
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 96 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 09.00-14.00. 
 
Beslutande Leif Rönnqvist, (s), ordförande 

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

 Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Kristina Lundberg (c) 
Annika Öberg, (m) 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Ann-Charlotte Larsen, personalansvarig för poolen § 63 

Maria Isaksson, budget och skuldrådgivare, § 64 
Jenny Bjuhr, chef avdelningen för funktionshindrade, §§ 71-73 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
 
 
Utses att justera Annika Öberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2017-12-14 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 63-81 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Annika Öberg 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-12-04 
 
Datum då anslaget 2017-12-15 Datum då anslaget 2018-01-06 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 97 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 63 Dnr 00023/2017 700 
Verksamhetsuppföljning – Personalpoolen 
 
Sn § 64 Dnr 00023/2017 700 
Information - Budget- och skuldrådgivning 
 
Sn § 65 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 66 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 67  Dnr 00018/2017 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2017 – Socialnämnden 
 
Sn § 68 Dnr 00106/2016 041 
Omfördelning inom socialnämndens investeringsram 2017 för köp av bil till 
avdelningen för funktionshindrade 
 
Sn § 69 Dnr 00022/2017 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2017 – Socialnämnden 
 
Sn § 70 Dnr 00090/2017 041 
Mål- och resursplan 2018 –med verksamhetsmål – Socialnämnden 
 
Sn § 71 Dnr 00296/2017 734 
Inrättande av gruppbostad inom avdelningen för funktionshindrade 
 
Sn § 72 Dnr 00297/2017 716 
Inrättande av korttids/fritids inom avdelningen för funktionshindrade 
 
Sn § 73 Dnr 00288/2017 042 
Genomlysning av ekonomi och verksamhet inom avdelningen för 
funktionshindrade (AFF) 
 
Sn § 74 Dnr 00285/2017 006 
Sammanträdesplan år 2018 – Socialnämnden 
 
Sn § 75 Dnr 00289/2017 709 
Årshjul 2018 för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 98 
 

 
 Sn § 76 Dnr 000126/2017 709 

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader – 2017 
 
Sn § 77 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 § 78 Dnr 00299/2017 002 
Delegering av beslutanderätt – Socialnämnden 
 
Sn § 79 Dnr 00293/2017 739 
Information om avslutat ärende - lex Sarah  
 
Sn § 80 Dnr 00298/2017 753 
Information – Inrättande av socialjour 
 
Sn § 81 Dnr 00312/2017 102 
Val av ersättare i socialnämndens utskott 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Socialnämnden 2017-12-04 99 

Verksamhetsuppföljning 
- Personalpoolen

Sn § 63 Dnr 00023/2017 700 

Personalpoolen 
Ann-Charlotte Larsen, personalledare vid poolen, har informerat om 
verksamheten; 

Personalpoolen har idag11 personer som är tillsvidareanställda. Poolen har 
också ansvaret för oplacerade tillsvidareanställ som i dagsläget är 9 st. 
2018 utökas personalstyrkan med en nattjänst. 

 Beställning av vikarier fungerar bra.

 Det är en fördel för vikarierna samt arbetsgivaren om vikarierna kan
arbeta på olika arbetsplatser.

 Poolen hanterar även beställning av vikarier för asylboendena och
kostenheten

 Under 2018 har poolen möjlighet att administrera vikariat inom barn- 
och utbildningsnämndens områden om verksamheterna så önskar.

 Beviljat stimulansmedel äldreomsorgen tar slut 2018-12-31.
Stimulansmedlen har medfört anställning av tre resurspersoner som
varit till stor hjälp ute i verksamheterna. Pengarna räcker även till
utökning av samordnartjänst 0,5 i poolen.

 Personalpoolens timbelopp höjs 2018-01-01 till 350 kronor per timme.
från och med 2018-01-01.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2017-12-04 100 
 

 
 
 
Information  
- Budget- och 
skuldrådgivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Kommunstyrelsen 
. Socialnämnden 

Sn § 64 Dnr 00023/2017 700 
 
Maria Isaksson, budget- och skuldrådgivare informerar om följande: 
 
Enligt Skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer 
rådgivning. Denna rådgivning är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt. 
 
Budget- och skuldrådgivaren kan visa på alternativ hur man kan gå tillväga i en 
skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver 
göras. Rådgivaren också bistå med stöd för att kunna göra en ansökan om 
skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsanerings-lagens krav 
eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna 
fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte 
arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. 
 
Arvidsjaurs kommun erbjuder; 
 
 hjälp med att göra upp en budget för hushållet. 
 visa på förslag hur man kan förändra ekonomi. 
 lämna förslag för att förhindra att hamna i en ohållbar skuldsituation. 
 alternativ som fokuserar på skulderna 
 förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en 

lösning, steg för steg. 
 hjälp att kontakta dem som har fordringar på sig, t ex inkassobolag och 

Kronofogden. 
 information om hur en skuldsanering går till. 
 stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen, exempelvis hjälp med att 

ansöka, överklaga eller begära omprövning. 
 hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser. 
 
Skulder 2016 hos Kronofogden (boende i vår kommun) Skuld totalt 
Flickor 18-25 år  ca 360 000 kr 
Pojkar 18-25 år  ca 140 000 kr 
Kvinnor 65+  ca 4 000 000 kr 
Män 65+  ca 4 000 000 kr 
Totalt kvinnor över 18 år  81 st ca 14 500 000 kr 
Totalt män över 18 år - 101 st ca 15 500 000 kr 
 
Mål 
 Minska antalet unga skuldsatta genom budget- och skuldrådgivning 
 Minska antalet äldre skuldsatta genom skuldsanering 
 Kartlägga antalet skuldsatta som behöver praktisk hjälp 
 Ökat och regelbundet samarbete med skola och aktörer som arbetar med 

unga vuxna 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 101 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 

Sn § 65 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Brukarundersökning – Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 - 

Hemtjänst 
- Socialstyrelsen 
 
* Nationell brukarundersökning – Så tycker äldre om äldreomsorgen 2016 – 

särskilt boende 
- Socialstyrelsen 
 
* Månadsbrev oktober 2017 
- Socialchefen 
 
* Nyhetsbrev oktober 2017 
- Norrbottens kommuner 
 
* Cirkulär 17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2018, 

preliminärt utfall 
- SCB 
 
* Sammanträdesdagar 2018 
- Norrbottens kommuner 
 
* Nyhetsbrev september 2017 
- Region Västerbotten 
 
* Månadsbrev november 2017 
- Socialchefen 
 
* Nya åtgärder inom den statliga assistansersättningen 
- Regeringskansliet 
 
* Delårsredovisning 2017-08-31 – hela kommunen 
- Kommunfullmäktige 2017-10-31 § 153 
 
* Revisionsrapport – Granskning av miljöarbete 
- Kommunfullmäktige 2017-10-31 § 140 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 102 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 66 
 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2017-09-14- 2017-11-17 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning LSS 4 
Daglig verksamhet 1 
Inleda insatsutredning LSS 5 
Inleda utredning personkrets 1 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 3 
Personkrets 1 1 
Personlig assistans 2 
Summa delegeringsbeslut 17 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 17 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2017-09-14- 2017-11-17 
Emelie Olsson 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 21 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 2 
Inleda utredning SoL 22 
Korttidsboende 7 
Matdistribution 5 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  3 
Serviceinsatser 5 
Särskilt boende 3 
Trygg hemgång 2 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 78 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 103 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 66 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-09-14—2017-11-17 
Marie Lidström 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avsluta utredning SoL 35 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 2 
Hemtjänst i särskilt boende 5 
Inleda utredning SoL 34 
Korttidsboende 5 
Matdistribution 5 
Medboende i särskilt boende 1 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  17 
Serviceinsatser 10 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 2 
Summa delegeringsbeslut 121 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 55 
Dagverksamhet 3 
Egenvård 5 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 55 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 14 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  29 
Serviceinsatser 26 
Särskilt boende 2 
Trygg hemgång 3 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 206 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 84 
Trygghetslägenhet Solbacken 16 
Summa delegeringsbeslut 100 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 104 
 

 
 forts. Sn § 66 

 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2017-09-14—2017-11-17 
Maria Isaksson 
Trygghetslägenhet Ringelsta 7 
Trygghetslägenhet Solbacken 4 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Ann-Marie Enberg 
Avgiftsbeslut 66 
Summa delegeringsbeslut 66 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 582 beslut 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-09-14—2017-11-17 

Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Extra kostnader vid placering 5 
Förmedling egna medel 2 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 4 
HVB SoL 1 
Livsföring i övrigt 3 
Utredning 11:1Anmälan 0-17 år 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Summa delegeringsbeslut 23 
 
Carina Lundmark  
18+ Ensamkommande 2 
Avsluta utredning 0-17 år med insats 1 
Extra kostnad vid placering 3 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 105 
 

 
 forts. Sn § 66 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2017-09-14- 2017-11-17 

Mona Larsson Dahlberg  
Avslag 4:1 2 
Avsluta utredning Ansökan 21- med insats 2 
Avsluta yttrande 11 § LUL 1 
Avsluta yttrande 3:8 körkortsförordningen 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Försörjningsstöd 4:1 10 
Livsföring i övrigt 4:1 3 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 5 
Utredning 11:1 Yttrande/upplysn IFO 3 
Utredning 11:1 yttrande FR 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 35 
 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 7 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Bekräft MF protokoll 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 3 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 7 
Förskott på förmån 9;2 livsföring övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:1 23 
Livsföring i övrigt 4:1 24 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Utredning faderskap 1 
Summa delegeringsbeslut 79 
 
Maria Isaksson 
Försörjningsstöd 4:1 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 106 
 

 
 forts. Sn § 66 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-09-14—2017-11-17 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 5 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Extra kostnad vid placering 2 
Försörjningsstöd 4:1 11 
Livsföring i övrigt 4:1 5 
Utredning 11:1 vård/umg/bo 2 
Utredning avtal om vård/umg/bo 1 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 29 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 25 
Livsföring i övrigt 4:1 5 
Summa delegeringsbeslut 41 
 
Anna Nyman 
Avslag 4:1 2 
Avslag 4:2 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 34 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 9 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 23 
Livsföring i övrigt 4:1 19 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Summa delegeringsbeslut 106 
 
Ann-Britt Laestander 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 9 
Utredning faderskap 9 
Summa delegeringsbeslut 19 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 107 
 

 
 forts. Sn § 66 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2017-09-14- 2017-11-17 
Nanna Rehnfeldt 
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Susann Lundgren 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Rebecka Olofsson 
Avsluta utredning Ansökan 21- med insats 1 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 yttr/upplysn IFO 2 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Marlene Lima  
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 15 
Utredning 11:1 Ansökan 18-20 år 1 
Summa delegeringsbeslut 18 
 
Socialnämndens ordförande Leif Rönnqvist 
HVB SOL  2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 367 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 108 
 

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

Sn § 67  Dnr 00018/2017 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2017 redovisas. 
 

 Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
Personal 155 084 131 078 158 563 -3 479 
Verksamhet 52 014 46 814 56 986 -4 972 
Internhyror 8 025 6 688 8 025 0 
     
Summa kostnader 215 123 184 580 223 574 -8 451 
     
Intäkter -39 111 -30 693 -43 328 4 217 
     
Netto 176 012 153 887 180 246 -4 234 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige informeras om socialnämndens prognos.  

I jämförelse med delårsredovisning 2017-08-31 ligger den största 
förändringen inom avdelningen för funktionshindrade. 
I dagsläget finns ingen möjlighet att förändra socialnämndens 
förväntade utfall för 2017. Inför 2018 kommer genomlysning av 
avdelningen för funktionshindrade att genomföras. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-09-11 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 109 
 

 
 
 
Omfördelning inom 
socialnämndens 
investeringsram 2017 för 
köp av bil till avdelningen 
för funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Marina Voronova 
. Socialchef 
. Chef AFF 
 

Sn § 68 Dnr 00106/2016 041 
 
Socialnämndens investeringsbudget innehåller 530 000 kr för övriga projekt 
soc. Merparten var tänkt att användas till inventarier inom Braxen för 
korttidsboendet och andra lokaler. Tack vare sparsamhet från personalen har 
bara 151 997 kr använts av investeringsbudgeten. 
Samtidigt har Avdelningen för funktionshindrade behov av att köpa ut den 
leasingbil som man använder nu när leasingperioden går ut. Bilen används 
dagligen för transporter, bl a post inom hela socialnämndens verksamhet. 
 
Bilen kostar 68 000 kr. 
 
Arbetsmiljö samt ekonomiska skäl talar för att investeringen ska 
genomföras. 
 
Förslag föreligger att omfördela 68 000 kronor från objekt 0406 ”Övriga 
projekt soc” till nytt objekt 0409 ”Bil AFF”. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Avsluta ärendet utan åtgärd eftersom avdelningen för 

funktionshindrade har meddelat att de kommer att fortsätta med att hyra 
bilen. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse A-S Levander 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 110 
 

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

Sn § 69 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. Uppföljningen godkänns. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-12-04 § 69. 
 

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

 Handläggningstid för 
utredningar av barn och 
unga 
 
Bemötande 
Uteblivna insatser  

 

 
 
 
 
Förvaltningen har Lex Sarah anmält sig själv då arbetsmiljöproblem innebär att 
en brukare inte kan få alla sina biståndsbedömda insatser. 
 
Det finns inga beslut som inte verkställts under perioden. 
 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering  

 

Årets resultat pekar mot ett underskott med 4 234 tkr. 
 

Attraktiv 
arbetsgivare 

 Kontroll av 
sjukfrånvaro, både 
korta och långa sjukfall 
samt totalt. 
 

Sjuktalen lägre än 2016,fram till 31/10 är sjuktalet 6,95 inom socialnämnden.  
Personer med många sjukfall har ökat, liksom antalet dagar för dessa personer. 
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Mål- och resursplan 2018 –
med verksamhetsmål 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Enhetschefer soc 
. Ekonomi 
. Socialnämnden 
. Revisorer 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 70 Dnr 00090/2017 041 
 
Kommunfullmäktige antog en preliminär mål- och resursplan för 
socialnämnden den 20 juni 2017 och denna kommer att fastställas vid 
fullmäktigesammanträdet den 28 november 2017. 
 
Förslag till mål- och resursplan med verksamhetsmål för 2018 har 
upprättats. 
 
Det som saknas i handlingen är driftsbudgeten 2018 som 
kommunfullmäktige beslutar om den 28 november 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Mål- och resursplan med verksamhetsplan 2018 för socialnämnden 

godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-12-04 § 70. 
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Socialnämnden 

Ordförande: Leif Rönnqvist 
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander 
 
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. 
 
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 Region 

Norrbotten 
• Skuldsaneringslagen 
• Föräldrabalken (familjerätt) 
 
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktionshindrade samt 
Individ– och familjeomsorg. 
 
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. 
 
Utvecklingstendenser 2018-2020 
 
Utvecklingstendenser  
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Under planeringsperioden 
behöver vi kartlägga verksamhetens processer och omsätta  i förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån ekonomiska 
och personella resurser. På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra tidiga, förebyggande insatser. 
Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer, fem personalgrupper samt tre biståndshandläggare finns på Braxen, 
f d Hälsocentralen. Samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården ökar. 
Hemtjänstgruppen i Glommersträsk är kvar, Moskosel har lagts ner. Vi anpassar kontinuerligt  personalbehovet med 
utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. Gruppindelningen i centralorten ses över. Behov av nattillsyn ute i 
byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter är  viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta , 
med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön.  
 
Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården får utökat ansvar 
och tiden innan betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska kunna vårdplanera under mellandagar och storhelger. 
Socialtjänstens chefer måste medverka vid planering vid utskrivning i större omfattning än tidigare. 
 
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende har vi ökat antalet korttidsplatser, från 2017 
finns 15 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.  
  



 

Arvidsjaurs kommun   

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Hemsjukvården förväntas ligga på ungefär samma nivå som idag. 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. Vi prövar 
IT-stöd inom den palliativa vården  under 2017. Ifall det visar sig vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom hela 
hemsjukvården. 
 
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. Regeringen beslutade 2016 om en ändring i 
socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och det ska finnas 
tillräckligt med personal dygnet runt. 
 
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten. Vi undersöker  om 
nattillsyn med kamera är kostnadseffektivt och bra för den enskilde, i så fall ska vi införa det. 
 
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat, liksom 
kostnaden för boende på annan ort. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra 
behov än idag.  
Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans övervältras till kommunen. Som exempel 
kan en brukare som haft beslut om personlig assistans dygnet runt genom beslut från Försäkringskassan bli fråntagen 
detta vid omprövning. Vi planerar för att kunna erbjuda andra lösningar, t ex någon typ av trapphusboende med personal 
dygnet runt. 
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och handläggares resurser räcker inte till för att planera för 
förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten. Risk för ohälsa hos personalen och svårigheter att 
rekrytera. 
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan,  i samarbete med andra 
verksamheter. 
Det finns behov av att komma igång med verksamheten korttids/fritids som legat nere under flera år. Lokaler och 
personal som arbetar kvällar, nätter och helger behövs för att tillgodose behoven och verkställa beslut för den enskilde. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen ligger försörjningsstödet på något högre nivå än 2016. En av orsakerna är inflyttning 
av nyanlända, både de som mottagits i kommunen och som inte är självförsörjande efter etableringsperioden , samt de 
som flyttar hit från andra kommuner.. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för 
yngre vuxna. De som har försörjningsstöd står ofta mycket långt från arbetsmarknaden och många får avslag på sina 
ansökningar om aktivitetsersättning från Försäkringskassan och blir därför kvar inom socialtjänsten. Vi fortsätter det 
etablerade arbetssätt som socialtjänsten, resurscentrum och Arbetsförmedlingen är inne i. 
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 har förstärkt familjestödet men 
utredningsresurserna inom barn och unga är fortfarande otillräckliga och vi uppfyller inte lagens krav idag. Alternativ till 
dyra placeringar är få och risken finns att de barn som får vänta far illa. För att klara det akuta behovet av socionom med 
utredningserfarenhet har vi anlitat bemanningsföretag då det visat sig omöjligt att rekrytera på vikariat och vakanta 
tjänster. Vi fortsätter samarbeta med socionomprogrammet i Umeå och under hösten 2017 har vi två elever som gör sin 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss. 
 
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. Vi har problem att rekrytera chefer och det kommer  att bli ännu svårare under kommande 
planeringsperiod, vi fortsätter därför att se över det administrativa stödet till socialnämndens chefer. 
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Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
· Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 125 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Under åren 2019 – 2021 samt 2032 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 75 respektive 57 

personer).  
· 75 – 84-åringarna förväntas öka med 74 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 99 personer).  Behov av flera 

trygghetslägenheter, hemtjänst , hemsjukvård 
· Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 104 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2026 – 2032 (med totalt 63 personer). Behov av stora 

insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård och omsorgsboende, ca 20 % av åldersgruppen förväntas ha behov av 
insatser. 

· Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer. 
 
Barn och unga 
· Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 19 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Under åren 2014 – 2022 förväntas antalet omväxlande öka och minska.  
· Under åren 2023 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 27 personer). 
· Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 36 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
· Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 48 personer). 
· Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 16 personer under prognosperioden 2014 – 2034.  
· Antalet förväntas omväxlande öka och minska under perioden. 
· Under hela perioden förväntas antalet 0 – 18-åringar öka med 70 personer. 
 
Verksamhetsförändringar 2018 
Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är helt avhängigt hur besparingarna i den kommunala verksamheten ska 
genomföras. Alla verksamheter får känna av besparingar i form av mindre kompetensutveckling, kontroll av inköp av 
livsmedel och annat, översyn av bemanning som kan innebära vakanshållning av tjänster där det bedöms möjligt. 
 
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska kunna vårdplanera och ta emot utskrivningsklara alla årets dagar även 
under storhelger (när det blir mer än två helgdagar i följd) samt under mellandagar med start 2018. 
 
Inom Avdelningen för funktionshindrade innebär Försäkringskassans omprövningar inom Personlig assistans  att 
verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras, enskilda brukare kommer inte att ha tillgång till samma 
personliga stöd som tidigare. Kostnaden för de som förlorar sin assistans hamnar helt på socialnämnden.  
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Driftbudget, tkr

Budget 175 826 175 826 175 826
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 878 1 905 2 933
Verksamhetsförändringar* 5 073 5 073 5 073

Nettoram 181 777 182 804 183 832

Ram inför 2018 från föregående år
Socialnämnden 181 777 182 804 183 832

Differens 0 0 0

Investeringsbudget, tkr 2019 2020

Socialnämnden 400 400 400

2018

2018 2019 2020

 
 
Driftbudgetram 2018 
 
 Budget tkr 

2018 
 Prognos tkr 

2017 
Nämnden 270  227 
Social omsorg 7 300  7 151 
IFO 25 000  25 982 
AFF 42 207  39 345 
Äldreomsorg/hemtjänst 30 000  30 079 
Äldreboenden 62 100  62 502 
Hälso- och sjukvård 14 900  14 960 
Nettoram 181 777  180 246 
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Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarna ska erbjudas lagstadgad omsorg 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
80 resp 50 

81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 % 
 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i 
alla åldrar och livssituationer 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mer än 5 1-5 0 

Jämförelsevärde Antalet ej verkställda beslut  per kvartal ska inte 
vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens 
verksamhet. 
Utredningstiden för barn och unga ska inte 
överstiga 4 månader. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske  
enligt gemensamma riktlinjer med Region 
Norrbotten 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 201000-högre 51 000-200 000 0-50 000 

Jämförelsevärde Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Friska medarbetare 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Högre än 9,2 8,18-9,2 Lägre än 8,17 
Jämförelsevärde Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska 

inte vara högre än under 2016 
 

 
  



Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 
 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2016-2018 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Engagerade 
och nöjda 
medborgare 
och kunder 

Lagstadgad vård och 
omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nöjda brukare 
90 % hemtjänst 
60 % boende 

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

- Erbjuda e-tjänster 

- Väl fungerande klagomålshantering 

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

- Utveckla kontaktpersonsystemet inom äldreomsorgen 

- Tillämpa praktisk professionell planering inom äldreomsorgen 

- Fortsätta utveckla arbetet i NORRBUS inom Individ och 
familjeomsorgen 

- Brukarenkäter som erbjuds nationellt 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 
 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2018-2019 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Långsiktig 
hållbar 
utveckling 

Lagstadgad service och 
trygghet för 
Arvidsjaurbor i alla 
åldrar och 
livssituationer 

Antalet ej verkställda 
beslut  per kvartal 
ska inte vara högre 
än 5 inom någon del 
av socialnämndens 
verksamhet. 
Utredningstiden för 
barn och unga ska 
inte överstiga 4 
månader. 

Rapportering från 
verksamhetssystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Arbeta med förebyggande och tidiga insatser; tex genom 
Pärlan, familjestödjare, trygghetslarm, social samvaro för 
äldre, budget- och skuldrådgivning, avlastning som stöd till 
anhöriga 

- 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. 

- Inrätta nytt gruppboende inom Avdelningen för 
funktionshindrade. 

- Starta korttids/fritids i anslutning till A-service/ Åkerbäret 

- Informera om klagomålshanteringen, Lex Sarah och Lex 
Maria, både till personal och allmänhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Verksamhetens aktiviteter för att uppnå målen 
 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2018-2019 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Ekonomi Samverkan vid 
utskrivning från 
slutenvård ska ske  
enligt gemensamma 
riktlinjer med Region 
Norrbotten 

Kostnaderna för 
utskrivningsklara ska 
vara låga. 

Rapportering från 
ekonomisystemet 

- Daglig egen planering för att kunna ta emot utskrivningsklara 
och genomföra samordnad planering med Region Norrbotten. 

- 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 

Perspektiv Mål  Målnivå 
2018-2019 

Nyckeltal/ 
indikatorer 

Aktiviteter 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Friska medarbetare Genomsnittliga 
sjuktal inom hela 
verksamheten ska 
inte vara högre än 
under 2016 

Rapportering från 
personalsystemet 

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

- Säkerställa att chefer har tillgång till administrativt stöd för att 
kunna klara sitt uppdrag. 

- Handledning till personal, både intern och extern. 

- Kontinuerligt se över arbetsmiljön samt arbeta förebyggande 
tillsammans med personalkontoret och företagshälsovården. 
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Inrättande av gruppbostad 
inom avdelningen för 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare AFF 
. Socialnämnden 
. Revisorer 
 

Sn § 71 Dnr 00296/2017 734 
 
Försäkringskassan har omprövat ett par ärenden inom personlig assistans 
och har sedan beslutat att brukare inte längre har rätt till den statliga 
assistansersättningen. Fler ärenden kommer att omprövas under kommande 
år och från verksamhetens sida tror man det kan sluta med att fler brukare 
förlorar rätt till den statliga assistansen. 
 
Från förvaltningens sida bedöms det att under 2018 kommer det att finnas 
behov av gruppboendelösning för 5-6 personer. Det är personer som förlorar 
den statliga assistansen, de som idag har andra, dyrare boendelösningar på 
annan ort eller lösningar som inte är tillräckliga för behovet hos den 
enskilde.  
 
Socialnämndens budgetram bedöms inte rymma den lösning som finns idag 
för de aktuella personerna. För att minska kommunens kostnader har en 
beräkning på gruppboendelösning tagits fram; 
 
Budget – Nuvarande form 
 6 personer 5 personer 
Kostnad 11 282 140 kr/år 8 742 040 kr/år 
Kostnad per/person ca 1 880 356 kr/år 

 
1 748 408 kr/år 

 
 
Budget - Gruppboende 
 Boende med 6 pers Boende med 5 pers 
Kostnad 5 425 788 kr/år 5 485 788 kr/år 
Kostnad per/person 904 298 kr/år 1 097 157 kr/år 
Intäkter 
(baserat på hyresintäkter 
5000 kr/pers och månad) 

360 000 kr/år 300 000 kr/år 

 
Socialchefen har föreslagit socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
planera för gruppboende som kan komma igång under första halvåret 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att planera för ett gruppboende inom 

avdelningen för funktionshindrade, som kan komma igång under första 
halvåret 2018.  

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-11-20 
 

Utdragsbestyrkande 
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Inrättande av 
korttids/fritids inom 
avdelningen för 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare AFF 
. Socialnämnden 
. Revisorer 
 

Sn § 72 Dnr 00297/2017 716 
 
Utifrån LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), har kommunen en skyldighet att tillgodose de behov som finns. 
Barn som är beviljade insatsen korttidstillsyn eller som det brukar kallas, 
fritids, gäller barn över 12 år, har rätt att vistas på fritids när 
vårdnadshavarna förvärvsarbetar, är sjukskrivna mm. 
De barn som är beviljade kontaktfamilj, avlastning eller andra insatser under 
kvällar och helger, har rätt till detta på beviljade timmar. 
 
Verksamhetskostnaden beräknas till 439 340 kr/år. 
 

• Schablonkostnad har använts till uträkning, dag/helg osv, 290:-/h 
• Vikariekostnader är ej inräknade i budget 
• Finns det behov av bil så kan A-services bil användas 
• Ingen hyreskostnad eftersom förslaget är att verksamheten ska bedrivas i 

befintliga lokaler, i samma lokaler som A-service/Åkerbäret 
 
Förslag föreligger att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera 
för korttids/fritids som kan komma igång i början av 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att planera för korttids och fritids inom 

avdelningen för funktionshindrade, som kan komma igång i början av 
2018.  

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse A-S Levander 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 114 
 

 
 
 
Genomlysning av 
ekonomi och 
verksamhet inom 
avdelningen för 
funktionshindrade 
(AFF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. Socialnämnden 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 73 Dnr 00288/2017 042 
 
Kommunstyrelsen har fört diskussioner om genomlysning av kommunens 
ekonomiska situation samt verksamhetens kostnader. Det har framkommit 
att behovet av en fördjupad analys är störst inom socialnämndens 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07 § 253 att rekommendera 
socialnämnden att beställa en genomlysning av verksamheten inom 
avdelningen för funktionshindrade (AFF). 
 
Vid dagens sammanträde har socialchefen informerat om att kostnaden för 
att anlita en konsult ännu inte är känd. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Utföra en genomlysning av verksamheten inom avdelningen för 

funktionshindrade med hjälp av konsult. 
2. Ordföranden Leif Rönnqvist bemyndigas att underteckna avtal med 

utsedd konsult när upphandling är genomförd. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-11-20 
Ks § 253 2017-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 115 
 

 
 
 
Sammanträdesplan år 2018 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Nämndskansliet 
. Socialnämnden 
. Löner 

Sn § 74 Dnr 00285/2017 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2018 för socialnämnden har upprättats. 
 
Utskott, måndagar kl 09.00 Nämnd, måndagar kl 10.00 
 
19 februari 5 mars 
26 mars 16 april 
7 maj 21 maj 
17 september 1 oktober 
19 november 3 december 
 
Vad som bl. a ska behandlas i nämnd 
13  mars — Årsredovisning 2017 
26 april — Förslag till mål och resursplan 2019 
29 maj —  
1 oktober — Delårsredovisning 1 januari – 31 augusti, 
3 december— Fastställande av mål- och resursplan 2019 med verksamhetsplan 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2018 antas. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-11-20 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 116 
 

 
 
 
Årshjul 2018 för 
uppföljning inom 
socialnämndens 
verksamhetsområde 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Socialnämndens enhetsledare 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

Sn § 75 Dnr 00289/2017 709 
 
Förslag till årshjul 2018 för uppföljning inom socialnämndens verksamhets-
område har upprättats: 
 
Socialnämndens beslut 
  
1. Årshjul 2018 för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 

fastställs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-11-20 

Utdragsbestyrkande 

 



Årshjulet socialnämndens verksamhetsområde

5 mars 

Nämdsammanträde

Juli‐September 

Utifrån KF beslut i juni 

reviderar nämnderna 

sina rsep Mål‐ och 

resursplaner.
Juni

KF preliminärt beslut Mål‐ och 

resursplan och utdebitering. 

Beslut om investeringsbudget 

2019‐2020 samt 

investeringsplan 2021‐2023 

Mars‐April

Budgetberedning

September

Delårsbokslut

Oktober

Mål‐ och resursplan 2019 

fastställs

Oktober‐December

Förvaltningarnas arbete med 

internbudget

Mars

Bokslutsberedning

16 april 

Nämdsammanträde

21 maj 

Nämdsammanträde

1 oktober 

Nämdsammanträde

3 december 

Nämdsammanträde

Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2017-12-04 § 75. 1 (2) 
 
Årshjul 2018 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) 

  

Januari‐April 

Planeringsförutsättningar 



 2 (2) 
 

September - fjärde nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut januari-augusti.  
 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) 

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

 Årshjul för uppföljning  
 
 
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:  
Personalpoolen 
Budget och skuldrådgivning 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-12-04 117 
 

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

Sn § 76 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 tredje 

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 tredje kvartalet 

2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-11-20 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 118 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 77 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. Ett nätverk för 
samverkan har bildats. Här ingår Arvidsjaurs församling, polisen, 
hälsocentralen, Kvinnojouren Hera och socialtjänsten. Nätverket går under 
benämningen S.T.O.P.P och träffas regelbundet, för utbyte av information, 
översyn av samverkans rutiner, planering av information och utbildning 
riktat till målgruppen och till allmänheten. 
 
Enhetschef IFO Anna Lindbäck har lämnat en uppföljning av handlings-
planen:  
 
Information 
Kommunens webbinformation har uppdaterats/reviderats. Kommunens 
samiska koordinator kommer att hjälpa till med att ge viss information på 
samiska. 
 
Kartläggning 
På grund av tidsbrist har inte någon kartläggning genomförts under 2017. 
 
Samverkan 
De återkommande träffarna i nätverket S.T.O.P.P har upphört under året. 
Anledningen är att ett par kontaktpersoner med drivande funktion bytt till 
annat arbete. Nya tag tas inför 2018 och inbjudan till ett samverkansmöte i 
januari kommer att skickas ut. 
 
Samverkan kvinnojouren, hälsocentralen och polisen rörande våldsutsatta 
upplevs som väl fungerande. Polisen har under året uttalat sig mycket 
positivt och tackat för god samverkan. 
 
Samordning och rutiner 
Den interna samordningen fungerar väl. Utsedd kvinnofridsansvarig planerar 
dock pensionsavgång och har bett att få bli entledigad. En intern arbetsgrupp 
har bildats för att se över hur vi bäst kan nyttja vår utbildares nya kompetens, 
behov av revidering och implementering av rutiner och hur ansvaret 
framgent kan fördelas. 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 119 
 

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

forts. Sn § 77 
 
Insatser 
Individ- och familjeomsorgens insatser utvärderas muntligt med berörd 
personal. Arbetet med att hitta bra rutiner för skriftlig utvärdering, i syfte att 
nå tydligare och bättre interna rutiner har påbörjats. 
 
Kompetensutveckling  
En personal hos individ- och familjeomsorgen har genomgått Länsstyrelsens 
utbildning för utbildare i ”Våld i nära relationer”, för att löpande kunna 
utbilda övrig personal i kommunen.  
 
Kommunens HR-specialist kommer under december 2017 att genomgå 
webbutbildning för chefer, för att sedan tillsammans med individ- och 
familjeomsorgens utbildare planera kommande års utbildningsinsatser för 
kommunens chefer. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning/utvärdering sker löpande i arbetet med våldsutsatta och med 
samverkansparter. Skriftlig utvärdering sker årligen och delges 
socialnämnden. 
 
Sammanfattningsvis kan målen anses delvis uppfyllda. Vi behöver avsätta 
resurser för årlig kartläggning, säkra regelbundna möten med våra 
samverkansparter och hitta bättre rutiner för dokumentation av interna 
rutiner och uppföljning. 
 
Slutsats 
Uppföljningen visar att kompetensen inom området ”Våld i nära relationer” 
har höjts, men att det fortfarande finns förbättringsområden. Inför 
kommande år bör fokus ligga på förbättrad kartläggning, rutinerna samt 
dokumenterad uppföljning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av handlingsplanen godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 120 
 

 
 
 
Delegering av 
beslutanderätt 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Berörd personal 
 

Sn § 78 Dnr 00299/2017 002 
 
Socialnämnden antog 2017-05-29 § 42 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Revidering av socialnämndens delegationsförteckningen föreligger. 
 
Bistånd - Grupphem/Stödboende, jourhem/familjehem 
Tillägg i punkten 3.47 Tillfälligt beslut  om bistånd i form av boende på 
grupphem/stödboende eller i jourhem/familjehem i avvaktan 
socialnämndens beslut  
 
Bistånd korttidsvård/rehabliliteringsvistelse 
Tillägg i punkten 7.4 – Delegat Hemtjänstchef och chef korttidsboende. 
 
Färdtjänst  
Tas bort eftersom Regionala trafikmyndigheten i Norrbotten numera sköter 
dessa ärenden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas  
2.  Socialnämndens beslut 2017-05-29 § 42 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 121 
 

 
 
 
Information om avslutat 
ärende - lex Sarah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. MAS 
. Socialchef 
 

Sn § 79 Dnr 00293/2017 739 
 
Socialnämnden delges om följande; 
 
Händelsen har anmälts och MAS/biträdande socialchef har utrett ärendet 
enligt lex Sarah. 
 
Beslut om avslutande av utredning lex Sarah fattat av socialchef och 
biträdande socialchef: 
 

Utredning påvisar brister i följsamhet till rutiner i verksamheten. Rutinerna 
har efter inträffad händelse uppdaterats och följts upp. 
Utredningen visar också att den enskildes hälsotillstånd inte har påverkats på 
ett sätt som föranleder anmälan till IVO.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 122 
 

 
 
 
Information  
– Inrättande av socialjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Personalledare soc 
. Polisen 
. 
 

Sn § 80 Dnr 00298/2017 753 
 
Socialtjänsten har skyldighet att ta emot akuta ärenden dygnet runt. 
 
Polisen har hittills tagit emot akuta ärenden, men eftersom de genomfört en 
stor omorganisation är konsekvensen att de inte längre kommer hjälpa till 
med den initiala kontakten till socialjourerna. 
Den 23 december 2017 slutar polisen att ta emot samtal. 
 
SKL har under senaste året kartlagt Sveriges socialjourer/beredskap. 
Anledningen till kartläggningen är dels den mediala uppmärksamhet som 
har sitt ursprung i det arbete Orosanmälan.se gjort på området, dels driver 
vissa riksdagspolitiker frågan om ett statligt ansvar och SKL värnar det 
lokala självstyret. 
 
Socialchefen informerar om att avtal kommer att tecknas med SOS-alarm. 
SOS-alarm tar emot samtalen och förmedlar vidare till socialtjänsten. 
Kostnaden för detta är 4 000 kronor i uppläggningsavgift (engångskostnad) 
samt 120 kronor/samtal. 
 
Socialtjänsten har för detta införskaffat en telefon med speciellt nummer. 
Socialchefen kommer inledningsvis att svara i denna telefon, för att få en 
uppfattning om vilken typ av ärenden som anmäls. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-11-20 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-12-04 123 
 

 
 
 
Val av ersättare i 
socialnämndens utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Socialnämnden 
. Löner 
. Nämndskansli 
 

Sn § 81 Dnr 00312/2017 102 
 
Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
 
Val av ersättare i utskottet föreligger. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Ann-Karin Sörmo (c) utses som ersättare i socialnämndens utskott. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2017-12-04 

 
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 Kristina Lundberg 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 Mai-Lis Widman           

 5 Margareta Mattsson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Bjarne Hald           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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