
 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-09-28 75 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.15. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Karin Lindgren (s) 
Johnny Bäckström (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Mats Klockljung, (c) 
Annika Öberg (m) 
Anna Svensson (v), tjg ers 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef 

Kerstin Olla Grahn, kommunchef  
Margoth Edström Lövgren, enhetschef AFF, § 49 

 Inga Sandström, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Annika Öberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2015-10-06 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 46- 67 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Annika Öberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-28 
 
Datum då anslaget 2015-10-07 Datum då anslaget 2015-10-29 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Socialnämnden 2015-09-28 76 
 

Ärendeförteckning 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordläggning 

Sn § 46 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 47 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 48 Dnr 00030/2015 700 
Tema – Besök på Ängsbacka i Glommersträsk 
 
Sn § 49 Dnr 00030/2015 700 
Verksamhetsuppföljning – Avdelningen för funktionshindrade (AFF) 
 
Sn § 50 Dnr 00030/2015 700 
Verksamhetsuppföljning  – Utveckling av ärenden med försörjningsstöd 
2014/2015 
 
Sn § 51 Dnr 00323/2014 732 
Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i 
hemtjänstgrupp 2 
 
Sn § 52 Dnr 00234/2015 042 
Delårsrapport 2015-08-31 - Socialnämnden 
 
Sn § 53 Dnr 00162/2014 041 
Uppföljning av socialnämndens investeringsbudget till och med 2015-08-31 
 
Sn § 54 Dnr 00023/2015 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 55 Dnr 00199/2015 009 
Yttrande - Motion - Återinförande av Flitpengen i socialnämndens 
verksamhet 
 
Sn § 56  Dnr 00204/2015 730 
Samverkan mot våld – Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser 
vid mäns våd mot kvinnor och våld i nära relation 
 
Sn § 57  Dnr 00203/2015 730 
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 
medföljande barn  
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Socialnämnden 2015-09-28 77 
 

 forts.  
 
Sn § 58 Dnr 00138/2014 730 
Uppföljning -  Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och 
andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar 
våld 

Sn § 59 Dnr 00209/2015 730 
Riktlinjer för trygghetsboende 
 
Sn § 60 Dnr 00211/2015 730 
Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende 
 
Sn § 61 Dnr 00007/2015 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2015 
 
Sn § 62  Dnr 00200/2015 709 
Tjänstgöringsdagar för socialnämndens ordförande mandatperioden 2015-
2018 
 
Sn § 63 Dnr 00232/2015 760 
Stimulansmedel 2015 - Satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 
 
Sn § 64 Dnr 00221/2015 709 
Yttrande - Kostpolicy för Arvidsjaurs kommun 
 
Sn § 65 Dnr 00213/2015 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Sn § 66 Dnr 00084/2015 007 
Revisionsrapport 
Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden 
- Redovisning av handlingsplan 
 
Sn § 67 Dnr 00233/2015 007 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ledningssystem för 
systematiskt ledningsarbete 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 78 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 46 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2015-05-01—2015-08-31 
Anna Nilsson 
Kontaktperson/kontaktfamilj 3 
Personlig assistans 3 
Tillfällig utökning personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 8 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 8 beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2015-05-01 – 2015-08-31 

Berit Eriksson 
Trygghetslägenhet 3 
Avgiftsbeslut 68 
Summa delegeringsbeslut 71 
 
Catrin Höglander 
Trygghetslägenhet 4 
Avgiftsbeslut 75 
Summa delegeringsbeslut 79 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 63 
Summa delegeringsbeslut 63 
 
Anna Nilsson 
Egenvård 3 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  3 
Serviceinsatser 3 
Stöd i boendet 4 
Stöd i boende serviceinsatser 4 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 22 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 79 
 

 
 
 

forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-05-01 – 2015-08-31 
Emelie Olsson 
Avlösning i hemmet 1 
Dagverksamhet 3 
Egenvård 8 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Korttidsboende 9 
Matdistribution 8 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  15 
Serviceinsatser 13 
Särskilt boende 4 
Trygg hemgång 2 
Trygghetslarm 9 
Summa delegeringsbeslut 73 
 
Rose-Marie Krekula 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Korttidsboende 2 
Ledsagning 1 
Matdistribution 3 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  2 
Serviceinsatser 3 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 16 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Egenvård 8 
Hemtjänst i särskilt boende 6 
Korttidsboende 11 
Matdistribution 11 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  23 
Serviceinsatser 19 
Särskilt boende 3 
Trygg hemgång 4 
Trygghetslarm 10 
Summa delegeringsbeslut 96 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Blad

 

Socialnämnden 2015-09-28 80 
 

 forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-05-01—2015-08-31 
 
Malin Bokstrand 
Egenvård 6 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Kortidsboende 4 
Matdistribution 6 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  9 
Serviceinsatser 12 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 41 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 461beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 2015-05-01—2015-08-31 

Christine Boström 
Avslag 4:1 2 
Avsluta utredn ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredning Ek bistånd/Förmedl 7 
Gem vårdnad Bekräft S protokoll  2 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2  försörjningsstöd 8 
Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 3 
Försörjningsstöd 4:1 33 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 28 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 5 
Utredn Faderskap 2 
Summa delegeringsbeslut 98 

 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 81 
 

 forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-05-01—2015-08-31
 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedling 3 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 20 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 7 
Försörjningsstöd 4:1 43 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Utredn 11:1 Ansökan 21- år 4 
Utredning 11:1 1 
Utredn Ek bistånd/förmedling 6 
Summa delegeringsbeslut 95 
 
Susann Lundgren 
Avslag 4:1 2 
Avslag 4:2 52 
Avsluta utredning 21- år med insats 1 
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 9 
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 2 
Fritidspeng inrikes/inrikes 1 
Försk på förmån 9:2  4 
Försörjningsstöd 4:1 69 
Livsföring i övrigt 4:1 24 
Utredn 11:1 Ansökan 21-år 2 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 2 
Överklagan rätt tid 1 
Summa delegeringsbeslut 122 
 
Ann-Sofie Nilsson  
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
Kontaktfamilj 2 
Kontaktperson 3 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 9 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



8 
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Socialnämnden 2015-09-28 82 
 

 forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-05-01—2015-08-31
Mona Larsson-Dahlberg 
Avsluta utredn Ansökan  21- med insats 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 7 
Extra kostnad vid placering 2 
Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 11 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 3 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 1 
Utredning Ek bistånd/Förmedl 2 
Summa delegeringsbeslut 34
 

Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 2
Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1
Avsluta utredning ekonomisk bistånd/förmedling 1
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 4
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 mot återkrav 1
Extra kostnad vid placering familjehem/jourhem 1
Tillfälligt SoL försk på förmån 9;2 1
Försörjningsstöd 4:1 15
HVB SoL 3
HVB tillfälligt SoL 1
Livsföring i övrigt 4:1 19
Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 4
Utredn 11:1 ansökan 0-17 år 1
Utredning Ek bistånd/förmedling 3
Summa delegeringsbeslut 61
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 83 
 

 forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-05-01—2015-08-31
Anna Renberg 
Avslag 4:1 5
Avsluta utredning 0-17 år med insats 1
Avsluta utredning Ekonomisk bistånd 5
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1
Försk på förmån 9:2 Försörjn stöd 21
Försörjningsstöd 4:1 30
Kontaktpers 1
Livsföring i övrigt 4:1 11
Lägga ner utredning 3
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1
Summa delegeringsbeslut 79
 
Åsa Lindström
Avslag 4:1 4
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedl 3
Bekräft S protokoll 1
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 9
Biträde av utlandsmyndighet 1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Fritidspeng – inrikes/inrikes 4
Fritidspeng – utrikes/utrikes 1
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 9
Försk påförmån 9:2 livsföring övrigt 5
Försörjningsstöd 4:1 45
Livsföring i övrigt 4:1 3
Utredn Ek bistånd/Förmedl 10
Utredn Faderskap 10
Summa delegeringsbeslut 137

 
Carina Lundmark
HVB Tillfälligt SoL 1
Uppdrag HVB internt 1
Summa delegeringsbeslut 2

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 84 
 

 forts. Sn § 46 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-05-01—2015-08-31
Anna Lindblom
HVB tillfälligt SoL 2
Uppdrag HVB internt 2
Summa delegeringsbeslut 4

Erika Eklund
Avslag 4:1 6
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedl 2
Fritidspeng – utrikes/utrikes 1
Försk på förmån 9:2 2
Försk på förmån 9:2 3
Försörjningsstöd 4:1 24
Livsföring i övrigt 4:1 16
Utredn Ek bistånd/förmedl 7
Summa delegeringsbeslut 61
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 702 beslut
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 85 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 47 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Ensamkommande barn, utvidgade anvisningar 
- Migrationsverket och Sveriges länsstyrelser 
 
* Månadsbrev juni 2015 (Dnr 29/2015) 

- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Anvisningsläget för mottagande av ensamkommande barn 
- Migrationsverket 
 
* Gröna Nyckeltal 2014 
- Miljökontoret, Arvidsjaurs kommun 
 
* Månadsbrev juli 2015 (Dnr 29/2015) 

- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Månadsbrev januari-juli 2015 (Dnr 29/2015) 

- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Överenskommelse - Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 

medföljande barn 
- Kommunförbundet Norrbottens styrelse 
 
* Begäran om yttrande, till patienten, i patientnämndsärende 15-124 AF 
- Patientnämnden 
 
* Norrbottens patientnämnd, rapport 2014 
- Patientnämnden 
 
* Cirkulär 15:24 - Budgetpropositionen för år 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 86 
 

 

 
 
Tema – Besök på 
Ängsbacka i 
Glommersträsk 
 

Sn § 48 Dnr 00030/2015 700
 
Vid dagens sammanträde har socialnämnden besökt Ängsbacka i 
Glommersträsk och samtalat med brukare och personal. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2015-09-28 87 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 – Avdelningen för 
funktionshindrade (AFF) 
 

Sn § 49 Dnr 00030/2015 700
 
Enhetschef Margot Löfgren Edström informerar om följande; 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika 
typer av funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, 
gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, kontaktpersoner stöd i boendet 
m. m. 
 
Ökade kostnader kring ärenden med personlig assistans slår igenom med 
stor omfattning under 2015. Även ärenden med ”boende i annan kommun” 
medför stora kostnader för AFF. Kostnadsökningen ser dock ut att bli lägre 
än befarat. 
 
Stor arbetsbelastning för arbetsledare inom AFF utgör risk för ohälsa. 
Inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden har åtgärder ute i verksamheterna 
gjorts som medfört kostnadsökningar för att kunna ge en god arbetsmiljö för 
baspersonal. Baspersonalen har getts utbildning om bemötande vid demens 
och konsekvenser vid hjärnskador. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 88 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 – Utveckling av ärenden 
med försörjningsstöd 
2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
 
 

Sn § 50 Dnr 00030/2015 700
 
Enhetschef Anna Lindbäck informerar om har lämnat information om  
utvecklingen av ärenden med försörjningsstöd 2014/2015. 
 
Nya ärenden med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
 

Tidsperiod Antal ärenden Antal personer Varav barn 
2014 01 - 07 55 82 26 
varav under etablering 1   
    
2015 01 - 07 54 76 21 
varav under etablering 3   

 
Nya ärenden med försörjningsstöd ”glappet” (nyanlända enligt avtal 
med Migrationsverket, i väntan på etableringsersättning) 
 

Tidsperiod Antal ärenden Antal personer Varav barn 
2014 01 - 07 7 14 5 
    
2015 01 - 07 12 20 5 

 
Tidsperiod Antal ärenden Antal personer Varav barn 
2014 07 173 295 95 
    
2015 07 188 323 99 

 
Ensamkommande 18 – 21 år med försörjningsstöd 
 

Tidsperiod Antal ärenden 
2014 01 - 07 35 
  
2015 01 - 07 22 

 
Andel utlandsfödda med försörjningsstöd, 1 – 31 juli 
 

Tidsperiod Andel 
2015 07 Exkl ensamkommande  43 % 
2015 07 Inkl ensamkommande   55 % 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 89 
 

 
 
Uppföljning - Förändringar 
för att underlätta och 
effektivisera arbetet i 
hemtjänstgrupp 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Hemtjänstgrupp 2 
. Chef för hemtjänstgrupp 2 
. Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 51 Dnr 00323/2014 732 
 
Hemtjänstgrupp 2 i Arvidsjaurs kommun lämnade 2014-11-05 in en 
skrivelse till socialnämnden med synpunkter på förändringar för att 
underlätta och effektivisera sitt arbete. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2014-12-09 § 77 och beslut togs om att 
nämnden skulle få information om det fortsatta arbetet med att tillmötesgå 
personalens önskemål. 
 
Socialnämnden kommer att följa upp ärendet på nämndssammanträdet i 
september 2015. 
 
Vid dagens sammanträde har socialchef Ann-Sofi Levander lämnat en kort 
information om att verksamheten fortsätter att arbeta för att genomföra 
socialnämndens mål om sammanhållen och effektiv hemtjänst.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Fortsätta att följa utvecklingen i form av en uppföljning i samband med 

årsbokslutet 2015. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2015-04-20 § 26 
Sn 2014-12-09 § 77 
Skrivelse 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 90 
 

 
 
Delårsrapport 2015-08-31 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 

Sn § 52 Dnr 00234/2015 042
 
Delårsrapport januari-augusti för socialnämnden år 2015 har upprättas. 
 
Socialnämnden ser ut att gå mot ett underskott på 606 tkr på helårsbasis.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delårsrapport 2015-08-31 för socialnämndens verksamheter godkänns. 

2. Informera kommunfullmäktige att socialnämnden kan konstatera att det 
förväntade överskrivande beror på faktorer inom individ och 
familjeomsorgen och avdelningen för funktionshindrade som inte är 
möjliga att styra över. Socialnämnden bedömer inte heller att 
besparingsåtgärder inom äldreomsorgen är möjlig för att täcka det 
förväntade underskottet. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-09-28 § 52. 1 (26) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsredovisning 2015 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  150 065 101 121 92 894 152 123 -2 058
Verksamhet  47 692 37 396 33 340 58 248 -10 555
Internhyror  34 23 166 34 0
        
Summa kostnader  197 791 138 540 126 401 210 405 -12 613
        
Intäkter  -33 662 -34 715 -30 355 -45 669 12 007
        
Netto  164 130 103 825 96 046 164 736 -606
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg, inklusive hemsjukvård. 
 
Händelser av betydelse 
Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i sin verksamhet, brukare övergår till 
andra utförare samtidigt som andra tillkommer. 
Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året. Anmälningar rörande barn och 
unga fortsätter att öka. Antalet placeringar av barn och unga utanför länet har minskat. 
Inga betalningsansvar för utskrivningsklara under delåret. Väntetiderna för vård och 
omsorgsboende har minskat, det finns tillräckliga resurser även inom korttidsvården på Krehab. 
Hemtjänsten byter ut alla 170 trygghetslarm under 2015, allt har gått enligt plan. 
Hemsjukvården har utökats, vi har anställt ytterligare en sjuksköterska. 
Prestationsersättning från 2014 används till anhörigstödet Utsikten, kompetensutveckling- e-
hälsa samt kvalitetsarbete. All personal erbjuds en eller flera utbildningsdagar. 
Regeringen har beslutat att stimulansmedel ska utgå för ökad bemanning inom äldrevården. 
Verksamheten har börjat planera för hur pengarna ska användas.  
 
Ekonomi 
Både intäkter och utgifterna ligger betydligt är högre än budgeterat. Individ och familjeomsorgen 
har ett överskridande på ca 1 miljon, både intäkter och utgifter är högre än 2014. Vård av barn 
och unga är förklaring till mesta delen av överskridandet. Försörjningsstödet ligger på ungefär 
samma nivå som 2014.  
 
Avdelningen för funktionshindrade har högre kostnader och intäkter än budgeterat, totalt ser man 
ut att överskrida budget med ca 1 miljon vilket är betydligt mindre än vad som befarades vid 
förra delårsbokslutet.  
 
Hälso- och sjukvårdsenheten kommer inte att klara sin budget bl a stiger kostnaderna för 
hjälpmedel. Vi behöver även ha viss överanställning under delar av året för att klara 
bemanningen i stort. 
 
Äldreomsorgen som helhet klarar sin budget och lämnar överskott, både Ringelsta , hemtjänsten 
och ledningsfunktionen klarar sin budget och lämnar överskott. 
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Vi använder stimulansmedel från ”Bättre liv för mest sjuka äldre” för att bl a erbjuda många 
utbildningsinsatser under året. De pengarna får bara användas under 2015. 
 
Investeringar 
Den planerade investeringen i hotellås på Ringelsta; Björken och Blåklockan, har fått skjutas 
fram, först på grund av sjukdom inom socialnämndens ledning, under hösten på grund av att 
upphandlare är tjänstledig. 
 
Personal 
2015-08-31 fanns totalt 573 (527 samma period 2014) personer anställda med månadslön, 
motsvarar 334 (324 under 2014) heltider. Avdelningen för funktionshindrade har ökat sin 
personal , här fanns 85 heltider jämfört med 71 heltider augusti 2014. Äldreomsorgen har 
omstrukturerats, boendepersonal har minskat från 122 heltider till 104 heltider, hemtjänsten har 
ökat från 59 heltider till 66. Totalt har antalet anställda med månadslön minskat inom 
äldreomsorgen, från 181 till 170. Totala kostnaden för timanställda har minskat inom 
äldreomsorgen och ökat inom Avdelningen för funktionshindrade. AFF:s verksamhet är mera 
föränderlig, stora svängningar kan uppstå på kort tid. Trots vissa svårigheter att rekrytera har 
hälso- och sjukvårdsenheten lyckats hålla sin bemanning utan att behöva nyttja 
bemanningsföretag. Ökande svårigheter att rekrytera inom Individ och familjeomsorgen, särskilt 
under senare delen av sommaren. 
Personal som blivit övertaliga på grund av förändringar inom Avdelningen för funktionshindrade 
har snabbt fått nya placeringar. 
 
Sjukskrivningstalet är något lägre än under 2014, 7,37 under perioden jämfört med 7,73 under 
motsvarande period 2014. Några enheter har viss ökning av sjukfrånvaron jämfört med samma 
period 2014 Personalpoolen har lägst sjuktal. Högsta sjukfrånvaron finns inom äldreboenden, där 
är siffran 9,04 . 
Både förebyggande och stödjande insatser beställs via A-hälsan. Samarbetet med personal och 
lönekontoret fungerar. Ledningsfunktionen inom socialnämnden, särskilt inom Avdelningen för 
funktionshindrade, är inte anpassad till det nya läget , med snabbt växlande verksamhet. Det 
finns risk för arbetsrelaterad ohälsa då stressnivån ökar. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att det blir ca 30 fler personer i åldrarna över 80 år under de 
närmaste 5 åren. 
 
Hemtjänsten och hemsjukvården förstärks för att klara omställningen till mera kvarboende i 
hemmet. Under hösten deltar vi i samarbetsprojektet ”Trygg hemma” tillsammans med 
Norrbottens läns landsting. 
 
Under tiden 2015-2018 bidrar staten med mera pengar för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Vi prövar nya grepp med förstärkning mitt på dagen samt mera personal under 
senare delen av kvällarna. 
 
Under 2015 eller i början av 2016 hoppas vi ha kommit ett steg närmare ett Äldrecentrum. 
Biståndshandläggarna kan finnas i lokaler på Hälsocentralen, närhet till obs-avdelningen och 
vård och omsorgsboenden är fördelar. Hemtjänstens grupper kan också få nya lokaler i samma 
hus. 
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Vi planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 
2015 byter vi ut de analoga trygghetslarmen till digitala. 
 
Avdelningen för funktionshindrade får mera komplexa ärenden som kräver andra insatser än vad 
som finns idag. Mera samarbete mellan Individ och familjeomsorg, hälso- och sjukvård är 
nödvändigt för att klara behoven hos brukarna. 
Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara 
flexibel och anpassas efter varje individ. 
 
Behov av anpassad sysselsättning finns och måste lösas i samverkan med andra, tex 
arbetsmarknadsenheten. Ett par EU projekt påbörjas under hösten 2015, det är positivt för 
målgruppen som bl a är personer med funktionsnedsättningar. 
 
 
Henning Åhman 
Ordförande i socialnämnden 
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14 Socialnämnden 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  370 209 99 320 50
Verksamhet  130 51 14 80 50
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa kostnader  500 260 113 400 100
        
Intäkter  0 0 0 0 0
        
Netto  500 260 113 400 100
 
Ekonomi 
Socialnämndens politiska ledning klarar sin budget. 
 
Händelser av betydelse 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. Sommaren har förflutit lugnt, verksamheten har inte 
behövt använda sig av ordförandebeslut vid något tillfälle under perioden. 
Månadsbrev och rapporter har kommit in och ordförande har haft regelbunden kontakt med 
verksamhetschefer. 
 
Framtiden 
Verksamheten är som alltid föremål för stora förändringar, både utifrån ny lagstiftning och 
beroende på individärenden som kommer till. Medborgardialogen ska under hösten bl a ske 
genom Öppet hus i våra trygghetsboenden för att presentera det utbud som finns och klargöra 
skillnaderna mellan olika boendeformer. 
 
 
Henning Åhman 
Socialnämndens ordförande 
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40 Ledningsfunktionen  
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  8 251 5 086 5 881 8 894 -644
Verksamhet  8 293 5 392 4 685 9 450 -1 157
Internhyror  34 23 0 34 0
        
Summa kostnader  16 578 10 501 10 566 18 378 -1 801
        
Intäkter  -3 000 -3 305 -2 268 -5 356 2 356
        
Netto  13 578 7 196 8 298 13 022 555
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef, MAS/biträdande socialchef, 
biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom äldreomsorgen och HSL enheten samt generella 
kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma åtaganden. Personalpool, 
hyra av lokalerna inom Hälsocentralen och övergripande kostnader för äldreboenden. Även vissa 
delar av statliga stimulansmedel och projekt ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Regeringen har beslutat ge kommunerna mera pengar för att öka bemanningen i äldreomsorgen, 
drygt 1 miljon har betalats ut till Arvidsjaur för 2015. Vi har börjat planera för hur pengarna ska 
användas under 2015. 
 
Ekonomi 
Förbrukningen ligger på under 60 %. Vi har en stor, ej budgeterad intäkt i form av 
stimulansmedel från staten. Planen är att vi ska hinna använda pengarna för ökad bemanning i 
äldreomsorgen. Inga betalningsansvar under andra delåret.  
 
Personal 
Sjuktalet inom socialnämndens ledning har minskat, från 7,75 till 4,16. Personalpoolen har ännu 
lägre frånvaro Arbetsplatsträffar, rehabilitering och fackliga förhandlingar genomförs enligt plan. 
Det finns risk för ohälsa bland medarbetarna i socialnämndens ledning, arbetsbördan är hög och 
tid för återhämtning saknas ofta. Det förebyggande arbetet med hjälp av A-hälsan prioriteras. Ett 
par personalgrupper kommer att erbjudas extern handledning under hösten/vintern. 
 
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. När stora förändringar ska genomföras på 
kort tid ställer det höga krav på våra chefer och vi hinner inte med all verksamhetsplanering som 
måste göras.  För att få behålla de utbetalda stimulansmedlen till äldreomsorgen måste vi 
redovisa hur vi ökat bemanningen redan under 2015.  
Socialnämndens ledning skulle behöva förstärkas under en period för att klara införandet av ett 
verksamhetssystem för ledning och kvalitet. Med den arbetsbörda vi har idag räcker inte 
resurserna till för det jobbet. 
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Prognos 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten och lämnar ett överskott på ca 500 tkr för 
äldreomsorgens ledning. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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411 Individ och familjeomsorgen 
 
Tkr Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  7 983 5 163 5 458 7 915 67
Verksamhet 9 273 11 191 11 181 15 965 -6 692
Summa kostnader 17 255 16 354 16 639 23 880 -6 625
Intäkter -1 000 -5 602 -7 815 -6 662 5 662
Netto 16 255 10 752 8 824 17 218 -963
 
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). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt 
Ärvdabalken. Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del 
styrs av enskildas behov av stöd. Andelen utlandsfödda och flyktingar som efter sin 
etableringstid behöver stöd ökar och ställer nya och större krav individanpassade insatser. 
 
Händelser av betydelse 
Den ökande inströmningen av flyktingar märks även i Arvidsjaur, främst vad gäller 
ensamkommande asylsökande flyktingbarn/-ungdomar. Under sommarmånaderna har, utöver 
vad som avtalats med Migrationsverket, ett 15-tal tillkommit. Detta har lett till att vi i 
kombination med semesterperioder, en längre period av sjukskrivning och tillfällig vård av barn 
varit tvungna att anlita en extern utredare/socialsekreterare. Handläggningen av lagstadgade 
utredningar av de nyanlända ungdomarnas situation släpar trots det efter. Tillströmningen ser ut 
att fortsätta under resten av året och inför kommande år 2016 kan avtalet om mottagande komma 
att fördubblas. Rekrytering av ytterligare en socialsekreterare för målgruppen har därför 
påbörjats. 
 
Individ- och familjeomsorgen har, till skillnad från tidigare, haft perioder med vakanta tjänster, 
både vad gäller socialsekreterare och familjestödjare/hemterapeut. Detta har medfört ytterligare 
arbetsbelastning för befintlig personal. Under sommarmånaderna fanns därför inget annat 
alternativ än att söka en vikarierande socialsekreterare. Att hitta en behörig och erfaren 
socialsekreterare för ett kortare vikariat är i dagsläget omöjligt. Ordinarie personal signalerar att 
arbetsbelastningen inför, under och efter sommarmånaderna varit allt för hög för att en god 
kvalitet och arbetsmiljö ska kunna upprätthållas. Flera känner trötthet och oro inför framtiden. 
Två medarbetare har valt att söka annat arbete. 
 
Antalet anmälningar med oro för barn/unga som riskerar att fara illa har ökat kraftigt, med mer 
än en fördubbling jämfört med föregående år. Merparten av anmälningarna kommer som tidigare 
från främst skola och polis, även andelen från hälso- och sjukvården och allmänheten fortsätter 
att öka.  
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Situationen vad gäller missbruk och nytillkomna ärenden hos vår öppenvård Pärlan har varit 
oförändrad, men verkar nu något lugnare än tidigare. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaden ligger något under budget, vilket beror på ökad personalomsättning med 
perioder av vakanser samt en längre period av sjukskrivning och tillfällig vård av barn.  
 
Kostnaden för familjehemsvård (barn och unga) uppgår till 1 852 tkr (2 127 tkr samma period 
2014). Del av kostnaden återsöks från Migrationsverket. 
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar uppgår till 6 502 tkr. Migrationsverket har hittills 
ersatt del av kostnaden och ytterligare ersättning väntas.(Nettokostnad 4 830 tkr samma period 
2014).  

 
Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem har åter ökat, från 268 tkr 
samma period 2014 till 543 tkr. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
Barn och unga 
Under januari - augusti har Individ- och familjeomsorgen mottagit 73 anmälningar om barn och 
ungdomar som kan befaras fara illa. (30 anmälningar under samma period 2014). 
Förhandsbedömningar av och utredningar rörande barn som befaras fara illa ska genomföras 
utan dröjsmål och slutföras inom fyra månader. Alla utredningar ska ske enligt BBIC (Barns 
behov i centrum). Våra utredningstider är för långa, vilket kan medföra att insatserna inte sätts in 
så snabbt som vore önskvärt. Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, 
primärvård och barn- och ungdomspsykiatri ska ske enligt våra gemensamma riktlinjer – 
”Norrbus”. En väl fungerande samverkan bör på sikt 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 därför bara anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
12 barn/unga är placerade i familjehem (10 under samma period 2014) och 7 ungdomar har 
vårdats på institution (oförändrat sedan 2014). Tre placeringar sker med stöd av LVU, övriga 
enligt SoL. Ungefär två tredjedelar av vårdkostnaderna återsöks från Migrationsverket.  
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 3 267 tkr (3 048 tkr samma period 2014). 297 hushåll har erhållit försörjningsstöd 
eller annat ekonomiskt bistånd (268 hushåll år 2014). Dessa hushåll består av 459 personer (403 
år 2014) varav 145 är under 18 år (134 år 2014). Fler biståndssökande behöver mer stöd i form 
av samhällsinformation, ekonomisk planering och tolktjänster. Till följd av ökande 
arbetsbelastning har vår tillgänglighet minskat och beslut delges nu inom tre till sex veckor. 
Under semesterperioderna har handläggningstid fram till beslut tagit upp emot sex till åtta 
veckor, och i vissa enstaka fall upp till tio veckor. Arbetet med att erbjuda och ge ekonomisk 
rådgivning har inte kunnat prioriteras, vilket lett till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. Målen 
kan därför inte anses mer än delvis uppfyllda. 
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Missbrukarvård/Pärlan  
8 nya ärenden har tillkommit under jan – aug (11, 2014). 7 personer har erhållit bistånd i form av 
institutionsvård, samtliga enligt SoL (5 personer under samma period 2014). Tillgängligheten är 
fortsatt god. Målen anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn 
Handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd är fortsatt lång och utredningarna 
bristfälliga. Endast ett mycket begränsat antal tillsynsbesök har skett under perioden. Målen är ej 
uppfyllda.  
 
Framtiden  
Individ- och familjeomsorgens högsta prio är och måste vara att fortsätta utveckla vårt arbete 
med barn och unga, såväl vad gäller förebyggande- som utrednings- och stödinsatser. Arbetet 
med att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn samt barn som bevittnat våld behöver 
förbättras. 
 
För att alla barn och unga i vår kommun ska kunna växer upp under trygga och goda 
förhållanden krävs tidigt föräldrastöd, fortsatt utveckling av socialtjänstens arbete och mer 
riktade resurser. Ökande arbetsbelastning, svårigheter att nyrekrytera och brist på erfarna 
socionomer kan på sikt komma att urholka kvalitén hos socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg.  
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  43 020 31 962 24 478 45 652 -2 633
Verksamhet  13 131 9 848 7 326 15 220 -2 089
Internhyror  0 0 166 0 0
        
Summa kostnader  56 151 41 810 31 970 60 873 -4 722
        
Intäkter  -21 031 -18 962 -13 064 -24 742 3 711
        
Netto  35 120 22 848 18 907 36 131 -1 011
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden, dagverksamheter, 
ledsagning, kontaktpersoner stöd i boendet m. m. 
 
Händelser av betydelse 
Den nya grupp personliga assistenter som tillkom i februari 2015, har fr.o.m. september 2015 
valt privat utförare av sin assistans. Ett ärende med placering i annan kommun, med stora 
stödinsatser har tillkommit i april 2015, och fr.o.m. september tillgodoses insatserna i kommunen 
genom anpassning av en lägenhet i Borgens gruppbostad som gjorts till ”eget boende”. 
 
Ekonomi 
Ökade kostnader kring ärenden med personlig assistans slår igenom med stor omfattning under 
2015. Även ärenden med ”boende i annan kommun” Verks. 762, medför stora kostnader för 
AFF. Kostnadsökningen ser dock ut att bli lägre än befarat. 
 
Personal/Måluppfyllelse 
Stor arbetsbelastning för arbetsledare inom AFF utgör risk för ohälsa. 
Inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden har åtgärder ute i verksamheterna gjorts som medfört 
kostnadsökningar för att kunna ge en god arbetsmiljö för baspersonal. Baspersonalen har getts 
utbildning om bemötande vid demens (Kajsa Båkman)och konsekvenser vid hjärnskador (Lars 
Jakobsson). 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  30 237 19 080 17 400 29 700 537
Verksamhet  4 265 2 973 1 683 4 465 -200
Internhyror  0 0 0 0 
Summa Kostnader  34 502 22 053 19 083 34 165 337
        
Intäkter  -3 237 -2 287 -1 740 -3 387 150
        
Netto  31 265 19 766 17 344 30 778 487
 
Verksamhet 
Hemtjänsten består av sju grupper, fem 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 ligger på ungefär samma nivå som föregående år men med 
något fler brukare. 
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare 
 
Ant brukare 2015 2014 
Maj 240 241 
Juni 240 241 
Juli 242 235 
Aug 239 232 

 
Ant tim  2015 2014 
Maj 8072 8262 
Juni 7942 7891 
Juli 8157 8316 
Aug 8511 8133 
Totalt 32602 32608 

 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på att vi har vakanshållit delar av 
tjänster samt sparat timmar vid korttidsfrånvaro. En sammanhållen hemtjänst med 
verksamhetsnära chefer, bidrar till samarbete och att hålla nere behovet av vikarier vid 
korttidsfrånvaro. Vi har också haft unga outbildade semestervikarier med lägre timlöner. 
 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Kostnaderna för trygghetslarm har ökat då bytet till digitala larm medför oförutsedda kostnader.  
Inga kostnader för närståendestöd. 
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Händelser av betydelse 
Bytet till digitala larm fortsätter och beräknas vara klart under september månad. Planering, 
installation och utbildning har utförts på ett föredömligt sätt av utsedd baspersonal. Vårdhunds 
utbildning för två medarbetare pågår. 
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 
Arbetsmiljön har under sommaren varit bra, det har fungerat bra med semestervikarierna. 
Sjukfrånvaron under sommaren har varit betydligt lägre jämfört med 2014. 
Vi har, under semesterperioderna, anställt två personer extra. De har påbörjat 
omvårdnadsutbildning och har behov av praktik och språkträning. Vi har nyttjat dessa resurser 
vid bl a korttidsfrånvaro, tillfälliga toppar och delvis som semestervikarie. 
Omsättningen på timvikarier fortsätter att vara hög då de snabbt får tills vidare tjänster eller 
längre vikariat. 
Sjukfrånvaron för perioden, 5,7 %. Den har minskat med 1,3 % jämfört med föregående år. 
Sex personer har under perioden haft längre sjukskrivnings perioder, orsaken har inte varit 
arbetsrelaterad. 
Inga arbetsskador eller tillbud. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Vi fortsätter att arbeta målinriktat för att möjliggöra kvarboende och för att våra brukare skall 
fortsätta att vara nöjda och känna sig trygga. 
 
Framtiden 
Planering pågår av utbildning i bemötande och planering. Hemtjänsten kommer också att delta i 
införandet av Trygg hemma, ett projekt för sammanhållen vård och omsorg om de sjuka äldre. 
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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4522 Ekan, Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  3 254 2 001 1 998 3 254 0
Verksamhet  251 127 143 251 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa kostnader  3 505 2 128 2 141 3 505 0
        
Intäkter  -40 -34 -33 -40 0
        
Netto  3 465 2 094 2 107 3 465 0
 
Verksamhet 
Länsmansgården Ekan är ett särskilt boende som består av en avdelning med totalt 8 
lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. 
Under första halvåret har det skett två utflyttningar och till dags datum två inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
De nyinflyttade har blivit biståndsbedömda i sitt boende. Eftersom biståndsbedömning i särskilt 
boende alltid kommer att ske vid varje inflyttning så ska vi arbeta för att detta ska ske i så god tid 
som är möjligt och att alla aktörer är närvarande och delaktiga vid detta möte. 
 
Ekans personal jobbar dagligen med att erbjuda våra boenden aktiviteter utifrån de boendes 
enskilda önskemål. Vi kommer även framöver att arbeta med en årsplanering för aktiviteter, där 
aktiviteter planeras månad för månad. 
 
Vi arbetar ständigt med förebyggande, bedöma riskerna i förväg, analysera, vara steget före och 
ha samsyn. Detta görs i det dagliga arbetet, vid teamträffar och vid arbetsplatsträffar. 
 
Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut efter första halvåret. Vi har fått bättre förutsättningar detta år vad det gäller 
personalbudgeten. Under första halvåret har det skett en del nya introduktioner som medför 
extrakostnader.  
 
Inför hösten kommer vi att jobba med att få sälja disponibel tid från Ekans personalgrupp, då 
personal har valt att gå upp i tid enligt, ”Rätt till heltid och möjlighet till deltid.” Om det visar sig 
att vi inte klarar att bli av med tiden, kan det leda till överskridande av personalbudget. 
Vi arbetar alltid med att se över vikariebehovet då vi anställer timvikarier, men vi kan ytterst 
sällan dra ner på vikariebehovet då personalen oftast endast arbetar två och två på avdelningen. 
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Personal 
Ekan har en mycket stabil personalgrupp som arbetat tillsammans i många år. De är 
ansvarstagande och initiativrika. De arbetar alla för att vara en god arbetskamrat och de har 
alltid de boendes behov i fokus. 
 
Utbildning: 
 Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna. 
 Under mars månad har gruppen haft en halv planeringsdag. 
 Demensutbildning är genomförd för hela gruppen under våren. 
 En personal har fått gå Praktisk Professionell Planering utbildning under våren. 
 Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda med samtliga anställda på Ekan. 
 Riskinventering av samtliga boenderum har genomförts med arbetsgruppen. 
 
Framtiden 
Planerad utbildning med Ola Polmè i PPP (Praktisk Professionell Planering) är planerad att 
genomföras under v. 45 för samtlig personal. 
Vi kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med det som rör, arbetsmiljön, en god omsorg till 
våra boende, personalens kompetensutveckling och öppenhet mot alla de vi möter inom ramen 
för vårt arbete. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
 
 



Arvidsjaurs kommun Delårsredovisning 2015 15 (26) 
Januari – Augusti Socialnämnden 
 
 
Kommunrehab 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  3 771 2 324 2 416 3 676 96 
Verksamhet  319 175 148 329 -10 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa kostnader  4 090 2 499 2 564 4 005 86 
        

Intäkter  -100 -89 -88 -120 20 
        

Netto  3 990 2 410 2 476 3 885 106 
 
Verksamheten 
Kommunrehab består av 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum (två platser). Akutrummet 
har varit belagt med 2 platser fram till slutet av mars sedan har det varit belagt med 1 plats, men 
under sommaren har akutrummet inte varit belagt mer än två veckor. Det har varierat med antalet 
som har blivit beviljad SÄBO men de flesta har fått boende ganska snabbt efter beslut. 
Det har under året kommit in 2 tillbudsrapporter. Inga Lex Sara eller Lex Maria anmälningar har 
kommit in. 
 
Händelser av betydelse 
Under detta år har arbetsmiljön hittills varit bra, personalen känner att de hinner med det mesta 
som ska göras. De känner inte att de behöver stressa och de har även periodvis erbjudit sig att gå 
på någon annan avdelning när beläggningen har varit låg.  
Personalen har varit på föreläsning om bemötande mot personer med demens. 
Vi har arbetet fram en handlingsplan så vi vet hur och vad vi ska göra om arbetsbelastningen 
ökar igen så vi kan sätta in åtgärder innan det blir alldeles för jobbigt. 
 
Ekonomi  
Vi ligger på förbrukade 60%, medan riktmärket är 66,6% för halvåret. 
1 personal har gått ner 20 %, så vi sparar pengar där då vi endast har använt den tiden till att ta in 
extra personal, 4 tim/helg, 8 helger under jan-april, samt någon helg under sommaren. 
Vi köper fortfarande städ för att städa toaletterna på avdelningen en gång/dag av kommunens 
städ för att personalen ska få mer tid till omvårdnaden. Under de perioder vi har det lugnt så 
försöker vi se över behovet av vikarier för att kunna spara pengar. 
 
Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare 
Hel- deltid fungerar bra i gruppen, 6 heltider och en som gått ner till 80%, de 20% som är över 
används till extra personal helger när det behövs.  
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT.  
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Har till största del nått måluppfyllelse. 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Planeringsdag har genomförts 
under mars månad. Medarbetarsamtal har genomförts under året. 
Omsorgstagarna har deltagit i Kultur i vården. Läs- och sångstunder har genomförts kontinuerligt 
minst 1 gång i veckan. 
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Bibehållen kvalitet 
Kompetensen är hög hos baspersonalen. Samarbetet mellan sjuksköterskorna och 
rehabpersonalen är bra, vilket tillsammans leder till en hög kvalitet på genomförda insatser.  
 
Personaltäthet: 
 antal årsarb. antal platser       täthet/rum 
Krehab (dag) 7,0 9 (+ 1 akutrum)       0,77 (0,70) 
 7,0 11       0,63 
 
Framtiden 
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska bl a genom att jobba fram 
den ”Goda arbetsplatsen” och vad det innebär för oss alla i gruppen. Detta så att personalen ska 
orka med tidvis hög arbetsbelastningen, samt att ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. 
Personalen ska gå utbildning i Bemötande samt Praktisk professionell planering under november 
månad. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4523 Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  18 959 13 098 11 641 19 246 -288
Verksamhet  7 574 4 838 4 697 7 554 20
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa kostnader  26 532 17 936 16 339 26 800 -268
        
Intäkter  -3 594 -2 684 -2 428 -3 650 56
        
Netto  22 938 15 252 13 911 23 150 -212
 
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 åtta utflyttningar och till dags datum sju 
inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
En läkemedelsvagn är hittills inköpt för att kvalitetssäkra medicinhanteringen och minska 
avvikelserna på läkemedel. En avdelning har börjat med denna och man upplever att det fungerar 
bra. Avvikelser på läkemedel har minskat med 67% jämfört med samma period förra året. 
 
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. 

 Maskinparken kommer att bytas ut efter hand. Två nya diskmaskiner är inköpta 
 Liten ökning på sjukskrivningar under perioden 
 
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 
 Sommaren är överstånden och många av de vikarier vi använt oss av är utlandsfödda och det 

har fungerat väl. 
 Arbetsförmedlingen har lämnat bidrag för nystarts och instegsjobbare. 
 Vikarietillgången är inte lika dålig.  
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 Sjuktalet uppgår till 6,45 under delåret, jämfört med 5,33 under samma period 2014. 
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Framtiden 
Fortsatt handledning i journalverktyget Treserva. Samtliga boende har en uppdaterad 
genomförandeplan. 
Utbildning av samtlig personal i professionell praktisk planering samt bemötande. 
Ytterligare tre läkemedelsvagnar kommer att köpas in och tas i bruk från i höst. 
 
Prognos 
Prognosen visar att Länsmansgården kan överskrida sin budget med -212 000. 
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  23 718 14 865 14 262 22 923 795
Verksamhet  7 735 4 379 3 369 7 735 0
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa kostnader  31 453 19 244 17 631 30 658 795
        
Intäkter  -4 538 -3 096 -3 042 -4 408 -130
        
Netto  26 915 16 148 14 589 26 250 665
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan vilka har varit 
belagda några veckor under sommaren samt den senaste månaden. 
Vi har för närvarande 5 lägenheter lediga men en har blivit erbjuden till en sökande som kommer 
att flytta in under hösten. Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i 
gruppboende som äter i gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
Vårdtyngden har periodvis varit hög i tre av grupperna. A-hälsan har/är inkopplad i tre av 
grupperna med bla Stresshantering. Vi har även tittat över schemat för att få mer personal under 
helgerna utan att behöva ta in extra personal.  
Nu när vi har flera lediga lägenheter så kommer en av lägenheterna på Rönnen att användas till 
gemensamhetsrum för de boende i gruppen. 
Solrummet har använts mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
 
Ekonomi 
Vi har förbrukat 60 % och riktpunkten ligger på 66,6 för denna period. 
Vi har tagit in extra personal några gånger under sommaren, då hälsotillståndet för boende har 
krävt det. 
Sjukfrånvaron har varit hög under framförallt sommaren, både långtids- och korttids 
sjukskrivningar bland både ordinarie och vikarier. Vi har varit tvungen att ta ut personal på 
övertid ganska många helger för att kunna täcka bemanningen.  
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal. Sjuktal et har ökat, från 8,66 under andra delåret 2014 till 
14,93 under samma period 2015. Långtidssjukskrivningar ligger bakom den största ökningen. 
Större delen av året har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för de 
boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Vi har klarat de flesta uppsatta mål under året.  
 
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Svalan 9.60 15 14 0,64 0,68 
 
Björken 6,60 11 11 0.60 0.60 
 
Rönnen 8,40 13 13 0.64 0,64 
 
Blåklockan 6,60 11 11 0,60 0,60 
 
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,9   0,75 0,76 
 
Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi under början av året behövt ta in 
extra personal när de varit belagda pga av vårdbehovet har varit högre.  
Vi ser till så att alla grupper i huset hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att ta in 
extra personal. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna 
att bli bättre på att samarbeta. 
Vi måste även fortsätta arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska för att personalen 
ska känna arbetsglädje och orka med arbetsbelastningen eftersom vi ser att de som flyttar in på 
Ringelsta har stora vård- och omsorgsbehov. 
Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de 
boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden.  
 
Vecka 45 kommer all ordinarie personal samt långtidsvikarier att få gå på föreläsning om 
Bemötande och Praktisk Professionell Planering vilket vi hoppas ska ge dem kunskap att kunna 
planera arbetet så stressen minskar. 
 
Ombyggnation av en toalett på Svalan pga arbetsmiljön. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  10 503 7 156 6 171 10 543 -40
Verksamhet  2 927 2 177 1 900 3 403 -476
Internhyror  0 0 0 0 0
        
Summa kostnader  13 430 9 333 8 071 13 946 -516
        
Intäkter  -122 -417 -847 -304 182
        
Netto  13 308 8 917 7 224 13 642 -334
 
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 för personer över 18år.  Vid utgången av augusti är ca 80 personer inskrivna i 
hemsjukvården och drygt 100 har vård & omsorgsboende. Andelen oplanerade hembesök ökar 
och varierar mycket.  
 
Händelser av betydelse 
Ett stort antal svårt sjuka personer vårdas i egna hem och i särskilt boende där behovet av 
hjälpmedel och sjukvårdsmaterial och syrgas har ökat, detta kvarstår. Det utförs avancerade 
sjukvårdsinsatser. 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. Bristande läkarmedverkan i hemsjukvården. Behoven 
av hälso- & sjukvård varierar och har under sommaren varit hanterbart. 
 
Rekrytering av sjuksköterskor har blivit allt svårare trots detta har sommaren kunnat lösas 
förutom nätter från mitten av juli där är det löst med kval övertid i de flesta pass. Sommaravtal, 
ersättning vid extrapass eller pass på semester, har överenskommits med Vårdförbundet och ca 
10 pass har blivit bemannade enligt sommaravtal. Timvikarierande sjuksköterskor finns inte att 
anställa, tack vare pensionerade sjuksköterskor som tjänstgör har vi lyckats få en acceptabelt 
bemannad hälso-& sjukvårdsenhet. 
 
Rehab, arbetsterapeuter och sjukgymnasteter, där finns bra samarbete med Hälsocentralen, 
personalen kan arbeta för och med varandra under semesterperioden. Det har under 2 veckor 
varit endast en arbetsterapeut i tjänst men det har fungerat bra.  
 
2015 har vi haft en stor andel palliativa patienter både i vård- & omsorgsboende och 
hemsjukvård vilket är mycket resurskrävande, de tillhör den högst prioriterade gruppen (Prio 1) i 
hälso- & sjukvården vilket inneburit att sjukvårdsinsatserna ökar.  
 
Fortsatt stora problem med informationsöverförning mellan landsting och kommun, 
patientsäkerheten drabbas. 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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Under sommarmånader med färre i tjänst blir detta en belastning för personalen. Hösten 2015 
kommer Trygg hemma att genomföras tillsammans med Hälsocentralen med förhoppning att 
minska dessa problem. (trygg hemma ingår i satsningen bättre liv för sjuka äldre med syfte att de 
äldre ska få sina behov tillgodosedda genom samarbeta socialtjänst, hemsjukvård och 
hälsocentral).  
 
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. Även detta kvarstår efter andra tertialen. 
 
Ekonomi 
Har inte kunnat hålla de ekonomiska ramarna. 
 Sjuksköterskor har rekryteras men löneläget har ökat. 
 Hjälpmedel har en kostnadsökning om 72000 under period jämfört med föregående år. 

Syrgaskostnaderna i särskilt boende har under perioden ökat med 20000. Sjukvårdsmaterial 
har också kostat mer än beräknat. Prisökningar står för en del av kostnaden. Ny upphandling 
för inkontinens är överklagad så det har inte kommit igång ännu. Upphandling 
sjukvårdsmaterial pågår. 
 

 Prognosen kan både förbättras och försämras beroende på hälso- och sjukvårdsbehovet hos 
dem vi vårdar samt inflödet av patienter.  

 Introduktion av sommarens baspersonal är den mest resurskrävande veckan för enheten. 
 
Personal 
21 anställda. Sjukfrånvaro 3,87 %, 2014 motsvarande period 4,21%. Verksamheten klarar inte att 
omstrukturera till fler sjuksköterskor i tjänst OB-tid då klarar vi inte verksamheten dagtid. Men 
samtidigt behövs i perioder utökad bemanning för att klara tillfälliga toppar och då i form av 
beredskap/övertid. Prognosen kan försämras beroende på hur möjlighet att rekrytera 
sjuksköterskor går. Svårt att få timvikarier i dagsläget finns pensionerade sjuksköterskor att ta in 
på timtid.  
Personalen har kunnat ta ut en sammanhängande semester och har under perioden kunnat ta ut 
även sedan tidigare sparad ledighet. 
 
Framtiden 
Rekryteringen av sjuksköterskor är svår och timvikarierande sjuksköterskor finns inte att få tag 
på. Det är av stor vikt att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla våra anställda 
i en tid med stor personalrörlighet. 
 
Den ekonomiska framtidsbedömningen är alltid förknippad med stor osäkerhet eftersom 
enhetens insatser till största del utgår från vårdtagarnas behov vilket varierar mycket. Ökade 
vårdbehov exempelvis palliativ vård och vård vid oro kräver mycket personella resurser. Inflödet 
av vårdtagare är okänt. 
 
Enheten har hos alla yrkeskategorier en mycket god tillgänglighet både för vårdtagare och annan 
personal och denna vill vi kunna fortsätta vara bra på. 
 
Införandet av trygg hemma i enlighet med bättre liv för svårt sjuka äldre tillsammans med 
vårdcentralen kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk under sista tertialen. 
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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 och har inte planerat för införande under 2015,inget 
nytillkommet angående detta under andra tertialen. 
 
Ökad kostnad på avfallshantering förväntas när nya kanyler och rutiner tas i bruk, dessa används 
nu utökat bara i ett par enheter och planeras till alla enheter.  
 
Den prestationsersättning kommunen erhållit används för att förbättra resultaten och höja 
kvalitén för bättre liv för sjuka äldre.  
 
Måluppfyllelse 
Det övergripande målet 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. 
 
Målen för anhörigstöd uppnås inte. 
 
Prognos 
Prognosen pekar mot ett överskridande på ca 300 t kr 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Rapportering socialnämndens verksamhetsmål 2015 01-01—08-31. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 2015-08-31- Socialnämnden 
 
Måluppfyllelse i förhållande till lagens krav: En dom i förvaltningsrätt har gått oss emot, inga 
avbrott i verkställigheten, totalt 12 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 
har minskat något 
i verksamheten 
som helhet. 

Värdigt bemötande. Engagerade 
medarbetare, nöjda 
brukare. 
Kunskap och 
engagemang. 

 Resultat från 
nationella 
brukarundersökni
ngen kommer i 
november. 

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

Nöjda brukare. 
 

 Mätning saknas, 
kommer i 
november. 
Måluppfyllelsen 
bygger på tidigare 
uppgifter. 
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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 

 Mätning saknas, 
kommer i 
november. 
Måluppfyllelsen 
bygger på tidigare 
uppgifter. 
 

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 
undersköterskeutbild
ning. 
Erbjudande om 
vidareutbildning / 
fortbildning samt 
handledning. 

 Antal utbildade är 
högre än 80%. 
Handledning finns 
tillgänglig vid 
behov för olika 
grupper. 
Vi har genomfört 
fortbildning inom 
bemötande, 
hjärnskador, 
lyftteknik. 

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: Måluppfylle
lse: 

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. 
Mätning av 
brukartryggheten 
kommer i 
november. 

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. 

 Måluppfyllelsen 
bygger på tidigare 
mätning. 
Mätresultat från 
2015 kommer i 
november. 

 
Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt

 
 

Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. 
Se kommentarsfältet 
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Socialnämnden 2015-09-28 91 
 

 
 
Uppföljning av 
socialnämndens 
investeringsbudget till och 
med 2015-08-31 
 
 

Sn § 53 Dnr 00162/2014 041
 
Redovisning fram till 2015-08-31av socialnämndens investeringsbudget för 
2015 har upprättats. 
 

Investeringsprojekt 2015 
Socialnämnden 
 

Budget 
2015 
(tkr) 

Investera 
t.o.m. 

2015-08-31 

Kvar av 
budget  

Prognos 
2015 

Projektnamn     
Spoldesinfektorer 
Avtalsnummer UH 2014-26 
 

160 000 164 939 -4 939 -4 939 

Larm och lås Ringelsta 
 

1 500 000 0 1500000 0 

Utökad serverkapacitet 70 000 0 70 000 0 
 

Projektnamn     
Medicinvagnar på 
Länsmansgården  
1 vagn inköpt, 3 till köps in 
under hösten. 
 

30 000 0 30 000  30 000 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 92 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2015 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Ekonomi 

 
 Bilaga ./. 
 
 
 

Sn § 54 Dnr 00023/2015 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för intern 
kontroll. 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. 
 
Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2015 har upprättats 
utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i 
riskbedömningen. 
 
Socialnämnden fastställde 2015-04-20 § 13 interkontrollplan för 2015. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 
Uppföljningen avser Januari – Augusti 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-09-28 § 54. 1 (2) 

 
Uppföljning av Internkontrollplan 2015-08-31  - Socialnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplaner
ing 

Kontroll mot 
budget 
 
 
Time 
careplanering 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning-AFF och IFO har större avvikelser beroende på att 
verksamheten förändras snabbt. Äldreomsorg inkl ledning , poolen och HSV 
följer i stort sett budget. 
 
Personalplanering fungerar tillfredsställande, vi har även använt oss av  
ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen i många fall under sommaren för 
att klara vikariebehovet. 
 
Rutiner för tankkort införda under augusti. 
 

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk 
förlust för 
kommunen 

Kontroll i 
Treserva, 
placeringsbeslut 
Kommunicera 
mellan 
socialtjänsten och 
AME 
Kontroll i DEVIS 

Fungerar tillfredsställande. 

Rättsäker 
biståndsbedömning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

Fel bistånds-
beslut 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 

Domar: ett beslut från Förvaltningsrätten i biståndsärende ändrade beslut till 
sökandens fördel, ärendet avsåg vistelsekommunens ansvar i samband med 
oplanerad flytt. Övriga domar har avgjorts till kommunens fördel. Ett ärende 
har gått vidare till Kammarrätten som fastställt Förvaltningsrättens dom, till 
kommunens fördel. 
Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande, viss ökning av avvikelser 
under sommaren, inget ovanligt då vi har många oerfarna vikarier i arbete. 
Inga ärenden på grund av Lex Sara eller Lex Maria. 
Inga tillsyner från Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Loggkontroller genomförda. 

 



 2 (2) 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

Brukares 
uppfattning av 
hur vården utförs 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatse
r och projekt 

 
Senior Alert används inom verksamheterna för äldre. 
 
 
 
 
2 chefer har genomfört nationella ledarskapsutbildningen. 
 

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. 
Kortare väntetider för plats inom vård och omsorgsboende . 
Inga vitesförelägganden. 
Inga betalningsansvar under perioden.  
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Socialnämnden 2015-09-28 93 
 

 
 
Yttrande- 
Motion - Återinförande av 
Flitpengen i 
socialnämndens 
verksamhet 
 
 

Sn § 55  Dnr 00199/2015 009
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har via Peter Rydfjäll lämnat in 
följande motion: 
 

Återinför "Flitpengen"! 
 

Den som haver minst, drabbas oftast mest. 
Ett tyvärr alldeles för sant uttryck. 
 

Lite bakgrundsfakta: 
Ca 40 personer med funktionshinder finns inom kommunens försorg genom 
bland annat A-Service m.m. där man utför enklare arbeten. 
Dessa arbeten har tidigare "avlönats" med den sk. "Flitpengen", en 
symbolisk summa som kommit dessa personer tillgodo. 
Då kommunen tidigare hade en STARKT ansträngd ekonomi, beslöts att 
denna ersättning skulle tas bort. Detta, fullt förståeligt, med dåvarande 
ekonomiska läge. 
 

Konsekvens: 
Den lilla "morot"/"guldkorn"/"be1öning" dessa personer tappat, har inneburit 
en stor sänkning av både livskvalitet och motivation. Två kriterier som är 
väldigt viktiga för dessa individer, med tanke på den ekonomiskt utsatta 
situation många av dessa befinner sig i. 
 

Ekonomi: 
Många andra kommuner som också tagit bort denna "flitpeng", har numera 
återinfört den. Vissa har till och med höjt den! 
En beräkning för Arvidsjaur Kommun, (gjord av personal vid 
Socialkontoret), tyder på att ett återinförande skulle kosta ca 165 tkr per år. 
 

Då ekonomisk politik har som huvudregel att ekonomiska medel skall 
komma så många som möjligt tillgodo, med så bra utfall som möjligt, anser 
undertecknad att denna smärre ekonomiska kostnad är VÄL motiverad, med 
tanke på det stora numerära (ca 40 st) antal personer "Flitpengen” berör. 
 

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 89 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
 

forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-09-28 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 
 

forts. Sn § 55 
 
Socialchef Ann-Sofi har 2015-08-26 lämnat tjänsteyttrande i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande avges: 

 

Socialnämnden har inte möjlighet att i befintlig budget för 2015 eller i 
preliminärt fastställd budget för 2016 återinföra flitpengen. Om 
flitpengen ska återinföras måste kommunfullmäktige anslå pengar till 
detta.  

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Kf 2015-06-23 § 89 
Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-09-28 95 
 

 
 
Samverkan mot våld – 
Basnivå avseende 
samverkansmyndigheters 
insatser vid mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 56  Dnr 00204/2015 730
 
Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god 
kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd, stöd och 
behandling, oavsett i vilken kommun brottet aktualiseras.  
 
Samverkansmyndigheterna i Norrbotten har upprättat en gemensam och 
tydlig basnivå avseende insatser vid våld i nära relation.  
Kommunförbundets styrelse har 2015-06-11 beslutat rekommendera 
medlemskommunerna att anta ”Samverkan mot våld, reviderad basnivå ”. 
Dokumentet innehåller basnivå för kommunen, för landstinget, för 
åklagarkammaren, för Region Nord-polisområde Norrbotten samt basnivå 
för samverkan. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-08-28 lämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Samverkan mot våld, reviderad basnivå antas. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Beslut från kommunförbundet Norrbotten 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 96 
 

 
 
Bordläggning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Ann-Sofi Levander 
. Henning Åhman 
 

Sn § 57  Dnr 00203/2015 730
 
Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 
medföljande barn  
 
Kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta förutsätter skyddat 
boende av god kvalitet. I Norrbotten föreligger ett förslag som 
Kommunförbundet styrelse rekommenderar kommunerna att anta.  
 
Kommunerna är huvudman för skyddat boende. Socialtjänsten i respektive 
kommun ansvarar för att, utifrån en utredning av den våldsutsatta kvinnans 
och eventuella barns behov, bedöma om insatser kan tillgodoses inom 
kommunen eller om insatsen skyddat boende ska beviljas. Organisationen av 
verksamheten ska ingå inom ramen för socialförvaltningen i en 
huvudkommun, Luleå kommun. En styrgrupp utses med representanter från 
övriga kommuner och samverkansaktörer. Länets kommunen finansierar 
gemensamt verksamheten och har rätt att placera kvinnor i behov av skydd i 
boendet.  
 
Överenskommelsen innebär bl a för Arvidsjaurs kommuns del att bidra till 
ett gemensamt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med medföljande 
barn för en grundkostnad av 75 000 kr/år samt en dygnskostnad med 2 500 
kr. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-08-28 lämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ärendet bordläggs. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Beslut från kommunförbundet Norrbotten 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 97 
 

 
 
Uppföljning -  
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 § 58  Dnr 00138/2014 730 
 
Socialnämnden antog 2014-05-19 § 42 en handlingsplan för socialnämndens 
arbete med hot, våld och andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnar våld. Planen ska årligen ses över. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-08-28 lämnat en uppföljning av 
handlingsplanen:  
 
Information:  Målet delvis uppfyllt 
Kartläggning:  Målet ej uppfyllt 
Samverkan:  Målet uppfyllt 
Samordning:  Målet uppfyllt 
Rutiner:  Målet delvis uppfyllt 
Insatser:  Målet delvis uppfyllt 
 
En del i kvalitetshöjningen av insatser kan vara att Arvidsjaurs kommun 
antar förslaget om att delfinansiera ett skyddat boende i Norrbotten. 
Förutsättningen är att Luleå kommun blir huvudman, att landstinget 
medverkar samt att Luleå kommun söker utvecklingsmedel. 
 
Slutsats 
Uppföljningen visar att det fortfarande finns brister i arbetet med 
våldsutsatta. Bristen på verksamhetssystem för kvalitetsledning är en orsak 
till att rutinerna inte är helt genomarbetade. Inför kommande år bör fokus 
ligga på förbättrad kartläggning, rutinerna samt kvalitetshöjning av 
insatserna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av handlingsplanen godkänns. 
2. Handlingsplanen ska följas upp och revideras i september 2016 med 

fokus på förbättrad kartläggning, rutiner samt kvalitetshöjning av 
insatserna. 

 
_______ 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Sn 2014-05-19 § 42 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-09-28 98 
 

 
 
Riktlinjer för 
trygghetsboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Handläggare soc 
. Personalledare soc 
. Kommunala rådet för 
funktionshindrade och 
pensionärer 
 

Sn § 59 Dnr 00209/2015 730
 
Socialnämnden antog kriterier och körutiner för trygghetsboende  
2011-09-20 § 74. 
 
Riktlinjer för trygghetsboende behöver revideras. 
Förslag till nya riktlinjer har upprättats. I revideringen ingår bl a att förtur 
kan beviljas av särskilda skäl, hur många gånger man kan få erbjudande och 
ändå behålla köplats. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-08-31 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1 Reviderade ”Riktlinjer för trygghetsboende” antas och träder i kraft 

2015-10-01. 
2. Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 74 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för trygghetsboende 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-09-28 § 59. 

 
 
Information om trygghetsbostäder 
Kommunen kan, utan föregående behovsprövning, tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre. Den som 
känner sig orolig, otrygg och/eller socialt isolerad i sitt nuvarande, ordinära boende ska kunna söka sig till 
en sådan bostad. I trygghetsbostaden ska hon eller han ha tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm 
och personal med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. Det ska också finnas 
möjlighet för dem att äta tillsammans. 
 
Om den som bor i en trygghetsbostad behöver vård- och omsorgsinsatser tillhandahålls dessa insatser 
genom biståndsbedömd hemtjänst och/eller hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende. 
 
Hyresgästen möblerar själv sin lägenhet. Gästen har ett eget hyreskontrakt och kan därför göra ansökan om 
bostadstillägg. 
 
Mål för trygghetsbostäder: 
 
Inriktningsmål/Syftet Effektmål/vad Produktionsmål/hur 
Trygghet i boendet Tillgång till biståndsbedömda 

hemtjänstinsatser 
Information vid inflyttningen, 
individuell behovsbedömning 
 

God tillgänglighet Fungerande kösystem. 
God miljö, både ute och inne. 

Rutiner för hur man söker bostad, 
samt för hur kön hanteras. 
Information till 
kommunmedborgarna 
 

Nöjda hyresgäster Social gemenskap. 
Tillgång till hemtjänstinsatser. 

Gemensamhetslokaler,  
tillgång till aktivitetssamordnare, 
biståndsbedömd hemtjänst 

 
På Ringelsta finns 23 stycken trygghetslägenheter. Två stycken är på1,5 rum och kök, storlek mellan 
41-46 m2. Övriga är på 2 rum och kök i storleksordning mellan 51-62 m2. 
 
På Solbacken finns 16 stycken trygghetslägenheter. Tre på 1 rum och kök, storlek 40 m2, tre på 1,5 rum 
och kök, storlek 49 m2. Tre stycken är på 2 rum och kök, storlek 59 m2. 
 
På Ängsbacka i Glommersträsk finns tio stycken trygghetslägenhet där Arvidsjaurhem hanterar kölista som 
ansvarig hyresvärd. 
 
Trygghetsbostäderna på Ringelsta och Solbacken är en boendeform som administreras av socialnämnden. 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 
 

Riktlinjer för trygghetsboende 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-09-28 § 59 

 

Kriterier för trygghetsbostäder 
 

För att få ställa sig i kö till trygghetsbostad gäller följande kriterier: 
 
 Bosatta inom Arvidsjaurs kommun ska prioriteras 
 70 år eller äldre är prioriterade 
 Hyresgästens eventuella behov av vård- och omsorgsinsatser får ej överstiga 45 tim/vecka vid 

inflyttningen. 
 
Socialförvaltningen kan tillämpa förtur av särskilda skäl men generellt gäller turordning med 
ansökningsdatum som grund. 
Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla kriterierna. 
Till hyreskontraktet fogas en klausul att om den som uppfyller kriterierna avlider eller flyttar och har en 
make/maka eller sambo som inte uppfyller kriterierna vid dödsfallet/flytten, så ska den personen inte kunna 
överta hyreskontraktet utan måste flytta ut inom tre månader. 
 

Rutiner och förutsättningar för trygghetsbostäder 
 

Skriftlig ansökan skall lämnas till Socialkontoret, administrativ handläggare. Ansvarig handläggare på 
socialförvaltningen tar emot ansökningar och registrerar dessa samt administrerar kön. Det finns två 
separata kölistor för Ringelsta respektive Solbacken. Socialförvaltningen tillhandahåller 
ansökningsblanketter. 
 
Ansökningar registreras utifrån vilken dag de kom in samt vilket/vilka trygghetsbostad- / bostäder ansökan 
avser. 
 
Bostäder fördelas utifrån de datum vilket ansökan registrerades hos socialförvaltningen.  
Undantag  för personer som beviljats förtur av särskilda skäl.  
 
Områdeschef i hemtjänsten erbjuder samt ansvarar för visning av lägenheter. Erbjudande sker via 
telefonkontakt. Svar måste lämnas inom en vecka. Om svar inte inkommit tas personen bort från kön. 
Materialet ska sparas viss tid då personer som t ex varit inlagda på sjukhus under tiden förfrågan gått ut och 
kan visa detta ska ha möjlighet att få behålla sin plats i kön. sparas viss tid då personer som t ex varit 
inlagda på sjukhus och kan styrka detta kan återfå sin tidigare. 
 
Den som tackar nej till erbjuden trygghetsbostad flyttas till nytt ködatum, dvs samma datum som denne 
tackat nej. När man tackat nej tre gånger tas man bort från kön. 
 
Områdeschef i hemtjänsten förmedlar hyreskontrakt samt tar emot uppsägningar. 
 
För uppsägning gäller de regler som finns i hyreslagen: 
 
 För uppsägning gäller tre månaders uppsägningstid. Finns annan hyresgäst till lägenheten som kan och 

vill hyra lägenheten före uppsägningstidens utgång kan uppsägningstiden förkortas. 
 Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid enligt hyreslagen. 
 
I övrigt tillämpas samma principer som Arvidsjaurhem har för sitt bestånd, t.ex. hyressättning.  
Hyra debiteras en månad i efterskott. 
 
På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsbostäder för äldre är det inte tillåtet med uthyrning i 
andra hand eller ta emot inneboende. 
_____   
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Socialnämnden 2015-09-28 99 
 

 
 
Riktlinjer för parboende 
inom vård och 
omsorgsboende 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Handläggare soc 
. Personalledare soc 
. Kommunala rådet för 
funktionshindrade och 
pensionärer 
 

Sn § 60 Dnr 00211/2015 730
 
Förslag till Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende har 
upprättats.  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-08-31 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende antas. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-09-28 § 60  
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Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-09-28 § 60. 

 
Tillämpningsområde 
Lagstiftningen och riktlinjerna för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen gäller äldre 
personer över 65 år och omfattar inte personer med funktionsnedsättning som har beslut om 
särskilt boende enligt SoL eller LSS. Riktlinjerna gäller i de fall då endast den ena parten har 
biståndsbeslut om särskilt boende. 
 
Definitioner 
・ Äldre: en person över 65 år.  

・ Medboende: den person som flyttar med till ett särskilt boende utan att själv ha bistånd till 
insatsen.  

・ Make/sambo: könsneutralt, avser både maka och make. I lagstiftningen jämställs gifta makar 
med sammanboende par som stadigvarande sammanbott och har gemensamt hushåll.  

・ Varaktigt sammanbott: paret ska ha levt tillsammans en längre tid. Hur länge de ska ha bott 
tillsammans fastställs inte utan detta avgörs efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. 

 
Ansökan 
Personen som ansöker om särskilt boende kan i samband med det även ansöka om möjlighet för 
medboende att flytta med. Den som redan bor i särskilt boende kan också ansöka om detta.  
 
Utredning 
Vid utredningen ska biståndshandläggaren dels utreda om paret varaktigt har sammanbott och 
dels om de vill fortsätta att bo tillsammans i det särskilda boendet. Biståndshandläggaren ska 
noggrant pröva om båda makarnas uppfattningar om gemensamt boende är väl övervägda och att 
de kan överblicka konsekvenserna av detta. Vill personen som beviljats särskilt boende 
sammanbo är det den personens skäliga levnadsnivå som ska prövas. Om endast den ena av 
makarna vill sammanbo finns det inga förutsättningar för att bifalla en sådan begäran.  
 
Möjlighet att provbo 
Att bo tillsammans ska alltid vara ett frivilligt val och det är viktigt att båda parters vilja utreds 
noga. Det ska vara möjligt att provbo och sedan ändra sig. Om det är möjligt är det därför 
lämpligt att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin ordinarie bostad en tid.  
 
Överklagan 
Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende är ett biståndsbeslut och kan överklagas. Det är 
personen som har eller ska beviljas särskilt boende som överklagar avslag på ansökan om 
medboende. Skälen för avslag kan vara att makarna inte bedömts bo eller ha bott varaktigt 
tillsammans eller att de inte är överens om att bo tillsammans. 
  
Dokumentation 
Regler för dokumentationen under genomförande av beslutade stödinsatser gäller inte den 
medflyttande personen. Om den medflyttande har egna beslutade biståndsinsatser som utförs i 
det särskilda boendet så sker dokumentationen i en egen personakt. Däremot kan den 
medflyttande i vissa situationer behöva omnämnas i den andra personens dokumentation. 
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Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-09-28 § 60. 

 
Beslut 
Beslut om medboende fattas enligt 4 kapitlet 1 och 1 c §§ SoL. I beslutet ska det framgå att paret 
beviljas att bo tillsammans om det ingår i ansökan. För medboende fattas särskilt beslut om 
medboende  på särskilt boende. Om medboenden har behov av insatser görs en ansökan hos 
biståndshandläggaren på samma sätt som för ordinärt boende.  
I samband med att ansökan om medboende beviljas ska biståndshandläggaren ta reda på hur 
paret vill att beslutet ska genomföras för att de ska ha upplevelsen av att bo tillsammans. Denna 
information behövs för att matcha önskemålen med möjligt särskilt boende.  
Ett gynnande beslut kan inte återkallas enbart på grund av att den enskilde tackar nej till erbjudet 
boende. Den enskilde får fortsätta att ha ansökan aktuell och ett nytt erbjudande ges så snart det 
är möjligt. 
  
Verkställande av beslut 
Generellt ska kommunen se till att erbjudandet tillgodoser den enskildes behov och tillförsäkrar 
en skälig levnadsnivå. Arbetsmiljön ska också säkerställas så att den enskildes behov av stöd kan 
tillgodoses. Det ska finnas plats för personalen att hjälpa den boende och det ska finnas plats för 
hjälpmedel.  
 
Villkor för medboende 
Enligt äktenskapsbalken ska makar fördela utgifter och sysslor mellan sig och bidra till det 
underhåll som behövs för att tillgodose gemensamma och personliga behov. Den medboende har 
ingen omvårdnadsplikt gentemot den biståndsberättigade. Därför avgör den medboende själv i 
vilken omfattning han eller hon vill hjälpa till med personlig vård av den andra personen.  
 
Medboende utan behov av stöd 
Om den medboende inte har beviljats några insatser förutom medboende enligt SoL för egen 
räkning sköter han eller hon sig på egen hand. Ifall behov av stöd uppstår under tiden görs 
ansökan till biståndshandläggare, insatserna utförs av boendets personal . 
 
Mat och måltider 
Vissa av lägenheterna möjliggör tillagning av måltider. Den medboende kan också välja 
matabonnemang  av boendet till av kommunfullmäktige fastställt pris. 
  
Tvätt, städning, larm samt förbrukningsartiklar 
Den medboende ska i huvudsak ta hand om sig själv som om han eller hon bor i ett ordinärt 
boende. Eftersom den boende har bistånd till städning räknar vi med att även den medboende  får 
ta del av den servicen .Boendets personal  sköter även medboendes tvätt, för detta betalar 
medboende av kommunfullmäktige fastslagen avgift. I våra boenden ingår förbrukningsartiklar 
och trygghetslarm, för medboende inräknas viss kostnad för detta i avgiften. 
 
Hälso-och sjukvårdsinsatser 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska kommunen erbjuda hälso- och sjukvård åt dem, som 
efter beslut av kommunen, har biståndsbedömd rätt till boende i särskilt boende för äldre. Den 
medboende omfattas inte av kommunens skyldigheter utan söker hälso- och sjukvård av 
primärvården/husläkare. Boendets hälso- och sjukvårdspersonal ska dock kunna vara behjälplig 
för den medboende vid akut uppkomna sjukvårdsbehov. 
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Riktlinjer för parboende inom vård och omsorgsboende 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-09-28 § 60. 

 
Avgifter 
Om den medboende inte har någon sådan bedömd insats men ändå får hjälp av boendet tillämpas 
självkostnadspris (enligt kommunallagen eller befogenhetslagen).  
Den medboende betalar hyra.  
 
Hyresrättsliga frågor 
Redan vid inflyttning ska den medboende informeras om vad som händer om biståndsbehovet 
upphör genom att den som beviljats boendet avlider eller av andra skäl. Den tidigare medboende 
har inte längre rätt att bo kvar i det särskilda boendet. Det ska tydligt framgå av hyresavtalet att 
den medboende avsagt sig besittningsrätten. Den medboende har rätt till stöd från kommunen att 
söka lämplig bostad. Den medboende har även möjlighet att ansöka hos kommunen om förtur till 
trygghetslägenhet av sociala eller medicinska skäl.  
 
_____ 
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Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Catrin Höglander 
 

Sn § 61 Dnr 00007/2015 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 4 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2015.  
 
* 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  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 101 
 

 
 
Tjänstgöringsdagar för 
socialnämndens ordförande 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Henning Åhman 
. Löner 
. Nämndskansli 

Sn § 62  Dnr 00200/2015 709
  
Socialnämnden har att besluta om ordförandens tjänstgöringsdagar 
mandatperioden 2015-2018. 
 
Tidigare mandatperiod har ordföranden tjänstgjort fem dagar per månad. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämndens ordförande ska tjänstgöra minst 45 dagar/år. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2015-09-07 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 102 
 

 
 
Stimulansmedel 2015 - 
Satsning på en ökad 
bemanning inom 
äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
. Personalledare soc 
 
 

Sn § 63 Dnr 00232/2015 760
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel 
och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom 
äldreomsorgen under åren 2015–2018.  
 
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av 
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa 
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökning kan till exempel ske 
genom att från den 1 juli 2015 nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad 
sysselsättningsgrad i befintliga deltidstjänster.  
 
För Arvidsjaurs kommuns del innebär detta 1 012 984 kronor under 2015. 
 
Äldreomsorgens ledning har tagit fram förslag till hur pengarna ska 
användas som även har förhandlats med de fackliga organisationerna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Plan för stimulansmedel avseende ökad bemanning i äldreomsorgen 

godkänns. 
 

_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-09-28 103 
 

 
 
Yttrande - Kostpolicy för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 64 Dnr 00221/2015 709
 
Kommunen har två dokument som rör kostfrågor. Ett kostpolitiskt program 
för Arvidsjaurs kommun skolor, antaget av kommunfullmäktige 
2002-12-16 § 91 samt riktlinjer för mat och måltider inom socialförvalt-
ningens verksamheter, socialnämndens beslut 2006-12-05 § 76.  
Sedan besluten togs har lagar och rekommendationer förändrats, nya 
verksamheter och försäljningsställen tillkommit m.m. varför kommunen 
behöver besluta om ett nytt och övergripande dokument. 
 
Förslag till kostpolicy har upprättats. Policyn är övergripande för hela 
kommunen och anger områden som respektive verksamhet kan bygga sitt 
systematiska kvalitetsarbete på.  
 
Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-09-11 lämnat tjänsteyttrande i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande avges: 

 

Ställer sig positiv till den föreslagna kostpolicyn.  
Nämnden förutsätter också att verksamheten följer socialnämndens 
antagna riktlinjer 2006-12-05 § 76 för mat och måltider i 
socialförvaltningens verksamheter som ansluter till kostpolicyn. 
 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Remiss från kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-09-28 104 
 

 
 
Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 65 Dnr 00213/2015 051
 
Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 § 169 taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
 
Förslag föreligger att tillföra en ny avgift för medboendei vård och 
omsorgsboende; 700 kr/månad som inkluderar tvätt, städning, larm, 
förbrukningsvaror. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-09-01 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Den nya avgiften har införts i dokumentet ”Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. Dokumentet har också reviderats 
till 2015 års siffror vad gäller avgiftsbelopp som ska indexuppräknas. 
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat dokument ”Taxor och 

avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade” 
2. Serviceavgift för medboende i vård och omsorgsboende börjar gälla 

från och med 2015-12-01. 
2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 

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

inom respektive omsorgsnivå. 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 169 upphör att gälla. 
 
_____ 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
 
Den 1 juli 2002 och i januari 2003 trädde nya bestämmelser om avgifter inom omsorgen om 
äldre och funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att: 
 
 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård, dagvård etc. År 2015 är maxtaxan totalt i samlade avgifter 
1 780 kr/månad. 

 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes 
avgift utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består 
av ett minimibelopp (5 023 kr/månad för ensamboende år 2015) samt boendekostnad. Om 
den enskilde har en varaktig merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras 
via hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 

 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 1 780 kr 
år 2015 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i 
vilken boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare 
med låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala 
levnadskostnader eller ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och 
utvärdering av socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade, som gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002) 
 
 

Begreppsförklaringar 
 
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 
 
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) 
samt förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende) 
 
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring 
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, 
som används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kronor 
 
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel 
innan avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är 
ingen garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räkne- tal. 
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Minimibelopp år 2015 = 44 500 kr /12 x 1,3546 = 5 023 kr per månad för ensamboende. 
 
* Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel 

(alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, 
möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och 
sjukvård samt läkemedel. 

 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2015 till högst 44 500 kr /12 x 0,48 = 1 780 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och 
kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt 
bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets 
storlek. 
 
Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående 
som beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 
 
 

Sammanfattning 
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. 
Beräkning av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
 t e x i särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. 
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska 
inte påverka avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än 
1 780 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2015. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp 
medför att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en 
hemtjänst-/vårdavgift får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar 
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes 
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 
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Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2015 
 
 Äldre personer Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 023 kr  5 525 kr 
Makar: 4 245 kr  4 670 kr 
 
10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad 
är den som har nettoinkomster under eller har 5 023 kr/4 245 kr i månaden. Inkomsterna 
måste vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller 
lägre nivå. 
 
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella 
personliga behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. 
Kommunen skall då höja nivån på minimibeloppet. 
 
Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
 Fördyrad kost 
 Kostnader för god man 
 Familje- och arbetssituation 
 Kostnader till följd av funktionshinder 
 
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den 
enskilde inte har kostnaden. 
 
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som 

glödlampor, papper, hygienartiklar) 
 
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet 
skall den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av 
boendekostnad i egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 
 
Exempel 1 
Bruttoinkomst 17 000 kronor  
Skatt   5 100 kronor  
   
Nettoinkomst 11 900 kronor  
Bostadstillägg          0 kronor  
Summa inkomster  + 11 900 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat 1x7      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 500 kronor  
Summa utgifter  -  10 003 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  + 1 897 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1 780 kronor per 
månad år 2015. Brukarens avgiftsutrymme är på 1 897 kronor och därför har han/hon råd att 
betala hela avgiften. 
 
 
 
 
Exempel 2 
Bruttoinkomst 12 400 kronor  
Skatt   3 720 kronor  
   
Nettoinkomst   8 680 kronor  
Bostadstillägg      970 kronor  
Summa inkomster  +  9 650 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 250 kronor  
Summa utgifter  -   9 753 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  -103 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 1 780 kronor. Avdrag 
görs med 1 780 kronor eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens 
avgiftsutrymme är på – 103  kronor och därför har han/hon inte råd att betala någon 
hemtjänstavgift. (år 2015). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 
 
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad 
 
Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad per månad för äldre över 75 år 2015 är 
1 745 kr per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel). 
 
2015 
Middag 35 %   =  611 kr per person/månad 
Lunch 30 %   =  524 kr per person/månad 
Frukost 20 %   =  349 kr per person/månad 
Mellanmål 15 %  =  261 kr per person/månad 
Totalt   =1 745 kr per person/månad 
 
Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader 
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja 
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets 
livsmedelskostnader för äldre över 75 år, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad 
kommunen tar ut (max 3 115 kr/mån år 2015) minus Konsumentverkets 
livsmedelskostnadstal (max 1 745 kr/mån år 2015 ). Höjningen av förbehållsbeloppet blir 
således max 1370 kr år 2015 gällande leverans av färdiglagad mat till den enskilde. 
Merkostnaden ska vara varaktig. 
 
 
SÄRSKILT BOENDE ÅR 2015 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 115 kr/månad 
  Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
  (3 115 - 1 745 = 1 370 = merkostnad ) 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp 
som konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnaden för personer 75 år och äldre. För år 
2015 blir det en höjning med 45 kr per månad och person. (1 745 kr – 1 700 kr = 45 kr.) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för 
sin mat på boende minus Konsumentverkets uträknade summa för livsmedelskostnad för 
personer 75 år och äldre dvs. för år 2015 blir det 3 115 kr – 1 745 kr = 1370 kr per 
månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2015. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad 
per månad delat med 30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande 
dagar under månaden. 
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ORDINÄRT BOENDE ÅR 2015 
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang  – 7-dagars  
   
Två huvudmål ( 2 x 7 ) varje dag, total matkostnad  2 025 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader     891 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål ( 1 x 7 ) varje dag, total matkostnad  1 090 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad     480 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang - 5-dagars  
 
Ett huvudmål ( 1x 5 ) alla vardagar mån - fre, total matkostnad   801 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp      352 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt 
abonnemang i fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 2025 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 1 090 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 801 kr/mån (22 dag) 

 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive 
abonnemang. Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2015. 
 
Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt 
följande år 2015: 

- matabonnemang 2 x 7 = 34 kronor eller 68 kronor per dag 
- matabonnemang 1 x 7 = 36 kronor 
- matabonnemang 1 x 5 = 36 kronor 

 
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska 
årligen räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som 
år 2015 är 3 115 kr/mån och baseras på Konsumentverkets beräkningar av livsmedels-
kostnaden för äldre.  
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Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck 55 kr/portion 
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck 60 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare 
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig 
omvårdnad.  
 
Matpriser restaurang: Pensionär   60 kr/ portion 
Kommunkök  Gäster   65 kr/ portion 
 
 

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

Avgifter för hemtjänst 
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 
1.  Serviceinsatser 
 Städning och tvätt 
 Inköp, post- och bankärenden 
 Matlagning/matdistribution 
 
2.  Personlig omvårdnad 
 Hjälp med att äta, dricka, på- och avklädning 
 Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet 
 
3.  Ledsagning 
 
4.  Avlösning av anhöriga 
 Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut. 
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Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2015 per månad 
 
Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antal 
timmar/vecka 

 
0,0001 

 
1,1500 

 
2,0700 

 
3,9100 

 
5,7500 

Avgift max % av 
prisbasbeloppet 
delat med 12 

 
16 % 

 
24 % 

 
32 % 

 
40 % 

 
48 % 

2015 års prisnivå 593 kr 890 kr 1 187 kr 1 483 kr 1780 kr 
 
Prisbasbeloppet år 2015 är 44 500 kr. 
 
Avgiften är max 1 780 kr/mån i 2015 års nivå (44 500/12 x 0,48 = 1 780 kr). Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2015 = 395 kronor (beräkning utifrån 
nyckeltal i LOV-utredningen 2010). 

 
Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
 
Dagligvaruinköp: avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Tillredning av måltider:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Trygghetslarm:  205 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2015. 
 245 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 

2015. 
 Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med  

5 kronor. 
 

Nödsändare: 405 kr/månad för år 2015. Den som har både trygghetslarm 
och nödsändare betalar endast för nödsändare.  
Avgiften höjs årligen med 5 kronor 

 

Ledsagning:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Dagverksamhet: kostnad för mat och fika. 
 

Korttidsboende/ avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:  = 59 kr/dygn samt kostnad för mat 104 kr/dygn år 2015.  
 

Medboende i 
vård- och omsorgsboende: serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 

gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till 
larm. taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex 
med oktoberindex 2015 som bas.  
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

 

Närståendestöd:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Transport av avlidna  835 kronor år 2015, taxa som årligen räknas upp med 
från äldreboenden konsumentprisindex med oktoberindex 2006 som bas. 

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

Vårdavgifter vid särskilt boende 
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften 
blir därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2015 års nivå är 1 780 kr (48 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 
 Service- och omvårdnadsavgift 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
1780  kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes 
beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut. 
 
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 194 kr/månad. Hyresförändringar 
följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar 
fram.. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de 
två som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 
 

Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på permanent boendeplats 
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast 
halv hyra, för närvarande 2597 kr per månad år 2015. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
Minskning av minimibelopp 2015 
I särskilt boende och mellanboende minskas minimumbeloppet med det som kommunen står 
för eller ingår i hyran. Det gäller för även för medboende i vård- och omsorgsboende.  
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften: 
 
Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
Totalt 360 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 
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Ökning av minimibelopp 2015 
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2015 till 1 370 kr per 
person och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade 
summa för livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.  
 

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

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

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

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

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

Avgift för boendestöd 
 

Inkoms
t 
Klass 

Inkomst  
Ensamstående 

Inkomst 
Makar 

Avgift kr/mån 

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

 
_____ 
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 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer  

Sn § 66 Dnr 00084/2015 007 
 
Kommunens revisorer har gjort en granskning av effektiviteten inom 
äldreomsorgens särskilda boenden. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-
24 § 12 att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas 
rekommendationer 

 

• upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens 
särskilda boenden ska öka 

• resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 

 
Socialnämnden har 2015-04-20 § 29 antagit en handlingsplan för hur 
effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boende ska öka. 
Kommunfullmäktige har 2014-06-23 § 114 godkänt handlingsplanen. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har i tjänsteskrivelse utfört en uppföljning av 
handlingsplanen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisning av arbetet med uppföljning av handlingsplanen 

överlämnas till kommunfullmäktige. 
2. Nästa uppföljning i socialnämnden sker i samband med bokslutet 2015. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2015-06-23 § 114 Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Kf 2015-02-24 § 12 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande
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Kostnadseffektiviteten i äldreboendena påverkas av att verksamheten har stora ytor och 
förhållandevis höga lokalkostnader: 
 

Bruttokostnad för lokaler i säbo 2012 2013 2014 
Bruttokostnad lokaler äldreomsorg, kr/inv Arvidsjaur 2 422 2 468 2 636 
Kommuner i glesbefolkad region (ovägt medel) 1 218 1 284 1 390 
Liknande kommuner äldreomsorg, Arvidsjaur, 2014 1 652 1 543   1 537 
 
Socialnämnden kan inte välja att höja hyrorna för att kompensera för de höga 
lokalkostnaderna. Höjning skulle påverka de övriga intäkterna negativt då varje person 
ska ha kvar en viss summa efter att hyror och avgifter är betalda, det s.k. 
förbehållsbeloppet. 
 
Uppföljning utifrån handlingsplanen 
 

 Genomförandeplan: Boendecheferna håller på med att få fram uppgifterna 
 Personal enligt budget, riktmärke 67 % fram till 0831: Ringelsta ligger på 63 %, 

Länsmansgården 69% ( har överanställt under sommaren vilket till stor del 
bekostats med pengar från AF, ligger som en intäkt med ca 150 tkr över 
budgeterad intäkt) 
Ekan 61 % 
Krehab 62 % 

 Utbildning : Fler än 85 % har fått utbildning i bemötande 
 Utbildning i PPP: genomförs i november 
 Arbetsordning och medicinvagnar för att minska avvikelser: Nya arbetsordningar 

har tagits fram där det bedömts nödvändigt, bl a på Björken. Medicinvagn har 
prövats på Länsmansgården D med gott resultat. Vi inför vagn på hela 
Länsmansgården under året. 

 Bristerna i patientsäkerhetsberättelsen följs upp kontinuerligt. Resultatet visar sig 
först vid nästa rapport, i början av 2016 

 Brukarnöjdheten. Resultat från brukarundersökning kommer i november. 
 

Internkontrollen har förbättrats under senare år, bättre följsamhet till ingångna avtal. På 
grund av nedläggning av boendeplatser har vi minskat inköp av livsmedel från 620 500 
under jan-aug 2012 till 395 600 under 2015. De livsmedel som köps är till största delen 
från det avtal som finns i kommunen, avser frukost, mellanmål och kvällsmål inom 
enheterna Länsmansgården, Ekan och Krehab. Behovet av inventarier har till stor del 
tillgodosett genom att vi tagit tillvara det som ”blivit över” i samband med 
nedläggningar av boendet Borgargården. 
 
Vet ännu inte om målet att ha nöjda brukare och anhöriga är uppnått. Däremot vet vi att 
bemanningstalet i våra boenden inte är högre än i jämförbara kommuner. 
Lokalkostnaderna är högre, det är svårt att påverka. Under hösten inledes arbetet att med 
hjälp av statliga stimulansmedel bemanna upp på de tider som anses särskilt krävande 
för personalen och där vi tror att brukarna har störst nytta av att få mera personaltid. 
Kvällstur och morgontur införs för att få större valfrihet för brukarna när det gäller tider 
för uppstigning och att gå till säng. 
 
_____ 
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Revisionsrapport 
- Granskning av 
socialnämndens lednings-
system för systematiskt 
ledningsarbete 
 

Sn § 67 Dnr 00233/2015 007
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Området är reglerat i Socialstyrelsens tvingande 
föreskrifter (SO SFS 2011:9). Valet av granskningsinsats har skett utifrån 
en bedömning av risk och väsentlighet. 
Revisorernas granskning visar att arbetet med kvalitetsledningssystemet inte 
i tillräcklig omfattning sker på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig 
intern kontroll. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i 
bifogad rapport. 
 
Ett kvalitétledningssystem är ett kontinuerligt och långsiktigt sätt för 
socialnämnden att utveckla och säkra verksamheten kvalitet genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Systemet kan med fördel utformas som en del 
av ett integrerat system för ledning och uppföljning av både verksamhet och 
ekonomi. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden fastställer en plan och avsätter resurser för 
kvalitetsarbetet. Ansvar bör även tydliggöras för att säkerställa en 
samsyn kring kvalitetsledningssystemets omfattning och inriktning, samt 
medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet 

• Socialnämnden intensifierar arbetet med riskanalys. Detta arbete kan 
med fördel integreras/samordnas med arbetet rörande internkontroll 

• Socialnämnden definierar när och hur en uppföljning av det 
systematiska kvalitetsarbetet ska ske. 

 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 100 beslutat att socialnämnden får i 
uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer inkomma 
med svar till kommunfullmäktige i november 2015 hur bristerna åtgärdas. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-09-18 lämnat yttrande i ärendet. 
 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anns-Sofi Levander 
Kf § 100 2015-06-23 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

forts. Sn § 67. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden har 2012-05-28 § 45 fattat beslut om införande av 

ledningssystem för kvalité. 
 

Plan för kvalitetsarbetet fastställs enligt följande: 
 

- Äska medel hos kommunfullmäktige till personal och system under 
2017 då verksamheten bedömer att det inte går att klara inom 
befintlig ram. 

- Äskandet bör omfatta extra personalresurs i socialtjänstens ledning, 6 
månader på heltid ca 250 000, samt konsulttjänst, produkt mm för 
ytterligare 250 000. 

- Ansvar för införandeprojektet läggs på socialtjänstens ledning med 
socialchef som ansvarig och med stöd av en projektledare enligt 
ovan. 

- I socialnämndens plan för uppföljning ligger redan 
patientsäkerhetsberättelsen som redovisas vid sammanträdet i mars. 
Uppföljningen kompletteras med redovisningar från övriga 
verksamheter. 

- För att säkerställa samsyn föreslås att punkten riktlinjer och rutiner 
införs som stående punkt på alla personalmöten. 

- Punkten internkontroll finns redan med i ledningsmötena. 
 

2. Kommunfullmäktige delges ovanstående plan för kvalitetsarbetet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Kf § 100 2015-06-23 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande
 

  



 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-09-28 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Henning Åhman 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist -          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Mats Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson 1          

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 
 


