
 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 108 
 

 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00 – 16.30. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Karin Lindgren (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c), ej §§ 68-69 
Annika Öberg (m) 
Kristina Lundberg, (c) tjg ers, ej §§ 68-69 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef 

Linda Marklund, sakkunnigt biträde, PwC, § 69 
Ulf Starefeldt, Kenneth Fjällström, Erling Stenlund, Jan-Olov Lundmark, 
Åke Lindberg,  revisorer, § 69 
Anna Lindbäck, enhetschef Ifo, § 73 

 Eva Granlund, personalledare poolen, § 73 
 Inga Sandström, nämndsekreterare 
 
 
 
Utses att justera Kristina Bäckström 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2015-12-21 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 68-84 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Kristina Bäckström 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-12-07 
 
Datum då anslaget 2015-12-22 Datum då anslaget 2016-01-13 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 109 
 

Ärendeförteckning 
  

Sn § 68 Dnr 00030/2015 700 
Tema – Öppet hus på trygghetsboendet Solbacken 
 
Sn § 69 Dnr 00030/2015 700 
Träff med kommunens revisorer och sakkunnigt biträde PwC 
 
Sn § 70 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 71 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 72 Dnr 00030/2015 700 
Svar på fråga om hur kommunens verksamheter säkerställer att patienter och 
närstående ges information om möjligheten att anmäla synpunkter till 
patientnämnden 
 
Sn § 73 Dnr 00030/2015 700 
Verksamhetsuppföljning  – Personalpoolen och alkohollagen 
 
Sn § 74 Dnr 00029/2015 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2015 - Socialnämnden 
 
Sn § 75 Dnr 00023/2015 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015 – Socialnämnden 
 
Sn § 76 Dnr 00300/2015 709 
Årshjul för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 
 
Sn § 77 Dnr 00085/2015 041 
Mål-, resultat och verksamhetsplan 2016 -Socialnämnden 
 
Sn § 78 Dnr 000162/2015 041 
Omfördelning inom socialnämndens investeringsbudget 2015 
 
Sn § 79 Dnr 00114/2015 730 
Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 
 
Sn § 80 Dnr 00170/2013 734 
Utvärdering - Dubbelrum inom särskilda boendet Länsmansgården  
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 110 
 

Ärendeförteckning 
  

Sn § 81 Dnr 00288/2015 006 
Sammanträdesplan år 2016 Socialnämnden 
 
Sn § 82 Dnr 00299/2015 739 
Ägar- och underhållsansvar av kåtan vid Ringelsta 
 
Sn § 83 Dnr 00007/2015 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2015 
 
Sn § 84 Dnr 00309/2015 002 
Delegering av beslutanderätt – Socialnämnden 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 111 
 

 

 
 
Tema – Öppet hus på 
trygghetsboendet 
Solbacken 
 

Sn § 68 Dnr 00030/2015 700
 
I samband med dagens sammanträde har socialnämnden har haft öppet hus 
på trygghetsboendet Solbacken. Allmänheten har getts tillfälle att få 
information om kommunens boendeformer samt ställa frågor av olika slag 
till nämndens ledamöter. 
 
Representanter från Arvidsjaurhem, socialchef samt hemtjänstcheferna 
fanns också på plats för att svara på frågor. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-12-07 112 
 

 
 
Träff med kommunens 
revisorer och sakkunnigt 
biträde PwC 
 

Sn § 69 Dnr 00030/2015 700 
 
Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer samt sakkunnigt biträde 
från PwC besökt nämnden och fört dialog om året som har gått, granskning 
av nämndens ansvarsutövande, övriga granskningar samt om framtiden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 113 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 70 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2015-09-01—2015-10-31 
Anna Nilsson 
Avlösarservice i hemmet 1 
Avsluta insatsutredning LSS 3 
Bostad med särskild service vuxna 1 
Inleda insatsutredning LSS 5 
Kontaktperson/kontaktfamilj 3 
Korttidsvistelse 1 
Personkrets 1 1 
Personlig assistans 2 
Tillfällig utökning personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 19 
 
Margot Löfgren Edström 
Avsluta insatsutredning LSS 1 
Bostad med särskild service vuxna 1 
Inleda insatsutredning LSS 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Rose-Marie Krekula 
Avsluta insatsutredning LSS 2 
Inleda insatsutredning LSS 2 
Inleda utredning personkrets 1 
Kontaktperson/kontaktfamilj 1 
Tillfällig utökning personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 29 beslut 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 114 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

forts. Sn § 70 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-09-01 – 2015-10-31 
 
Catrin Höglander 
Trygghetslägenhet 2 
Avgiftsbeslut 80 
Summa delegeringsbeslut 82 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 18 
Summa delegeringsbeslut 18 
 
Rose-Marie Krekula 
Avsluta utredning SoL 2 
Inleda utredning SoL 4 
Stöd i boendet – Seviceinsatser 1 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 8 
 
Marie Lidström 
Avsluta utredning SoL 10 
Egenvård 1 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 11 
Korttidsboende 1 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 5im/vecka 5 
Serviceinsatser 2 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 36 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 115 
 

 
 
 

forts. Sn § 70 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2015-09-01 – 2015-10-31 
Emelie Olsson 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avsluta utredning SoL 30 
Dagverksamhet 4 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 32 
Korttidsboende 6 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  7 
Serviceinsatser 6 
Särskilt boende 7 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 108 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 50 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 4 
Hemtjänst i särskilt boende 6 
Inleda utredning SoL 49 
Korttidsboende 3 
Matdistribution 11 
Medboende i särskilt boende 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  23 
Serviceinsatser 22 
Särskilt boende 8 
Trygghetslarm 6 
Summa delegeringsbeslut 184 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 436 beslut 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 116 
 

 forts. Sn § 70 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 2015-09-01—2015-10-31 
Christine Boström 
Avslag 4:1 5 
Avslag 4:2 2 
Avsluta utredning Ek bistånd/Förmedl 8 
Bekräft S protokoll 1 
Bekräft S protokoll gem vårdnad 3 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 1 
Försk på förmån 9:2  försörjningsstöd 8 
Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 6 
Försörjningsstöd 4:1 40 
Kontaktperson 1 
Livsföring i övrigt 4:1 24 
Lägga ner utredning 1 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 9 
Utredn Faderskap 4 
Återkrav 9:2 ersättning 1 
Summa delegeringsbeslut 114 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredn Ek bistånd/förmedling 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 6 
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 3 
Försörjningsstöd4:1 17 
Livsföring övrigt 4:1 5 
Strukturerat öppenvårdsprogram 3 
*Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredn 11:1 Ansökan 21- år 1 
Utredn Ek bistånd/förmedling 1 
Återkrav 9:2 ersättning Livsföring övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut 41 

 
 
 

forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 117 
 

 forts. Sn § 70 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-09-01—2015-10-31
 
Susann Lundgren 
Avslag 4:2 4 
Avsluta utredning 0-17 år år med insats 1 
Avsluta utredning Ek bistånd/förmedl 8 
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 12 
Försk på förmån 9:2  1 
Försörjningsstöd 4:1 45 
Livsföring i övrigt 4:1 15 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Utredn Ek bistånd/Förmedl 2 
Summa delegeringsbeslut 90 
 
Anna Renberg 
Avslag 4:1 1 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avslag 4:1 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 6 
Extra kostnad vid placering 1 
Försörjningsstöd 4:1 11 
Livsföring i övrigt 4:1 4 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 2 
Utredning 11:1 YHttr/Upplysn IFO 1 
Utredning Ek bistånd/Förmedl 1 
Summa delegeringsbeslut 28
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 118 
 

 forts. Sn § 70 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-09-01—2015-10-31
 

Anna Lindbäck 
Avsluta utredn 0-17 år utan åtgärd 4
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 2
Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 mot återkrav 1
Extra kostnad vid placering 1
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 3
Försk på förmån 9:2 livsföring i övrigt 4
HVB SoL 1
HVB tillfälligt SoL 2
Uppdrag HVB internt 2
Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 5
Utredning Ek bistånd/förmedling 1
Summa delegeringsbeslut 26
 
Åsa Lindström
Avslag 4:1 8
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 6
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 mot återkrav 1
Fritidspeng – inrikes/inrikes 1
Försörjningsstöd 4:1 39
Livsföring i övrigt 4:1 33
Utredn Ek bistånd/Förmedl 10
Utredn Faderskap 8
Summa delegeringsbeslut 107
 
Nanna Rehnfeldt 
Avsluta utredning 0-17 år med insats 2
Försörjningsstöd 4:1 1
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 2
Summa delegeringsbeslut 8
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 119 
 

 forts. Sn § 70 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

2015-09-01—2015-10-31
 
Carina Lundmark
HVB Tillfälligt SoL 3
Uppdrag HVB internt 3
Summa delegeringsbeslut 6

 
Anna Lindblom
HVB Tillfälligt SoL 10
Socialt kontrakt 1
Uppdrag HVB internt 10
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 10
Summa delegeringsbeslut 31

 
Erika Eklund
Avslag 4:1 1
Försörjningsstöd 4:1 9
Livsföring i övrigt 4:1 5
Utredn Ek bistånd/förmedl 2
Summa delegeringsbeslut 17
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 470 beslut
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 120 
 

 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 71 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 15:28 - Preliminära utfall av 2016 års kommunala 

utjämningssystem och LSS-utjämning 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Månadsrapport socialnämnden januari-september 2015 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Mål- och resursplan 2016 - Flitpeng 
- Kommunstyrelsen 2015-11-10, § 252 
 
* Rapport 2014 
- Patientnämnden 
 
* Cirkulär 15:37 - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:38 - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL för år 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 15:39 - Ersättning till kontaktperson och 

kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Lokal överenskommelse om samverkan kring nyanländas introduktion i 

Arvidsjaurs kommun 
- Maria Hansén Arbetsförmedlingen Arvidsjaur, Annette Rylén, 

Bengt Norén och Ann-Sofi Levander Arvidsjaurs kommun 
 
* Cirkulär 15:40 - Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk 

och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
  

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 121 
 

 
 
Svar på fråga om hur 
kommunens verksamheter 
säkerställer att patienter 
och närstående ges 
information om 
möjligheten att anmäla 
synpunkter till 
patientnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Patientnämnden 
. Kommunförbundet 

Sn § 72 Dnr 00030/2015 700
 
Kommunförbundet Norrbottens Socialberedning har 2015-05-06 beslutat att 
rekommendera länets kommuner att besvara en fråga från patientnämnden: 
 
Hur säkerställer verksamheten att patienter och närstående ges information 
om möjligheten att anmäla synpunkter till patientnämnden? 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Lämna följande svar till patientnämnden: 
 

Socialtjänsten informerar om Patientnämndens verksamhet på följande 
sätt: 
 

Allmänt 
På Arvidsjaurs kommuns hemsida, under rubriken Bo och Leva/Omsorg 
och stöd finns information på socialtjänstens portalsida, med länk till 
Patientnämndens broschyr. Sökordet ”patientnämnden” har som första 
träff hänvisning till informationen. 
 
Det finns riktlinjer för hur information om Patientnämndens verksamhet 
ska lämnas till personer som har hemsjukvårdainsatser och inom vård 
och omsorgsboende. 
Socialtjänsten lämnar te x ut patientnämndens broschyr vid inflyttning i 
boende. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2015-12-07 122 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
 – Personalpoolen och 
alkohollagen 
 

Sn § 73 Dnr 00030/2015 700
 
Personalpoolen 
Eva Granlund, personalledare vid poolen, har informerat om verksamheten. 
 
Personalpoolen har i 11 personer som är tillsvidareanställda. Poolen har 
också ansvaret för oplacerade tillsvidareanställ som i dagsläget är 11 st. 
 

 Beställning av vikarie fungerar bra. 
  Det är en fördel för vikarierna samt arbetsgivaren om vikarierna 

kan arbeta på olika arbetsplatser. 
 Nytt är beviljat stimulansmedel inom äldreomsorgen tom 2016-12-31 

som medfört 4 nyanställningar på 80 % som ska vara en resurs ute i 
verksamheterna. 

 
Alkohollagen och serveringstillstånd 
En ny lag har trätt i kraft 1 januari 2011. I den nya lagen finns förändrade 
regler kring servering, krav på kök, tillstånd för catering, krav på 
kassaregister. Alla som söker serveringstillstånd efter 1 januari 2011, måste 
avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och 
anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten 

 
Enhetsledare IFO Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att i dagsläget 
finns: 
15 st tillsvidaretillstånd 
18 st tillfälliga tillstånd 
5 st tillstånd under utredning 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2015-12-07 123 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2015 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Sn § 74 Dnr 00029/2015 042 
 Dnr 00128/2014 041 
 
I samband med ekonomisk uppföljning till och med oktober 2015 visar 
årsprognosen på ett underskott på 1 941 000 kronor. 
 

 

Både avdelningen för funktionshindrade och individ och familjeomsorgen 
går mot underskott. Det svårt att förutsäga utfallet då båda verksamheterna 
har stora variationer, både vad gäller intäkter och utgifter.  
 
Individ- och familjeomsorgen måste anställa mer personal än budgeterat för 
att klara bl a utredningar och uppföljningar av ensamkommande barn.  
Inom avdelningen för funktionshindrade är det LSS-verksamheten som ger 
det största förväntade underskottet.  
 
Socialnämndens politiska ledning, socialnämndens ledning inkl 
personalpool samt äldreomsorgen ser ut att klara sina budgetar.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informera kommunfullmäktige om det prognostiserade underskottet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  

 Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse
Personal  150 065 127 843 119 155 154 050 -3 985

Verksamhet  47 692 49 130 41 972 59 063 -11 370

Internhyror  34 29 208 34 0

   

Summa Kostnader 197 791 177 001 161 335 213 147 -15 356

   

Intäkter  -33 662 -42 286 -32 655 -47 077 13 415

   

Netto  164 130 134 715 128 680 166 071 -1 941
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Socialnämnden 2015-12-07 124 
 

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

 
 Bilaga ./. 
 
 
 

Sn § 75 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 – oktober 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2015-12-07 § 75 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan 2015-10-31  - Socialnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplaner
ing 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 
 
 
 
 
 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- månadsrapporten i oktober visar att IFO och AFF 
överskrider sina budgetar, kostsamma ärenden inom området barn och unga. 
Övriga delar uppvisar inga större avvikelser. Äldreomsorg inkl ledning , 
poolen och HSV följer i stort sett budget. 
 
Personalplanering fungerar tillfredsställande 
 
 
 
Socialnämndens ledning har fått information av upphandlare Sara Nordström. 
Rutiner är upplagda.  

Återsökning från 
Migrationsverket 
samt uppföljning 
av projekt 

Ekonomisk 
förlust för 
kommunen 

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

 

Rättsäker 
biståndsbedömning 
och övrig 
handläggning , 
följsamhet till 
lagstiftning i 
utförandet 

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

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

Domar: ett beslut från Förvaltningsrätten i biståndsärende ändrade beslut till 
sökandens fördel, nämnden beslutat att inte överklaga till Kammarrätten, 
övriga domar till kommunens fördel, de flesta avgörandena handlar om 
bistånd till kontaktperson inom AFF. 
Ett beslut om verkställighet när det gäller att åtgärda trygghetslarm har 
kommit från Förvaltningsrätten; innebär att vi måste kunna tillhandahålla 
hemtjänstpersonal för att besvara larm, även i glesbygd. Utryckningstiden är 
enligt våra riktlinjer max 3 tim i glesbygd, nattetid. 
Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande 
Lex Sara : 1 ärende inom äldreomsorgen, ej vidare till Inspektionen för vård 
och omsorg 
Inga tillsyner från Inspektionen för vård och omsorg 
Tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket på Länsmansgården-inget att erinra 
Patientsäkerhetsberättelse för 2014 har behandlats i socialnämnden under mars 
Loggkontroller genomförda 
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forts. Uppföljning av Internkontrollplan 2015-10-31  - Socialnämnden 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade 
insatser 

Fel insatser 
används 

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

Brukarenkät inom äldreomsorgen genomförs under april 
 
 
Senior Alert används inom verksamheterna för äldre 
 
 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC 
250 personal har utbildats i bemötande av personer med demens 
20 personal har utbildats heldag i självskydd 
10 personal har utbildats av våra egna handledare i självskydd 
2 chefer genomför nationella ledarskapsutbildningen 
40 personal har utbildats i förflyttningsteknik 
 

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

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut har förbättrats sedan förra rapporteringen. 
 
Inga vitesförelägganden. 
Betalningsansvar-  
Landstinget har fakturerat 553 000:- fram till 150430. Akut platsbrist under 
senare 
delen av 2014 samt prishöjning från Landstinget.  
Sept-okt: Landstinget har felaktigt fakturerat kommunen i några fall, 
fakturorna har bestridits och landstingen kommer att skicka faktura med rätt 
belopp 
Verkställigheten av avgift för hemsjukvård fördröjdes på grund av brist i 
rutiner mellan kommunfullmäktige och socialkontoret. Åtgärdas genom att 
socialkontorets administrativa handläggare ska få information direkt från 
kommunkansliet när det fattats beslut om förändrade avgifter. 

 
 
 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 125 
 

 
 
Årshjul för uppföljning 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Socialnämndens enhetsledare 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

Sn § 76 Dnr 00300/2015 709
 
Socialnämnden beslutade 2011-12-13 § 111 att anta en plan för uppföljning 
och utvärdering inom socialnämndens område.  
 
Planen är i behov av revidering och förslag till årshjul för uppföljning har 
upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årshjul för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 

fastställs. 
2.  Socialnämndens beslut 2011-12-13 § 111 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2015-12-07 § 76 1 (2) 
 
 
Årshjul för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 

 
Varje månad 
 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef samt socialnämndens 

ledamöter och ersättare. 
 
Februari/Mars - första nämndssammanträdet 
 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt 

måluppfyllelse. 
 Uppföljning av internkontrollplan föregående år 
 Fastställande av internkontrollplan för innevarande år 
 Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år 
 Uppföljning av arbetsmiljöansvar avseende brandskydd 
 Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år 
 Sammanställning av klagomål delges nämnden. 
 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare föregående år 
 Påbörja arbetet med Mål- och resursplan kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad 

avser verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (avser 
kvartal 4). 

 
April - andra nämndssammanträdet 
 Mål- och resursplan kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 
Maj/Juni - tredje nämndssammanträdet 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Utdelning av stipendium för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 1) 
 

September - fjärde nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut januari-juni.  
 Internkontrollplanen följs upp 
 Taxor 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen aug-sept 
(avser kvartal 2). 
 

December - femte nämndssammanträdet 
 Beslut om mål-, resurs och verksamhetsplan för kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Fastställande av sammanträdesplan för kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 3) 

. 
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Verksamhetsuppföljning 
Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade 
beslut och delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; 
 
Februari/mars:  
Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) 
 
April 
Hälso -och sjukvård inklusive hemsjukvård 
 
Maj/Juni: 
Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) 
 
September:  
Avdelningen för funktionshindrade 
 
December:  
Uppföljning av alkohollagen 
Personalpoolen 
 
 
 
Brukarmedverkan samt information till allmänheten 
 
Februari/mars 
Länsmansgården/Ekan/Krehab-lokal Hälsocentralen 
 
April 
Anhörigstöd, hemsjukvård-lokal Hälsocentralen 
 
Maj/Juni 
Individ och familjeomsorgen-lokal Pärlan eller Humlan 
 
September 
Avdelningen för funktionshindrade- lokal A-service, Åkerbäret 
 
December 
Socialkontoret - lokal Fullmäktigesalen eller annan lämplig lokal 
 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad

 

Socialnämnden 2015-12-07 126 
- 

 
 
Mål-, resultat och 
verksamhetsplan 2016 -
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Enhetschefer soc 
. Ekonomi 
. Socialnämnden 
. Revisorer 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 77 Dnr 00085/2015 041 
 
Kommunfullmäktige antog en preliminär mål- och resursplan för 
socialnämnden den 23 juni 2015 och denna kommer att fastställas vid 
fullmäktigesammanträdet den 24 november 2015. 
Utifrån denna ska socialnämnden fastställa mål-, resurs- och 
verksamhetsplan för kommande år. 
 
Förslag till mål-, resurs- och verksamhetsplan 2016 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Anta mål-, resultat och verksamhetsplan för år 2016.  
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (10) 
 

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 

1. Verksamhetsbeskrivning 
 
1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:  
 
• Socialtjänstlagen (SoL) 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) 

• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st  och för den hälso –och sjukvård som överlåtits genom avtal 
med Norrbottens läns landsting 

• Alkohollagen 

• Skuldsaneringslagen 

• Föräldrabalken (familjerätt) 

 
1.2 Beskrivning av verksamheten 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen för 
funktionshindrade samt Individ –och familjeomsorg 
 

2. Mål för verksamheten 
 
Verksamhetsplanen innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska 
organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till 
kommunfullmäktiges övergripande mål samt till socialnämndens mål. 
 
Kommunfullmäktiges vision: 
 

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
 

MEDBORGARE / 
KUND 

UTVECKLING / 
TILLVÄXT 

EKONOMI MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medborgare och 

kunder 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

God ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsgivare  
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Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
Socialnämndens Mål och resursplan - Sn § 32 2015-04-20 
Verksamhetsidé : 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala 
insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv .Skyddet av utsatta barn och 
ungdomar ska prioriteras. 
 
2.1 Fullmäktiges övergripande mål för socialnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Socialnämndens mål Brukarnas nöjdhet ska vara hög 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

80 resp 50 
81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda,  Boende 62 % 
  
Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Socialnämndens mål God service och trygghet för Arvidsjaurbor i 

alla åldrar och livssituationer 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 71-83 Mer än 84 
Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats 

äldreomsorg 
  
Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Socialnämndens mål Kostnaden per brukare i vård och 

omsorgsboende ska inte ligga högre än i 
jämförbara kommuner. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 2 % 2,1-3,9 % Mer än 4 

% 
Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i 

jämförbara kommuner 
  
Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Socialnämndens mål Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat 

utbildning 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

70 % 
70,1-79,9 Mer än 80 

% 
Jämförelsevärde  
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Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 

3. Verksamhetsplan 
 
3.1 Årshjul för uppföljning av socialnämndens verksamhetsområde 
 
Varje månad 
 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef samt socialnämndens ledamöter och 

ersättare. 
 
Februari/Mars - första nämndssammanträdet 
 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt måluppfyllelse. 
 Uppföljning av internkontrollplan föregående år 
 Fastställande av internkontrollplan för innevarande år 
 Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år 
 Uppföljning av arbetsmiljöansvar avseende brandskydd 
 Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år 
 Sammanställning av klagomål delges nämnden. 
 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare föregående år 
 Påbörja arbetet med Mål- och resursplan kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad avser 

verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (avser kvartal 4). 
 
April - andra nämndssammanträdet 
 Mål- och resursplan kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 
Maj/Juni - tredje nämndssammanträdet 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Utdelning av stipendium för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende 

verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 1) 

 
September - fjärde nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut januari-juni.  
 Internkontrollplanen följs upp 
 Taxor 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende 

verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen aug-sept (avser kvartal 2). 
 
December - femte nämndssammanträdet 
 Beslut om mål-, resurs och verksamhetsplan för kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Fastställande av sammanträdesplan för kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende 

verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 3) 
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Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
Verksamhetsuppföljning 
Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade beslut och 
delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; 
 
Februari/mars:  
Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) 
 
April 
Hälso -och sjukvård inklusive hemsjukvård 
 
Maj/Juni: 
Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) 
 
September:  
Avdelningen för funktionshindrade 
 
December:  
Uppföljning av alkohollagen 
Personalpoolen 
 
Brukarmedverkan samt information till allmänheten 
 
Februari/mars 
Länsmansgården/Ekan/Krehab-lokal Hälsocentralen 
 
April 
Anhörigstöd, hemsjukvård-lokal Hälsocentralen 
 
Maj/Juni 
Individ och familjeomsorgen-lokal Pärlan eller Humlan 
 
September 
Avdelningen för funktionshindrade- lokal A-service, Åkerbäret 
 
December 
Socialkontoret - lokal Fullmäktigesalen eller annan lämplig lokal 
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Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
3.2 Utvecklingstendenser 2016-2018 
Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se 
möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens 
arbetsprocesser kartläggas och omsättas  i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande 
insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarbetarna måste ha en 
kostnadsmedvetenhet.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem 
hemtjänstgrupper, två chefer samt tre biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset till 
Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med 
primärvården öka. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende behövs utökning av antalet 
korttidsplatser med minst tre platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större 
boenderum, om den enskilde vill det.  
 
Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden  ses över i takt med att de boende får individuella 
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. 
Hemtjänstgrupperna i Glommersträsk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Behov 
av nattillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken 
samt Ringelsta , med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. För närvarande är 
efterfrågan i stort sett i balans med tillgången. 
Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill 
vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och 
ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. 
 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten Under 
2015 byter vi ut analoga trygghetslarm mot digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt inom 
området.  
 
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också 
ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt 
att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Dagverksamheten A-service/Åkerbäret 
fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder är 
en fråga som måste ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra verksamheter. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen har försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre 
nivå än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed 
återigen risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte 
minst viktigt för yngre vuxna. 
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individ- och familjeomsorgen 
med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi behöver förstärka 
familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända. 
Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp inte minst barnen. Trycket på insatser ökar 
samtidigt som möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är begränsade.  
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Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 
Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en 
attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. En del i god 
personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och 
handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet.  
 
Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se 
möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens 
arbetsprocesser kartläggas och omsättas  i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande 
insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarbetarna måste ha en 
kostnadsmedvetenhet.  
 
 
3.3 Verksamhetsförändringar 2016 
 Införa verksamhetssystem för ledningssystem för kvalitet. Kostnad ca 100 000 kronor. 

 IFO behöver inrätta en familjestödjare, ca 500 000 kronor. 

 Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende i 
annan kommun ca 1 500 000 kronor. 

 Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, 
innebär kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot kommande behov under senare delen av 
planeringsperioden. 

 



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 7 (10) 
 

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
3.4 Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 

 
Perspektiv Mål  Målnivå 

2016-2017 
Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Engagerade 
och nöjda 
medborgare 
och kunder 

Brukarnas nöjdhet 
ska vara hög 
 
 
 
 
Aktuell 
genomförandeplan 
ska finnas för 100 % 
av brukarna 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFO, AFF, 
utgångsvärde sätts 
utifrån brukar-
undersökning 
2016 
Hemtjänst 91% 
Boende 63% 

Öppna 
Jämförelser 

- Rätt information vid rätt tidpunkt, enkla tydliga 
blanketter, jobba med hemsidan 

- Väl fungerande klagomålshantering 

- Samverkan i hela vårdkedjan, Samordnade individuella 
planer (SIP) ska utvecklas 

- Utveckla kontaktpersonsystemet inom äldreomsorgen 

- Tillämpa praktisk professionell planering inom 
äldreomsorgen 

- Tillämpa praktisk professionell planering inom 
äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade 

- Fortsätta utveckla arbetet i NORRBUS inom Individ och 
familjeomsorgen 

- Brukarenkäter ska genomföras 

- Brukarträffar x 1/år 

- Informera och utbilda personal  inom värdegrunden – 
Glädje, respekt, professionalitet 

- Socialnämnden ska bjuda in till träffar inom boenden och 
andra verksamheter 
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Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 
3.4 Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 
 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2016-2017 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Långsiktig 
hållbar 
utveckling 

God service och 
trygghet för 
Arvidsjaurbor i alla 
åldrar och 
livssituationer 

Minst 80 % av 
tillsvidareanställda 
medarbetare  ska 
ha adekvat 
utbildning för sitt 
uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsindex 
ska vara minst 85 

Medarbetarenkät, 
uppgifter från 
personal och 
lönesystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppna 
jämförelser, 
Kolada 

- Säkerställa att de medarbetare som rekryteras har 
kompetens att utföra sitt arbete inom respektive område 

- Verksamheten ska ha gott samarbete med 
utbildningsanordnare och regelbundet ta emot 
praktikanter och studenter. 

- Informera och utbilda personalen om evidensbaserad 
praktik 

- Arbeta med förebyggande och tidiga insatser; tex genom 
Pärlan, familjestödjare, trygghetslarm, social samvaro för 
äldre, anhörigstöd. 

- Telefontider som upplevs tillräckliga 

- Hitta en lösning som innebär bättre tillgänglighet under 
jourtid,  t ex socialjour i samarbete med andra i 
närområdet. 

- Hitta lösningar på hemorten där det är möjligt istället för 
placeringar utom kommunen. 

- Enkel och tydlig information på vår hemsida 

- Införa fler e-tjänster 

- Informera om klagomålshanteringen 

- Kontinuerligt se över arbetsmiljön samt arbeta 
förebyggande tillsammans med personalkontoret och 
företagshälsovården. 
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3.4 Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 
 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2016-2017 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

 Kostnaden per 
brukare i vård- och 
omsorgsboende ska 
inte ligga högre än i 
jämförbara 
kommuner 

 Öppna 
jämförelser, 
KOLADA 

- Praktisk, professionell planering inom äldreomsorgen 

- Månadsbrev som innehåller ekonomisk uppföljning och 
viktiga händelser inom verksamheten ska komma ut till 
socialnämnden , chefer och medarbetare varje månad. 

- Uppföljning och omprövning av fattade beslut 

- Avgifter ska följas upp 

- Följsamhet till upphandlingar/avtal 

- Ta del av domar, följa rättspraxis 

- Fortlöpande kontakt med hyresvärdar för att hitta 
lösningar som gynnar hela kommunen 

- Fördjupa kunskaper hos chefer vad gäller ekonomisk 
uppföljning 

Perspektiv 
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Fastställt av socialnämnden 2015-12-07 § 77 

 

4. Fördelning av Resurser 
 
Resultatbudget 
 
Ansvarskod:  Per verksamhetsområde Nettoram (tkr) 
14 Nämnden 390 
40 Social omsorg  18 420 
411 Individ och familjeomsorg 17 938 
431 AFF 34 711 
451 Äldreomsorg/Hemtjänst 31 472 
452 Äldreboenden 53 540 
453 Hemsjukvård 14 000 

Summa 170 472  
 
 

Investeringsbudget 
 
Socialnämnden  210 tkr 
 
_____ 
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Socialnämnden 2015-12-07 127 
 

 
 
Omfördelning inom 
socialnämndens 
investeringsbudget 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Enhetsledare soc 
. Kommunstyrelsen 
. Sara Eklund 
. Marina Voronova 
. Revisorer 
 

Sn § 78 Dnr 000162/2014 041 
 
Socialnämndens investeringsbudget innehåller 30 000 kronor för inköp av 
medicinvagnar på Länsmansgården (enligt socialnämndens beslut  
2014-12-09 § 66) samt 70 000 kronor för utökad serverkapacitet för att klara 
Time Care pool. Serverprojektet har utgått.  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-11-24 inlämnat tjänsteskrivelse. 
Socialnämnden föreslås godkänna omfördelning av 21 158 kronor från 
utökad serverkapacitet till inköp av medicinvagnar på Länsmansgården. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna omfördelning i 2015 års investeringsbudget med 21 158 

kronor från utökad serverkapacitet till inköp av medicinvagnar på 
Länsmansgården. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Handlingsplan - Bättre liv 
för sjuka äldre i 
Norrbottens län 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunförbundet Norrbotten 
 

Sn § 79 Dnr 00114/2015 730
  
Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad ”Sammanhål-
len vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. Denna satsning med årliga  
överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting syftade 
till att genom ekonomiska incitament ge stöd till ett långsiktigt 
förbättringsarbete med fokus på förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen 
vård och omsorg. I samband med detta införande utformades ”Bättre liv för 
sjuka äldre – strategisk plan för Norrbotten 2012-2014”.  
 
Socialnämnden antog 2015-04-20 § Strategi Bättre liv för sjuka äldre i 
Norrbottens län 2015-2018. 
 
Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram en handlingsplan till strategin. 
Handlingsplanen är fyraårig och innehåller mål och mått som möjliggör 
uppföljning av de prioriterade områden som lyfts fram i strategin. För att den 
övergripande strategin och handlingsplanen ska bli verksamma ska årliga 
aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per närsjukvårdsområde. 
Aktuella kommuner samt läns- och närsjukvård ansvarar för detta.  
 
De sjuka äldre kan ha många olika symtom och diagnoser, vilket ställer krav på 
att vården och omsorgen bygger på en helhetssyn utifrån personens samlade 
livssituation, behov och symtom.  
 
Syftet med den fortsatta äldresatsningen i Norrbotten är att genom samverkan 
på flera nivåer och mellan huvudmännen stärka och stimulera en mer 
sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst i Norrbottens län. 
 
Kommunförbundet Norrbottens Socialberedning föreslår medlemskommunerna 
att anta Bättre liv för sjuka äldre – Handlingsplan. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens 2015-2018 antas. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommunförbundet 

Utdragsbestyrkande 
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Utvärdering - Dubbelrum 
inom särskilda boendet 
Länsmansgården  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Alla berörda verksamheter 
. Kommunal 
. Ann-Sofi Levander 
. Ekonomi 
 

Sn § 80 Dnr 00170/2013 734 
 
Socialnämnden beslutade 2013-06-13 § 57 till följd av det kraftigt 
neddragna platsantalet inom vård och omsorgsboende att det skulle vara 
möjligt att på försök fram till 2015-12-31, erbjuda boende i dubbelrum. 
Utvärdering av verksamheten ska ske vid varje årsskifte fram till år 2015, då 
ärendet tas upp för nytt beslut. 
 
Under 2015 har verksamheten sett över riktlinjer för parboende samt 
avgifter för parboende som ska gälla i de fall en medboende utan eget beslut 
om vård och omsorgsboende flyttar in med sin närstående. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2014-11-09 utvärderat försöket. 
Möjligheten till parboende samt möjlighet att dela rum/lägenhet bör finnas 
kvar. Erbjudandet gäller i de fall lägenheten är lämplig för två personer ur 
arbetsmiljösynpunkt 
 
Socialnämndens beslut 
 

1.  Möjlighet till boende i dubbelrum inom vård och omsorgsboende 
permanentas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesplan år 2016 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Nämndskansliet 
. Socialnämnden 

Sn § 81 Dnr 00288/2015 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2016 för socialnämnden har upprättats. 
 
Utskott, måndagar kl 09.00 Nämnd, måndagar kl 10.00 
 
 19 januari (utbildning) 
22 februari 14 mars 
4 april 18 april 
2 maj 23 maj 
12 september 26 september 
7 november 5 december 
 
Vad som bl. a ska behandlas i nämnd 
19 januari — Utbildning - Offentlighet och sekretess 
14  mars — Bokslut 2015 
18 april — Förslag till mål och resursplan 2017 
23 maj —  
26 september — Delårsredovisning 1 januari - 30 juni, 
5 december— Fastställande av mål, resurs- och verksamhetsplan 2017 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2016 antas. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande
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Ägar- och 
underhållsansvar av kåtan 
vid Ringelsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Ekonomi 
. Susanne Stenberg 
. Samisk arbetsgrupp 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 82 Dnr 00299/2015 739 
 
Våren 2011 inköptes av statsbidraget för samisk förvaltning en kåta som 
ställdes upp vid äldreboendet Ringelsta. Denna kåta används kontinuerligt 
och tillför stor glädje för de äldre.  
 
Statsbidraget är avsett att användas för merkostnader som kan uppstå vid 
enstaka företeelser och är inte avsett att användas för löpande 
verksamhet/kostnader etc. Samisk förvaltning har fram till idag bekostat 
kåtan, eldragning, armaturer och hittills gjorda justeringar som ex mer 
handikappvänlig interiör. Ringelsta bekostar den el som förbrukas i kåtan. 
Möjlighet finns för övriga verksamheter att nyttja kåtan enligt 
överenskommelse med Ringelsta.  
 
Kommunstyrelsens utsedda arbetsgrupp för det samiska förvaltningsområdet 
anser att kåtan är en gåva till äldreboendet Ringelsta med avsikt att användas 
för bland annat samiska träffar i enlighet med lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetsgruppen anser att ägar- 
och underhållsansvaret för kåtan bör ligga hos socialnämnden. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2015-11-24 inlämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden åtar sig ägar- och underhållsansvaret för kåtan vid 

Ringelsta. 
2. Kåtan får upplåtas även till andra träffar än till enbart med samiskt 

innehåll. 
3. Bokning av kåtan ska ske via boendechef/receptionist på Ringelsta. 

 
____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Catrin Höglander 
 

Sn § 83 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 1 ej verkställda beslut att rapportera tredje 

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 tredje kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Delegering av 
beslutanderätt 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Berörda 
 

Sn § 84 Dnr 00309/2015 002
  
Socialnämnden antog 2014-05-19 § 36 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Förslag föreligger om tillägg i socialnämndens delegationsförteckningen; 
 

att till enhetschef för individ- och familjeomsorgen delegera beslut om 
ansökan om och redovisning av pengar för verksamhet med personligt 
ombud. Anledningen är att underlätta/påskynda redovisningsförfarande och 
ansökan om pengar för denna verksamhet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas. 
2. Socialnämndens beslut 2014-05-19 § 36 upphör att gälla. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 
Sammanträde: 2015-12-07 

 
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 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Mats Klockljung -          

 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           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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