar på underskott.  
Med handlingar till dagens sammanträde medföljde därför tidigare upprättad 
åtgärdsplan. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Eftersom prognosen i delårsrapporten för socialnämnden 2014-08-31 

visar på ett överskott med 1,7 mkr lämnas ingen åtgärdsplan. 
2. Vid nämndens sammanträde 9 december 2014, tas åtgärdsplanen upp 

för revidering. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2014-09-23 70 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2014 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 
 

Sn § 51 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. 
 

Socialnämnden fastställde 2014-05-19 § 31 interkontrollplan för 2014. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Uppföljningen avser januari – augusti 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-09-23 § 51. 1 (2) 
 

Uppföljning av internkontrollplan augusti 2014 - Socialnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering till 
socialstyrelsen, revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av vitesföreläggande 
och betalnings-ansvar 

Under perioden jan-mars fanns 1 beslut inom 
äldreomsorgen som inte verkställts inom tre 
månader. Under andra kvartalet finns 9 beslut inom 
äldreomsorgen som inte verkställts. 

God arbetsmiljö Höga sjukskrivningstal, svårt att 
rekrytera 

Uppföljning av avvikelser, tillbud 
och arbetsskador 

Många avvikelser  
Cheferna rapporterar att det varit svårt att rekrytera 
vård och omsorgspersonal. 
Sjuktalen har ökat under perioden, från 7,55 under 
2013 till 8,75. Sjukfrånvaron har varit högst inom 
boende , 10,83 
Tillbud och arbetsskador uppvisar inga större 
förändringar. 
Under perioden har en arbetsplats hos en enskild  
fått stängas arbetsmiljöskäl sedan fackförbundet 
Kommunal anmält ärendet. 
Vi har skaffat ett larm hos Securitas som 
komplement till andra åtgärder när det uppstår bråk 
och hotfulla situationer på olika arbetsplatser. 

Rättssäker 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  

Chefer och biståndshandläggare bedömer att rutiner 
följs i stor utsträckning. 
Hantering av , och tillgång till uppgifter bedöms 
fungera tillfredsställande. 

God ekonomisk hushållning Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time care-planering 

Beslut om besparingar har fullföljts så långt det varit 
möjligt. 
Totala förbrukningen ligger för AFF på 59 % och 
för Äldreomsorgen på 65 % vilket är acceptabelt . 

 



 2 (2) 
 

 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
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 

Verksamheten bedömer att uppföljningen fungerar 
tillfredsställande, under perioden ha r4,6 
miljonerkronor kommit in från Migrationsverket, ca 
1 miljon högre än 2013 

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 

Inga vitesförelägganden under perioden. 
Rapporteringen till IVO, revisorer och fullmäktige 
har genomförts enligt plan 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 71 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Catrin Höglander 
 

Sn § 52 Dnr 00178/2014 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 9 ej verkställda beslut att rapportera andra 

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 andra kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 72 
 

 
 
Tillsyn av handläggning av 
ärenden gällande 
ensamkommande barn och 
unga enligt SoL, 
Arvidsjaurs kommun -
Inspektionen för vård och 
omsorg  
Dnr 8.5-7317/2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  bilaga ./. 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. IVO 
. Kommunstyrelsen 

Sn § 53 Dnr 00241/2014 709
 
Inspektionen för vård och omsorg har haft tillsyn av handläggning av 
ärenden gällande ensamkommande barn och unga enligt SoL, Arvidsjaurs 
kommun och har beslutat att kommunen ska följande åtgärder; 
 
1. Utarbeta och fastställa rutiner avseende kommunens handläggning av 

ärenden som berör ensamkommande barn. 

2. Säkerställa att berörd personal arbetar i enlighet med upprättade rutinern.

3. Säkerställa att utredningar i enlighet med 11 kap. 1 -2 §§ SoL genomförs 
och att beslut fattas samt att förvaltningslagens bestämmelser om bland 
annat kommunicering, motivering av beslut och underrättelse av beslut 
följs. 

4. Säkerställa att beslutsunderlag finns i ärenden som avser akuta 
placeringar på HVB hem. 

5. Säkerställa att handläggning av ärenden enligt SoL dokumenteras 
löpande. 

6. Säkerställa att överväganden av placerade barn och unga genomförs var 
sjätte månad. 

7. Säkerställa att alla placerade barn får regelbundna personliga besök i 
hemmet av socialsekreterare. 

8. Redovisa hur kommunen arbetar för att på kort och lång sikt säkerställa 
att socialnämnden har tillräckligt med personal med lämplig utbildning 
och kompetens i arbetet med ensamkommande barn, för att kunna utföra 
ett arbete med god kvalitet. 

 
Enhetschef Anna Lindbäck har 2014-09-22 inlämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. Planering av åtgärderna har påbörjats och i viss mån vidtagits, se 
bilagd redovisning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder godkänns rörande 

handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och unga enligt 
Socialtjänstlagen. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2014-09-23 § 53 
 
 
 
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder rörande handläggning av ärenden 
gällande ensamkommande barn och unga enligt SoL, Dnr 8.5-7317/2014 
 
De brister som påtalats i samband med IVOs inspektion handlar i stor utsträckning om att 
bristen på socialsekreterarresurs medfört att handläggning och dokumentation inte har 
utförts inom föreskriven tid eller med tillräckligt god kvalitet. Redan dagen efter IVOs 
inspektionsbesök beslutades att ytterligare en socialsekreterare skulle rekryteras på heltid. 
Så skedde, men den nyanställda socialsekreteraren valde att direkt söka tjänstledigt för 
annat arbete. En ny rekrytering inleddes efter semesterperioden och en socionom har under 
vecka 38 fått erbjudande om anställning. Tillträde beräknas kunna ske under oktober 
månad. Efter introduktion förväntas aktuella ärenden kunna fördelas på 1,5 tjänst mot 
tidigare 0,5, vilket kommer att medföra att respektive ärende/ungdom ges mer tid för 
möten i samband med utredning, upprättande av vård- och genomförandeplaner, 
uppföljning och överväganden med mera. Handläggarna kommer att på ett bättre sätt 
systematiskt följa upp varje enskilt ärende och i större utsträckning samarbeta/samverka 
med såväl de unga, HVB-hemmen, gode män och skolan. 
 
Brister finns även inom verksamhetens ledningssystem. Ett arbete att följa upp och 
uppdatera systemet har påbörjats inom socialnämndens ledningsgrupp och omfattar även 
handläggningen av ärenden rörande ensamkommande. Som en del i arbetet sker en 
genomgång av aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd. Skriftliga rutiner kommer 
att tas fram och fastställas av socialnämnden. Ansvarig är biträdande socialchef. 
 
För att säkerställa att utredningar, dokumentation och överväganden genomförs enligt 
gällande lagstiftning lämnas nu samtliga ärenden till enhetschef för genomgång innan de 
tas vidare till socialnämnden för beslut och övervägande. Även slumpvis granskning av 
enskilda ärenden har skett vid några tillfällen och kommer att ske med regelbundenhet 
framöver. För att ge ökat stöd till handläggande socialsekreterare, genomgång av ärenden 
och rutiner bokas sedan våren regelbundna möten med enhetschef. 
 
I tjänsten 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2014-09-23 73 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 54 Dnr 00063/2013 700
 
Ordförande Ylva Stråhle Andersson informerar om följande; 
 
Sedan föregående ordinarie sammanträde den 19 maj, har ledamöterna 
blixtinkallats vid ett tillfälle under augusti månad. Anledningen var ett 
bekymmersamt personärende som inte kunde vänta. 
 
Under sommaruppehållet i övrigt har ordförande varit tillgänglig för 
besökare, oftast torsdagar men även andra tidpunkter. Eftersom 
"tjänste"-rummet inte är disponibelt alla dagar, vilket vore önskvärt, har 
merparten av all mejl fått skötas från min privata dator i hemmet. 
Tillgänglighet per telefon har funnits dygnet runt liksom tidigare.  
 
Ordförande har deltagit i så gott som samtliga ÄO och Soc-träffar och vid 
några tillfällen varit närvarande vid arbetsplatsträffar med personal i våra 
boenden. På inbjudan till panelen deltog jag i ett Panelsamtal om kampen 
mot droger som ägde rum den 27 augusti. 
 
Under ombyggnadstiden vid A-service gjordes ett studiebesök tillsammans 
med Eva Karlsson och den 12/9 gjordes ett eget spontanbesök. Som 
ledamot har jag deltagit i Sociala Beredningens sammanträde den 3/9 i 
Luleå och den 17/9 var jag närvarande vid projektavslutningen för 
Remodem här i Arvidsjaur. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 55 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2014-04-01—2014-08-31 
Anna Nilsson 
Avlösarservice i hemmet 1 
Daglig verksamhet 1 
Kontaktperson, kontaktfamilj 6 
Ledsagarservice 5 
Personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 15 
 
Margoth Löfgren Edström 
Bostad med särskild service barn 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 16 beslut 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2014-04-01 – 2014-08-31 
Catrin Höglander  
Färdtjänst - Avslag 1 
Färdtjänst 8 
Riksfärdtjänst 3 
Summa delegeringsbeslut 12 
 
Eva Karlsson 
Färdtjänst 7 
Riksfärdtjänst 4 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Marie Lidström 
Färdtjänst 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Margot Löfgren Eström 
Färdtjänst 6 
Riksfärdtjänst 2 
Summa delegeringsbeslut 8 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 55 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2014-04-01 – 2014-08-31 

 
Anna Nilsson 
Färdtjänst 3 
Riksfärdtjänst 2 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Maria Rådman 
Färdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut färdtjänst, riksfärdtjänst 40 

 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-04-01—2014-08-31 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 11 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 95 
Summa delegeringsbeslut 95 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 68 
Summa delegeringsbeslut 68 
 
Anna Lindblom 
Avlösning i hemmet 1 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Korttidsboende 3 
Matdistribution 7 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  15 
Remodem 1 
Serviceinsatser 19 
Trygghetslarm 7 
Vård- och omsorgsboende 4  
Summa delegeringsbeslut 65 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 55 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-04-01—2014-08-31 
Rose-Marie Krekula 
Dagverksamhet 1 
Korttidsboemde 1 
Personlig omvårdnad, tid, under 45 tim/vecka 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Marie Lidström 
Avgiftsbeslut 4 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 4 
Egenvård 2 
Hemtjänst i särskilt boende 4 
Korttidsboende 14 
Matdistribution 12 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 27 
Remodem 1 
Serviceinsatser 23 
Serviceinsatser Delavslag 1 
Stöd i boendet - Personlig omvårdnad 1 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 1 
Särskilt boende 4 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 106 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 3 
Egenvård 14 
Hemtjänst i särskilt boende 4 
Korttidsboende 13 
Matdistribution 23 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  34 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka - Delavslag 1 
Remodem 3 
Serviceinsatser 32 
Särskilt boende 13 
Trygg hemgång 3 
Trygghetslarm 6 
Summa delegeringsbeslut 150 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 55 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2014-04-01—2014-08-31 
Anna Nilsson 
Kontaktperson SoL 1 
Ledsagning 2 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, under 45 tim/vecka tid  2 
Remodem 1 
Serviceinsatser 3 
Stöd i boendet - Personlig omvårdnad 8 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 11 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 35 
 
Kristina Nordlund 
Avgiftsbeslut 81 
Summa delegeringsbeslut 81 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 614 beslut 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-05-01—2014-08-31
 
Christine Boström 
Avsluta Yttr 11 § LUL 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 3 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 
Extra kostnad vid placering 2 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 6 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:1 30 
Försörjningsstöd 4:1 - flykting 1 
Livsföring i övrigt 4:1 27 
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1 
Utredn avtal om  1 
Utredn avtal om vård/umg/bo 1 
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1 
Summa delegeringsbeslut 84 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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 forts. Sn § 55 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-05-01—2014-08-31
Hedman, Britt-Inger  
Avslag 4:1 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 19 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Försörjningsstöd 4:1 48 
Livsföring i övrigt 4:1 8 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1 
Återkrav 9:2 ej förf över Livsför övrigt 1 
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 82 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avslag 4:2  1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 5
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 1
Försörjningsstöd 4:1 - flykting 25
Livsföring i övrigt 4:1  16
Utredn 7 § LVM inleds  1
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 1
Summa delegeringsbeslut 53
 
Anna Lindbäck 
Avslag 4:1  4
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 2
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 4
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1
Extra kostnad vid placering 1
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 5
Försörjningsstöd 4:1  18
HVB SoL  1
Livsföring i övrigt 4:1  11
Särsk kostn i samband med utredn 2
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  1
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1
Summa delegeringsbeslut 51
 

forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-05-01—2014-08-31
Jessica Lindgren 
Avsluta Yttr 11 § LUL  1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2   1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 14 
Försörjningsstöd 4:1  32 
Försörjningsstöd 4:1 - flykting 7 
Kontaktpers  1 
Kontaktpers  2 
Livsföring i övrigt 4:1  20 
Umgängesstöd verkst  1 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år I 1 
Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO 1 
Summa delegeringsbeslut 82
 
Åsa Lindström 
Avslag 4:1  6 
Bekräft MF protokoll  1 
Bekräft MF protokoll Gem vårdnad 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 14 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 6 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 6 
Livsföring i övrigt 4:1  65 
Försörjningsstöd 4:1 - flykting 1 
Överklagan rätt tid  1 
Summa delegeringsbeslut 106
 
Carina Lundmark 
HVB Tillfälligt SoL  2 
Socialt kontrakt  1 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  1 
Summa delegeringsbeslut 4
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2014-05-01—2014-08-31
Anna Renberg 
Avslag 4:1  2 
Försk på förmån 9:2   1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 22 
Livsföring i övrigt 4:1  62 
Försörjningsstöd 4:1 - flykting 4 
Socialt boende  1 
Summa delegeringsbeslut 92
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 554
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 
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Meddelandeärenden 

Sn § 56 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Aktuell information om anvisning av ensamkommande barn, utvidgade 

möjligheter 
- Migrationsverket 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



 
 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2014-09-23 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Patrik Åman -          

 3 Johnny Bäckström 1          

 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           

 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          
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