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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-05-29 55 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00-16.00. 
 
Beslutande Leif Rönnqvist, (s), ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Karin Lindgren (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 

 Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Annika Öberg, (m) 
Pia Klockljung, (c) tjg ers 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Camilla Grahn, kostchef, § 37 

Anna Lindbäck, enhetschef IFO, § 38 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
 
 
Utses att justera Johnny Bäckström 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2017-06-13 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 36-48 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Johnny Bäckström 
 

 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-05-29 
 
Datum då anslaget 2017-06-14 Datum då anslaget 2017-07-06 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 56 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 36 
Studiebesök på Bryggan och hemtjänsten 
 
Sn § 37 Dnr 00023/2017 700 
Information från kostchefen 
 
Sn § 38 Dnr 00023/2017 700 
Verksamhetsuppföljning - Individ och familjeomsorgen 
 
Sn § 39 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 40 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 41 Dnr 00022/2017 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2017 - Socialnämnden 
 
Sn § 42 Dnr 00133/2017 002 
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 
Sn § 43 Dnr 00203/2015 730 
Länsgemensamt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras 

medföljande barn i Norrbottens län 
 
Sn § 44 Dnr 000126/2017 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 

verkställda inom tre månader - 2017 
 
Sn § 45 Dnr 00018/2017 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2017 - Socialnämnden 
 
Sn § 46 Dnr 00106/2016 042 
Begäran om tilläggsanslag till socialnämndens mål- och resursplan 2017 
 
Sn § 47 Dnr 00152/2017 730 
Kriterier och körutiner för trygghetsboende 
 
Sn § 48 Dnr 00058/2017 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Afrodite Nord AB 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 57 
 

 
 
 
Studiebesök på Bryggan 
och hemtjänsten 

Sn § 36 
 
Socialnämnden besökte korttidsplatserna på Bryggan där vikarierande 
boendechef visade runt och berättade om verksamheten. Bryggan har plats 
för 15 personer, många enkelrum och fler toaletter än på förra stället. Både 
personal och gäster är nöjda med de ändamålsenliga och ljusa lokalerna. 
 
Socialchefen gjorde en genomgång av statistik runt äldreomsorgen ut 
Kolada. Arvidsjaur har hög andel äldre över 85 år och i jämförelse med 
andra kommuner har vi effektiv äldreomsorg. Bemanningen inom vård och 
omsorgsboende ligger strax under genomsnittet i riket. I Kolada hittar man 
statistik om alla områden som kommunen och regionen har ansvar för. 
 
Förmiddagens sista punkt var besök i hemtjänstens nya lokaler samt hos 
biståndshandläggarna. Hemtjänsten består av 6 grupper varav 5 finns i 
centralorten. Lokalerna är stora och rymliga men det finns problem med 
parkeringar. Hemtjänstbilarna har fasta platser men det blir trångt när 
besökare använder markytor omkring att parkera på. Skärmtak över 
parkeringarna måste också sättas upp för att arbetsmiljön inte ska bli sämre 
än på förra stället. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 58 
 

 
 
 
Information från 
kostchefen 

Sn § 37 Dnr 00023/2017 700 
 
Kostchef Camilla Grahn informerade socialnämnden om bl a följande; 
 
Kommunens livsmedelsavtal är förlängt 1 år. I livsmedelsavtalet är 
närproducerat och ekologiska livsmedel är en viktig del. 
 
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att laga och servera mat som har bra 
näringsvärde. 
 
Inom äldreomsorgen skickas det årligen ut en enkät där de äldre får tycka till 
om den man som serveras och det går också att lämna synpunkter på maten 
annan tid. 
 
En kostutredning har utförts och kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen i juni 2017. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 59 
 

 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Individ och familje-
omsorgen 

Sn § 38 Dnr 00023/2017 700 
 
Enhetschef IFO, Anna Lindbäck föredrar några enskilda ärenden som 
enheten arbetar med. 
 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 60 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 39 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Månadsbrev april 2017 (Dnr 18/2017) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Utvärdering av dialog- och demokratidagen 1 mars 2017 
- Bitr Kultur- och integrationschef Camilla Freedman 
 
* Avslutat ärende - Anmälan om händelse med våld/hot om våld  

(Dnr 19/2017) 
- Arbetsmiljöverket 
 
* Svar på Begäran om ersättning för utredningsinsatser inom 

Rehabområdet 
- Region Norrbotten 
 
* Skrivelse om tänkta besparingar inom äldreomsorgen, (Dnr 90/2017) 

- PRO Arvidsjaur 
 
* Rapport 2016 
- Patientnämnden i Norrbotten 
 
* Protokoll från årsstämma 
- Informationsteknik i Norrbotten AB – Itn Norrbotten 
 
* Arbete, integration och ekonomiskt bistånd 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Månadsbrev maj2017 (Dnr 18/2017) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 61 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 40 
 
Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
Socialnämndens utskott – delegering §§ 1-1 2017 

 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2017-04-05- 2017-05-15 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning LSS 2 
Inleda insatsutredning LSS 2 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 7 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2017-04-05- 2017-05-15 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 13 
Egenvård 1 
Inleda utredning SoL 14 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  3 
Serviceinsatser 5 
Särskilt boende 3 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 46 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 100 
Summa delegeringsbeslut 100 
 
Maria Isaksson 
Avgiftsbeslut 12 
Trygghetslägenhet 3 
Summa delegeringsbeslut 15 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 62 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 40 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-04-05- 2017-05-15 
Marie Lidström 
Ansökan återtagen under utredning 2 
Avsluta utredning SoL 13 
Egenvård 1 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 14 
Korttidsboende 2 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  4 
Serviceinsatser 5 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 47 
 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 16 
Egenvård 3 
Hemtjänst i särskilt boende 1 
Inleda utredning SoL 17 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 3 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  7 
Serviceinsatser 6 
Särskilt boende 3 
Summa delegeringsbeslut 60 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 268 beslut 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 63 
 

 
 forts. Sn § 40 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-04-05- 2017-05-15 

 
Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 1 
Ekonomiskt bistånd uöver skälig levnadsnivå 4:2 2 
Extra kostnader vid placering 2 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 2 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Maria Isaksson 
Extra kostnad vid placering 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Mona Larsson Dahlberg  
Extra kostnad vid placering 1 
Försörjningsstödt 4:1 5 
Livsföring i övrigt 4:1 2 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 3 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Marlene Lima  
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Ann-Britt Laestander 
Utredning faderskap 2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 64 
 

 
 forts. Sn § 40 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-04-05- 2017-05-15 

Åsa Lindström  
Avslag 4:1 6 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Bekträft MF protokoll 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 5 
Biträde av annan kommun 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Förskott på förmån 9;2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 18 
Livsföring i övrigt 4:1 10 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 4 
Utredning faderskap 3 
Summa delegeringsbeslut 54 
 
Hedman, Britt-Inger 
Extra kostnad vid placering 2 
Försörjningsstöd 4:1 12 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Lägga ner utredning  1 
Återkrav bistånd 9:1 SoL 1 
Summa delegeringsbeslut 23 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 14 
Livsföring i övrigt 4:1 9 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Summa delegeringsbeslut 32 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-05-29 65 
 

 
 forts. Sn § 40 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-04-05- 2017-05-15 
Carina Lundmark  
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Familjehem/jourhem Tillfälligt SoL 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Summa delegeringsbeslut 5 
 

Nanna Rehnfeldt 
Extra kostnad vid placering 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Anna Nyman 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 18 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 13 
Livsföring i övrigt 4:1 11 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ändring av överklagat beslut 1 
Summa delegeringsbeslut 56 
 
Susann Lundgren 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 2 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 206 beslut 
 
Ordförande Leif Rönnqvist 
Omedelbart omhändertagande 6 § LVU miljö 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 66 
 

 
 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2017 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare soc 
. Socialnämnden 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Sn § 41 Dnr 00022/2017 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll. 
 
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 systern och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Socialnämnden har 2017-03-13 § 10 antagit internkontrollplan för 2017. 
Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-05-15 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-05-29 § 41.  
 

Uppföljning - Internkontrollplan 2017 – Socialnämnden 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God service och 
trygghet 

 Handläggningstid för 
utredningar av barn och 
unga 
 
 
Bemötande 
Uteblivna insatser 

170424 visar uppföljningen 0 beslut som inte är verkställda. 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplane
ring 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

Budgetuppföljningen för jan-april pekar mot ett stort underskott, ca 4,6 miljoner. 
Revisorerna är informerade, förslag till kostnadssänkande åtgärder är framtagna. 
Begäran om tilläggsbudget är föreslagen. 
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Socialnämnden 2017-05-29 67 
 

 
 
 
Delegering av 
beslutanderätt 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Berörda 
 

Sn § 42 Dnr 00133/2017 002 
  
Socialnämnden antog 2015-12-05 § 80 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Förslag föreligger om ändring i socialnämndens delegationsförteckningen 
med anledning av att hantering av ärenden enligt alkohollagen flyttas över 
från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden från och med 
2017-07-01. 
 
Förslaget är att ta bort kapitlet 9 Alkohollagen i socialnämnden delegering 
av beslutanderätt från och med 2017-01-01. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas och börjar gälla  

2017-07-01. 
2. Socialnämndens beslut 2016-12-05 § 80 upphör att gälla. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 68 
 

 
 
 
Länsgemensamt skyddat 
boende för våldsutsatta 
kvinnor och deras 
medföljande barn i 
Norrbottens län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Socialkontoret 
 

Sn § 43 Dnr 00203/2015 730 
 
Kommunernas skyldighet att ge stöd till våldsutsatta förutsätter skyddat 
boende av god kvalitet. 
 
Kommunfullmäktige har 2016-06-20 § 95 beslutat anta överenskommelse 
om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i 
Norrbotten. Kostnadsfördelning mellan kommunerna godkänns under 
förutsättning att samtliga kommuner i Norrbotten deltar.  
(Grundkostnad 75 000 kr/år samt en dygnskostnad med 2500 kr baserat på 9 
boendeplatser). 
 
Av länets 14 kommuner har 12 kommuner ställt sig positiva till ett skyddat 
boende. Luleå kommun som huvudman för verksamheten har arbetat med 
förslaget och gjort kostnadsberäkningar utifrån överenskommelsens förslag. 
 
Nytt förslag till kostnadsfördelning  
Kostnadsförslaget bygger på att 12 kommuner delar på en fast kostnad på  
3 000 tkr utifrån invånarantal och resterande 3 852 tkr ska täckas av 
dygnsavgift. Prisuppräkning sker enligt gällande regler.  

Kommun Basfinansiering 12 kommuner Jämfört med 14 kommuner 
Arvidsjaur 95 201 75 000 

 
Dygnsavgift för 6 platser 4 470 kr per dygn beräknad på 70% beläggning. 
Dygnsavgift för 9 platser 2980 kr per dygn beräknad på 70% beläggning. 
 
Vid länsträffen för socialnämndsordföranden och vice ordföranden den 23 
mars 2017 diskuterades frågan om skyddat boende. Vid detta möte 
beslutades; 
 
att  kommunerna behandlar frågan om kostnadsökningen för den fasta 
basfinansieringen 
att  Luleå kommun planerar det skyddade boendet med 8 – 9 platser. 
att skyndsamt återkomma med beslutet till Norrbottens Kommuner. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att inte anta förslaget att ingå 

överenskommelse om skyddat boende. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse socialchef 
Skrivelse Norrbottens kommuner 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-05-29 69 
 

 
 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Socialkontoret 
 

Sn § 44 Dnr 000126/2017 709 
  
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 
9 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera första 
kvartalet 2017.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för första e kvartalet 
2017. 
 
Övrig information 
Av tidigare inrapporterade beslut som ej verkställts inom tre månader finns 
inga beslut kvar som ej verkställda. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-02-20 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-05-29 70 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2017 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Sn § 45 Dnr 00018/2017 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med april 2017 redovisas. 
 
Förväntat underskott 2017 ca 5,3 mkr. 
 

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 

Personal  152 165 52 437 157 412 -5 247 

Verksamhet  52 014 19 106 56 899 -4 886 

Internhyror  8 025 2 675 8025 0 

       

Summa kostnader  212 204 74 219 222 336 -10133 

       

Intäkter  -39 111 -18 607 -43 908 4 797 

       

Netto  173 093 55 611 178 425 -5 336 
 
Uppföljningen efter 4 månader ser betydligt bättre ut än vid tre månader. 
Den stora skillnaden är att intäkterna inom Avdelningen för 
funktionshindrade räknats upp, vilket gör att AFF beräknas klara sin budget 
. 
För individ och familjeomsorgen pekar prognosen mot ett fortsatt underskott 
som beror på kostnader för vård och stöd till barn och unga samt 
missbrukare. Kostnaderna för familjehem (oftast konsulentstödda) 
institutionsvård för barn, unga och missbrukare beräknas kosta ca 4 ,5 
miljoner mer än budget. 
 
Äldreomsorgen har högre kostnader än budget, internbudgeten för vård och 
omsorgsboenden fick dras ner för att komma i ram och enheterna har inte 
klarat att spara in 3 % som saknas redan från början. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Begäran om 
tilläggsanslag till 
socialnämndens mål- och 
resursplan 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 46 Dnr 00106/2016 042 
 
Socialnämnden har i ett tidigt skede konstaterat att tilldelad budgetram för 
2017 inte räcker för att klara nämndens lagstadgade verksamhet. 
 
Vid budgetuppföljningen efter fyra  månader ser verksamheten ut att gå med 
minst 5 300 tkr i underskott beräknat på helår. 
 
IFO 
Individ och familjeomsorgen prognosticerar fortfarande ett stort underskott 
som beror på placeringskostnader för barn, unga och vuxna. 
 

Bistånd för vuxna missbrukare förväntat underskott ca 850 tkr 
 

Familjehem och övrigt stöd förväntat underskott ca 1000 tkr 
 

Institutionsvård barn och unga -förväntat underskott kan bli uppemot 
2 800 tkr. 
 
Äldreomsorgen 
Inom äldreomsorgen beror avvikelserna mest på att budgeten redan från 
början var för låg då personalkostnaderna inte täcktes inom ramen. 
 
Från verksamhetens sida bedöms det inte möjligt att spara in så mycket på 
äldreomsorgen under 2017 så det täcker det förväntade underskottet. 
Äldreomsorgens enda möjlighet att göra någon större besparing ligger i att 
omstrukturera från vård och omsorgsboende till hemtjänst. En sådan åtgärd 
kräver lång tid för att genomföras då boende ska flytta till de rum som blir 
lediga på annat boende, personal ska byta arbetsplats mm. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 4 650 tkr år 2017 för 

att täcka det förväntade underskottet för placeringar av barn, unga samt 
vuxna missbrukare. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 
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Kriterier och körutiner för 
trygghetsboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Handläggare soc 
Personalledare soc 
Kommunala Pensionärsrådet 
 
 
 
 

Sn § 47 Dnr 00152/2017 730 
 
Socialnämnden antog kriterier och körutiner för trygghetsboende  
2011-09-20 § 74. Kriterierna och körutinerna har reviderats eftersom fler 
trygghetslägenheter har tillkommit samt att behov av uthyrningsrutiner och 
beskrivning av trygghetslägenheter är nödvändiga. 
 
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. 
 
De vård och omsorgsinsatser som den som bor i en trygghetsbostad behöver 
tillhandahålls genom biståndsbedömd hemtjänst och/eller hemsjukvård på 
samma sätt som i övrigt ordinärt boende.  
 
Hyresgästen möblerar själv sin lägenhet. Gästen har ett eget hyreskontrakt 
och kan därför göra ansökan om bostadstillägg. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kriterier och körutiner för trygghetsboende antas. 
2. Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 74 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kriterier och körutiner för trygghetsboende 
 

Antagen av socialnämnden 2017-05-29 § 47. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kriterier och körutiner  
för trygghetsboende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Styrande dokument Föreskrift 2017-05-29 Socialnämnden 
Dokumentansvarig Giltig till 
Socialnämnden Tills vidare 
Dokumentinformation Dnr 152/2017 

 

  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (3) 
 

Kriterier och körutiner för trygghetsboende 
 

Antagen av socialnämnden 2017-05-29 § 47.. 

 
 
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. 
 
De vård- och omsorgsinsatser som den som bor i en trygghetsbostad behöver tillhandahålls genom 
biståndsbedömd hemtjänst och/eller hemsjukvård på samma sätt som i  övrigt 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 

 
Utvärderas genom enkäter till boende, uppföljning av kösystemet. 
 
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 för närvarande fyra stycken trygghetslägenheter. En på 1 rum och kök, storlek 40 
m2, en på 1,5 rum o kök, storlek 49 m2. Två stycken är på 2 rum och kök, storlek 59 m2. Ytterligare 
trygghetslägenheter kommer successivt att inrättas på Solbacken. 
 
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 3 (3) 
 

Kriterier och körutiner för trygghetsboende 
 

Antagen av socialnämnden 2017-05-29 § 47. 

 
Kriterier för trygghetsbostäder 
 
För att få ställa sig i kö till behöver du ha någon form av stöd/hjälp i hemmet t.ex. hemtjänst, 
trygghetslarm. 
 

 Bosatta inom Arvidsjaurs kommun ska prioriteras 
 70 år eller äldre är prioriterade 
 Hyresgästens behov av vård- och omsorgsinsatser får ej överstiga 45 tim/vecka 

 
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 
gäller för personer som beviljats förtur pga bostadslöshet. 
 
Administrativ assistent på socialkontoret 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. 
 
Den som tackar nej till erbjuden trygghetsbostad flyttas till nytt ködatum, dvs samma datum som 
denne tackat nej. 
 
Administrativ assistent på socialkontoret förmedlar hyreskontrakt och tar emot uppsägningar 
 
För uppsägning gäller de regler som finns i hyreslagen: 
 

1. För uppsägning gäller tre månaders uppsägningstid. Finns annan hyresgäst till lägenheten 
som kan och vill hyra lägenheten före uppsägningstidens utgång kan uppsägningstiden 
förkortas. 

2. 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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Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten – Afrodite 
Nord AB 

Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 48 Dnr 00058/2017 702 

Restaurang Afrodite har hos socialnämnden ansökt om stadigvarande 
tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 
Restaurang Afrodite, Storgatan 10, i restaurang, med tillhörande 
uteservering, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 
11-01. 

Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar att det finns en del brister i bolaget. Eftersom bolaget bedrivit 
verksamheten i flera år, utan åtgärder från kommunen kan utredaren tänka 
sig ett tillfälligt serveringstillstånd över sommaren. 

Socialnämndens beslut 

1. Restaurang Afrodite beviljas tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, till 
allmänheten, vid Restaurang Afrodite, Storgatan 10, Arvidsjaur, i 
restaurangen med tillhörande uteservering, enligt ritning, till och med 
2017-09-30, dagligen 11-01.

2. Att tillståndshavaren under tiden fram till 2017-09-30 skall visa 
finansiering och visa att han med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att 
bedriva verksamheten.

3. Att tillståndshavaren ska se till att ordningsvakter finns vid behov. Krav 
på antal ordningsvakter kan av socialnämnden eller polismyndigheten 
komma att ändras med kort varsel. 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2017-05-29 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Leif Rönnqvist 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 Vakant -          

 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 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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