
 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 46 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00 – 14.35. 
 
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) 
Bjarne Hald, (c) tjg ers 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Viktoria Norberg, hälso- och sjukvårdschef, § 31 

Anna Lindbäck, enhetschef IFO, § 32 
 Marina Voronova, förvaltningsekonom, §§ 33-38  

Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 
 

 
 
 
 
Utses att justera Johnny Bäckström 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2018-05-25 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 31-40 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Johnny Bäckström 
 

 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-21 
 
Datum då anslaget 2018-05-28 Datum då anslaget 2018-06-29 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 47 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 31 Dnr 00054/2018 700 
Tema – Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård 
 
Sn § 32 Dnr 00054/2018 700 
Tema – Individ och familjeomsorg 
 
Sn § 33 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 34 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 35 Dnr 00120/2018 730 
Handbok – Handläggning och behovsprövning enligt Socialtjänstlagen 
-Biståndshandläggning i äldreomsorgen 
 
Sn § 36 Dnr 00074/2018 041 
Preliminär Mål- och resursplan 2019-2021 - Socialnämnden 
 
Sn § 37 Dnr 00146/2018 053 
Anhållan om översyn av fördelningsmodellen gällande kommunens 
internhyror 
 
Sn § 38 Dnr 00074/2018 041 
Skrivelse från personal angående dagverksamheten på Utsikten 2019 -Mål- 
och resursplan 2019-2021 – Socialnämnden 
 
Sn § 39 Dnr 00136/2018 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Sn § 40 Dnr 00140/2018 709 
Utdelning av stipendium år 2018 för studerande på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 48 
 

 
 
 
Tema – Hälso- och 
sjukvård inklusive 
hemsjukvård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 31 Dnr 00054/2018 700 
 
I hälso- och sjukvårdsenheten ingår förutom chef, 14 legitimerade 
sjuksköterskor, två distriktssköterskor, tre arbetsterapeuter och en 
sjukgymnast. Ansvarar för totalt 190 vårdtagare inom kommunens 
verksamhet samt för hembesök. Hembesök både akuta och planerade 
beställs av Region Norrbotten utöver vår egen planering. Arbetsterapeuterna 
och sjukgymnasten jobbar mycket utifrån hembesök eftersom de flesta 
hjälpmedel kräver hembesök för förskrivning ligger det på kommunens 
ansvar. Den legitimerade personalen jobbar utifrån sitt personliga 
yrkesansvar/legitimation och ordinerar åtgärder/insatser utifrån 
vårdtagarens behov. 
 
I patientsäkerhetsberättelsen framkommer två betydande områden som 
behöver åtgärd. Den ena är läkemedelsavvikelserna, uteblivna doser som är 
största delen av avvikelserna har legat ganska konstant i flera år trots 
åtgärder. Nu kommer enheten att göra en testperiod september till februari 
med digitalsignering på Ringelsta och hemtjänsten grupp 4 för att se om det 
kan hjälpa att vårdtagarna ska få sina insatser. Det andra området är den 
palliativa vården där vi enligt palliativa registret inte når så bra resultat, 
vilket inte ger en rättvis bild av denna verksamhet. Enheten har gått igenom 
socialstyrelsens indikatorer och hur man registrerar i systemet. 
 
För att få semesterplaneringen att fungera inom enheten, erbjuder hälso- och 
sjukvårdsenheten 15 000 kr extra per vecka till de sjuksköterskor som 
flyttar sin semester. I dagsläget har tre semesterveckor behövt flyttas (det är 
första året detta används) samt en vikarie under hela sommaren samt en 
under fyra veckor har löst bemanningen till ett acceptabelt schema för att 
klara det akuta i verksamheten.  
 
Samarbete med Hälsocentralen har förbättrats både personalsamverkan och 
läkarsamverkan. 
 
Lifecare det nya systemet i stället för Meddix. Det fungerar inte helt som 
det ska. Gemensamt med Region Norrbotten jobbar kommunerna för att få 
det att fungera, men i dagsläget är det inte optimalt. Även antagna 
samverkansriktlinjer med Region Norrbotten strider i vissa punkter mot 
hemsjukvårdsavtalet, i de nya riktlinjerna påbörjas egen planering direkt 
vilket innebär att enheten kan ha insatser hos patient i upp till tre veckor 
innan man vet om det blir en hemsjukvårdspatient eller ej och SIP 
utförs/erbjuds. I hemsjukvårdsavtalet ska SIP vara gjord för att bli 
hemsjukvårdspatient.  
____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 49 
 

 
 
 
Tema – Individ och 
familjeomsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 32 Dnr 00054/2018 700 
 
Enheten har efter en tid med vakanser full bemanning sedan april 2018. 10 
socialsekreterare arbetar med varierande sysselsättningsgrad från 50 till 100 
%. Två socialsekreterare är f n sjukskrivna på deltid. I övrigt finns 1,0 
familjestödjare, 1,75 personliga ombud, 1,9 administratörer, 0,25 
arkivassistent samt 1,0 enhetschef. 
 
Enheten har under lång tid jobbat för en tydligare struktur för att kunna 
specialisera och vidareutbilda personal inom respektive ansvarsområde, 
som t ex barn/unga och familj, missbruk och beroende, försörjningsstöd 
samt familjerätt. Det är ett stort inflöde av ärenden och många är komplexa. 
 
Enheten har på eget initiativ börjat titta på hur hedersrelaterat våld och hot 
fångas upp och vad som kan göras. Till hösten kommer träffar att ske med 
elevhälsan, skolan och församlingen för ökad samverkan i dessa frågor. 
 
Inspektionen för vård- och omsorg har under våren gjort en tillsyn i alla 
Norrbottens kommuner av ärenden som rör vuxna våldsutsatta i nära 
relation och barn som bevittnat våld. En egengranskning av 
tillsynsresultatet har gjorts och ett återföringsmöte, som en del i tillsynen, 
kommer att ske i oktober 2018. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 50 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 

Sn § 33 
 
III Meddelandeärenden 
 

* Information om avslutat ärende – Inspektion av socialsekreterarnas 
arbetsmiljö, (Dnr 19/2018) 

- Norrbottens kommuner 
 

* Månadsbrev mars 2018 (Dnr 54/2018) 
- Socialchef 
 

* Strategi och handlingsplan gällande införande av välfärdsteknik inom 
socialtjänsten i Norrbottens län - en del av digitaliseringen 

- Kommunfullmäktige 2018-04-17- § 47 
 

* Handlingsprogram enligt LSO 
- Kommunfullmäktige 2018-04-17- § 43 
 

* Lokal miljöpolicy och lokala miljömål 
- Kommunfullmäktige 2018-04-17- § 42 
 

* Taxor för kostenhetens verksamhet 2018 
- Kommunfullmäktige 2018-04-17- § 39 
 

* Årsredovisning 2017 – hela kommunen 
- Kommunfullmäktige 2018-04-17- § 30 
 

* Månadsbrev april 2018 (Dnr 54/2018, 99/2018) 
- Socialchef 
 

* Cirkulär 18:17 – Vårproposition och vårändringsbudget för år 2018 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Mål- och resursplan 2019 – Uppdrag till nämnderna om sparkrav 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-23 § 30 
 

* Cirkulär 18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 

* Dom, mål nr B 492-18 – Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken 
- Luleå tingsrätt 
 

* Ekonomisk rapport januari-april 2018, (Dnr 99/2018) 
- Socialchef 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 51 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 34 
 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2018-02-18- 2018-05-06 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning LSS 4 
Inleda insatsutredning LSS 4 
Inleda utredning personkrets 1 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Korttidsvistelse 1 
Personkrets 1 1 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 17 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 17 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2018-02-18- 2018-05-06 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 29 
Egenvård 3 
Hemtjänst i särskilt boende 2 
Inleda utredning SoL 27 
Korttidsboende 6 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  4 
Serviceinsatser 2 
Särskilt boende 6 
Trygghetslarm 6 
Summa delegeringsbeslut 87 
 
Maria Isaksson 
Trygghetslägenhet Ringelsta 1 
Trygghetslägenhet Solbacken 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 52 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 34 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2018-02-18- 2018-05-06 
Rebecka Olofsson 
Avsluta utredning SoL 1 
Inleda utredning SoL 1 
Matdistribution 1 
Stöd i boendet – Personlig omvårdnad 1 
Stöd i boendet – serviceinsatser 1 
Trygghetslarm 1 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 48 
Egenvård 5 
Hemtjänst i särskilt boende 4 
Inleda utredning SoL 45 
Korttidsboende 9 
Matdistribution 6 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  15 
Serviceinsatser 13 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 8 
Summa delegeringsbeslut 156 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 107 
Summa delegeringsbeslut 107 
 
Ann-Marie Enberg 
Avgiftsbeslut 390 
Summa delegeringsbeslut 390 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 53 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2018-02-18- 2018-05-06 
Nanna Rehnfeldt 
Avsluta utredning SoL 33 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 3 
Hemtjänst i särskilt boende 7 
Inleda utredning SoL 34 
Korttidsboende 2 
Ledsagning 1 
Matdistribution 4 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 10 
Serviceinsatser 6 
Särskilt boende 4 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 110 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 858 beslut 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2018-02-18- 2018-05-06 

Anna Lindbäck 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 2 
Extra kostnader vid placering 4 
Familjehem SoL 1 
Förmedling egna medel 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
HVB SoL 1 
Livsföring i övrigt 4:1 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 18-20 år 1 
Utredning 7 § LVM inleds 1 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 16 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 54 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2018-02-18- 2018-05-06 

Mona Larsson Dahlberg  
Avsluta utredning Ansökan 21- med insats 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 7 
Förmedling av egna medel 1 
Försörjningsstöd 4:1 22 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Upplysning avlämnas 6:20 FB 2 
Upplysningar 6:20 FB 2 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 3 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 4 
Summa delegeringsbeslut 57 
 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd7förmedling 3 
Bekräft MF protokoll 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 8 
Förskott på förmån 9;2 livsföring övrigt 5 
Försörjningsstöd 4:1 29 
Livsföring i övrigt 4:1 16 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Utredning faderskap 2 
Summa delegeringsbeslut 75 
 
Maria Isaksson 
Extra kostnad vid placering 1 
Förskott på förmån 9:2 Livsföring övrigt 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 55 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2018-02-18- 2018-05-06 

Hedman, Britt-Inger 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 4 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Försörjningsstöd 4:1 16 
Livsföring i övrigt 4:1 6 
Samtal/stödkontakt socialsekreterare 1 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21 - 4 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 3 
Summa delegeringsbeslut 39 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 20 
Livsföring i övrigt 4:1 10 
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 3 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 9 
Summa delegeringsbeslut 56 
 
Anna Nyman 
Avslag 4:1 12 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 8 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 37 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 2 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 3 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 3 
Försörjningsstöd 4:1 34 
Kompetenshöjande insats 1 
Livsföring i övrigt 4:1 34 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 9 
Summa delegeringsbeslut 143 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 56 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2018-02-18- 2018-05-06 

Ann-Britt Laestander 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 10 
Utredning faderskap 10 
Summa delegeringsbeslut 20 

 
Carina Lundmark  
Samtal/stödkontakt socialsekreterare 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0- 17år 2 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Susann Lundgren 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Petra Lundqvist 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 5 
 
Marlene Lima  
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Kontaktfamilj 2 
Kontaktperson 2 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 3 
Utredning 11:1 Ansökan 18-20  1 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Socialnämndens ordförande Leif Rönnqvist 
Familjehem SoL 1 
LVM-hem 25 § LVM 1 
Omedelbart omhändertagande 13 § LVM 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-05-21 57 
 

 
 forts. Sn § 34 

 
Övriga delegeringsbeslut 
 

Socialsekreterare Gerd Lundgren 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander 
Utse tjänsteman att föra talan i ärende vid domstol 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 434 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 58 
 

 
 
 
Handbok – Handläggning 
och behovsprövning enligt 
Socialtjänstlagen 
-Biståndshandläggning i 
äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Berörda 
 

Sn § 35 Dnr 00120/2018 730 
 
Socialnämnden antog 2010-02-23 § 5 Riktlinjer för biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen. 
 
Riktlinjerna har reviderats och kallas för ”Handbok - Handläggning och 
behovsprövning enligt Socialtjänstlagen – Biståndshandläggning i 
äldreomsorgen”. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Handbok – Handläggning och behovsprövning enligt Socialtjänstlagen 

– Biståndshandläggning i äldreomsorgen antas. 

2. Socialnämndens beslut 2010-02-23 § 5 upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revideringsförslag Handlingsplan 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2018-05-21 59 
 

 
 
Preliminär 
Mål- och resursplan 
2019-2021 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelse 
. Socialchef 

Sn § 36 Dnr 00074/2018 041 
 
Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som 
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna 
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan 
till kommunstyrelsen. 
 
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; 
 
 befolkningsprognoser 
 volym-och prisberäkningar 
 eventuella lagändringar 
 planerade större verksamhetsförändringar 
 förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för 

de kommande tre åren. 
 
Socialnämnden beslutade 2018-04-16 § 23 anta preliminär mål- och 
resursplan 2019-2021. Efter beslutet har nya direktiv kommit från 
kommunstyrelsen avseende budgetramar för 2019. 
 
Med anledning av osäkerheten i 2019 års budgetram kommer inte vakanta 
tjänster att tillsättas i avvaktan på beslut om slutlig ram. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Preliminär Mål- och resursplan 2019-2021 antas och överlämnas till 

kommunstyrelsen med revidering utifrån aviserat besparingsförslag. 

2. Socialnämndens beslut 2018-04-16 § 29 upphör att gälla. 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2018-05-21 § 36. 
 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

Mål- och resursplan 2019-2021 
Preliminär   Socialnämnden 

 

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 
 
Utvecklingstendenser 2019 
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. Medarbetarbetarna ska vara kostnadsmedvetna.  
 
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 
kontinuerligt. 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. Socialnämnden bevakar förslag i 
proposition juni 2018- biståndsbedömt trygghetsboende som ger kommunen möjlighet men inte skyldighet att ge 
biståndsbeslut för personer som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättillgänglig service. Ifall 
propositionen går igenom förväntas lagen träda i kraft 2019. 
 
 2018 infördes ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården har 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.  
 
Hemsjukvården förväntas öka. 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 införde IT-stöd inom den 
palliativa vården under 2017. Vi planerar att IT- stöd används inom hela hemsjukvården. 
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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 
bl. a om nattillsyn med kamera är kostnadseffektivt och bra för den enskilde. 
 
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. Ny gruppbostad inrättas under 2018 med målsättning att vi ska klara fler behov på 
hemmaplan. 
Försäkringskassans omprövningar 2016-2017 innebar att kostnader inom personlig assistans övervältrades till 
kommunen.  
Administrationen inom personlig assistans har ökat. Chefer och handläggare signalerar att de inte alltid räcker 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. 
Under 2018 återinförs 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. 
 
Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk.  
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga. 
Försörjningsstödets kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och 
Resurscentrum är våra samarbetspartners. 
Vår förhoppning är att bristen på socionomer som funnit under flera år nu ska vara borta och att vi kan ha fast 
anställd personal på alla tjänster.  
 
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna. 
 
Socialjour genom beredskap för socialsekreterare samt handläggare och chefer i beredskap för att fylla kravet på 
planering årets alla dagar införs på prov 2018 och kommer att påverka vår dagliga verksamhet samt medföra högre 
kostnad. 
 
Hela socialnämndens ledning har under många år varit ansträngd, detta innefattar också handläggare och 
administrativ personal. Utveckling förutsätter att det finns tid avsatt för att sätta sig in i och sedan driva frågor. 
 
Besparingskrav med utgångspunkt i ramen som lades november 2017 innebär att personalen ska minska med totalt 
3 tjänster, företrädesvis genom att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. 
 
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Enligt framskrivning 5 år  källa Kolada 
0-5 år förväntas minskning med 14 
6-15 år förväntas ökning med 18 
16-19 förväntas minskning med 33 
20-64 förväntas minskning med 42 
65-79 förväntas minskning med 31 
80 + förväntas ökning med 39 
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Verksamhetsförändringar 2019 
Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen 
äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för 
brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.  
Digital signering testas under hösten 2018, vi behöver hitta metoder för säker läkemedelshantering och insatser till 
enskilda. Om testerna utfaller positivt kan vi gå vidare med upphandling under 2019. 
 
Efterlevandesamtal och smärtskattning ska förbättras med start 2018 och uppföljning i patientsäkerhetsberättelsen 
för 2018 som socialnämnden delges mars 2019. 
 
Resursteamet och dagverksamheten Utsikten upphör då stimulansmedel, 2 miljoner , från staten försvinner. 
 
Inom samordnade individuella planer behövs interna rutiner och kompetensutveckling.  
 
Det är fortfarande oklart vad som händer inom LSS lagstiftningen och vad det kommer att innebära för kommunen.  
Grundförslagen från genomlysningen inom AFF ska genomföras, bl a ska vi arbeta för att ta hem brukare som 
vårdas på annan ort. Vi planerar för att kunna erbjuda plats för personer från närliggande kommuner. 
Gruppbostad innebär också att vi säkerställer kompetensförsörjning och kvalitet. 
 
Innehållet inom daglig sysselsättning måste förändras utifrån brukarnas behov. 
 
Utbildning för ledningspersonal inom statistik, inrapportering ska prioriteras. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått ansvar för spelberoende från 1 jan 2018. Kompetensutveckling behövs och 
samarbete med skolan runt unga måste utvecklas. 
 
Ökad samverkan mellan Avdelningen för funktionshindrade och Individ och familjeomsorgen, exempelvis unga 
vuxna. 
 
Möjligheterna att ta emot extratjänster, praktikanter m fl. grupper behöver förbättras och den ersättning kommunen 
får när vi tar emot extratjänster måste fördelas ut till de verksamheter som har handledaruppdragen. 
 
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid 
längre ledigheter. 
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Budget 2018 (t kr) 181 777 181 777 181 777
Löneökningar fr.o.m. 2017 läggs löneökningarna centralt

Prisökningar 1 423 3 031 4 639
Verksamhetsförändringar -1 423 -1 423 -1 423

Nettoram 181 777 183 385 184 993

Nettoram lagd 2017 182 804 183 832

Skillnad 1 027 447

Exkl. 
kapitalkostnader

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

  

 

Investeringsbudget 2019-2023 

2023
tkr

E-hälsa inom 
äldreomsorgen 400 400 400 400 400 4

Övriga inventarier 100 100 100 100 100 10

500 500 500 500 500

Livslängd 
antal år

Reinvestering  
år

2021 20222019 2020
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Investeringsäskande för projekt som uppfyller kriterierna för investeringar enligt Riktlinjer för investeringar,  
punkt 1 Riktlinjer för investeringar och punkt 2 Grundregler för investeringar. 
 
Behov samt Utredning och Beredning  
Utredningens innehåll beskrivs i Riktlinjer för investeringar, punkt 6 Investeringsmodell. 

 
Projekt 1 
E-hälsa inom äldreomsorgen 
I vårpropositionen 2018 tillskjuter regeringen 350 miljoner till välfärdsteknik för äldre. Socialnämnden har 180416 
angett i verksamhetsplan för 2019 och framåt att e-hälsa är ett prioriterat område. 
Investeringsprojektet innehåller leasingkostnad alternativt inköp av teknisk plattform som ska stödja olika produkter 
inom boenden och hemtjänst. 
De produkter som står överst på listan är nattkameror och verktyg för digital signering. 
Motiv till investeringen är svårigheter att få tillräckligt med personal inom socialtjänsten, vi måste hitta lösningar 
som gör arbetet mer attraktivt och samtidigt effektivisera verksamheten. Brukarnas nöjdhet och trygghet ska också 
bibehållas och helst öka. 
 
Projekt 2  
Övriga inventarier 
Vårdsängar och madrasser byts ut kontinuerligt, ca 4 sängar  och 20 madrasser/år.  
Taklyftar inom vård och omsorgsboende behöver bytas ut, kostar ca 7 tkr/st. 
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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 
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Socialnämnden 2018-05-21 60 
 

 
 
 
Anhållan om översyn av 
fördelningsmodellen 
gällande kommunens 
internhyror 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 37 Dnr 00146/2018 053 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 212 om fördelning av 
lokalkostnader mellan nämnder för år 2015. Internhyran bygger på att 
byggnaderna delas in i funktioner. 
 
Från 2016 och framåt beräknas internhyrorna enligt 2015 års modell, enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2015-06-23 § 108; "Mål- och resursplan 2016 
och framåt". 
 
I samband med behandling av socialnämndens mål- och resursplan för 2019-
2021 diskuterades principerna bakom fördelningen.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunstyrelsen anhålla om en översyn av fördelningsmodellen 

gällande kommunens internhyror.  

 

_____ 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 61 
 

 
 
 
Skrivelse från personal 
angående dagverk-
samheten på Utsikten 2019 
-Mål- och resursplan 
2019-2021 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialchef 
. Personal på Utsikten 
. Biståndshandläggare 
 

Sn § 38 Dnr 00074/2018 041 
 
Socialnämnden har 2018-04-16 § 23 antagit förslag till mål- och resursplan 
2019-2021. I förslaget kommer dagverksamheten Utsikten att läggas ner 
med anledning av sparbeting. 
 
Personalen på Utsikten har skrivit till socialnämnden som önskar att Utsikten 
får vara kvar. Det är en verksamhet som behövs för den enskilde som 
behöver komma ut och träffa andra människor, personer som inte har någon 
annan eller något annat. 
 
Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen har också inlämnat skrivelse, där 
de framhåller de risker och konsekvenser det innebär att inte fortsätta att 
finansiera dagverksamheten Utsikten efter 2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Med anledning rådande budgetläge för socialnämnden finns det inte 

någon ekonomisk möjlighet att behålla Utsikten.  

2. Socialchefen får i uppdrag att undersöka möjligheten om 
studieförbunden kan erbjuda alternativ till dagverksamhet.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Skrivelser 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2018-05-21 62 
 

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

Sn § 39 Dnr 00136/2018 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-10-31 158 taxor och avgifter inom 
omsorgen för äldre och funktionshindrade. 
 
Dokumentet har reviderats, avgifterna är omräknade till 2018 års nivå enligt 
gällande regler; 
 
Särskilt boende år 2018 (sid 9) 
Medboende i vård- och omsorgsboende kan ansöka om kost till samma 
kostnad och med samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård- 
och omsorgsboende. Biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. Som 
medboende kan man då äta alla måltider på boendet precis som den man bor 
tillsammans med. 
 
Ordinärt boende år 2018 – Frukostabonnemang (sid 10-11) 
Frukostabonnemang, gäller frukost alla dagar i veckan. Frukostabonnemang 
biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen. 
 
Reducering av frukostabonnemang vid frånvaro. Kostnaden för enstaka 
portioner har höjts efter beslut i fullmäktige 2018-04-17 § 39. I måltiden 
som levereras hem till brukaren ingår inte bröd, smör och dryck – det har 
därmed strukits. 
 
Matabonnemang till brukare inom AFF, både LSS och SoL (sid 17) 
Många brukare inom AFF äter regelbundet och större delen av månaden på 
Spiskroken. Att kostnaden för lunch/middag har höjts innebär en rejäl 
fördyring som kan medför att brukare slutar äta där pga ekonomiska skäl. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Reviderat dokument ” Taxor och avgifter inom omsorgen för äldre och 

funktionshindrade” överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras 
inom respektive omsorgsnivå. 

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

4. Taxan börjar gälla från och med 2018-07-01. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31 § 158 upphör att gälla. 
 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2018-05-21 §  
Förslag till taxa 

Utdragsbestyrkande 
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2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Taxa Kf 2018- Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Socialnämnden Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr /2018 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Bestämmelserna om avgifter inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade innebär i korthet att: 
 
 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, kommunal hälso- 

och sjukvård, dagvård etc. 
 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes avgift utifrån 

den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp 
(5 136 kr/månad för ensamboende år 2018) samt boendekostnad. Om den enskilde har en varaktig 
merkostnad t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via hemtjänsten, ska kommunen ta 
hänsyn till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 
 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 2 044 kr år 2018 
beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i vilken 
boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare med låga 
inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala levnadskostnader eller ansöka om 
ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och utvärdering av socialtjänstlagens 
bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som gjordes under våren 
2007. (Dnr 00-1838/2002) 
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Begreppsförklaringar 
 

Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 
 
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) samt 
förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende) 
 
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) 
räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, som används vid 
beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor. 
 
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan 
avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är ingen 
garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal. 
 
Minimibelopp år 2018 = 45 500 kr /12 x 1,3546 = 5 136 kr per månad för ensamboende. 
 
* Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel (alla 

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

 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2018 till högst 45 500 kr /12 x 0,5392 = 2 044 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är 
skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. 
Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 
 
Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående som 
beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 
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Sammanfattning 
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. Beräkning 
av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
 t e x i särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka 
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än  
2 044 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2018. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför att 
den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-/vårdavgift 
får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar avgiftens 
storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes inkomster, bostadstillägg 
samt ändring av omsorgsnivå. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.   
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Beräkning av förbehållsbelopp 
 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2018 
 

 Äldre personer Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 136 kr  5 650 kr 
Makar: 4 340 kr  4 774 kr 
 
10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad är den 
som har nettoinkomster under eller har 5 136 kr/4 340 kr i månaden. Inkomsterna måste vara högre än 
förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 

Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller lägre nivå. 
 

Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella personliga 
behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. Kommunen skall då 
höja nivån på minimibeloppet. 
 
Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 

Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
 Fördyrad kost 
 Kostnader för god man 
 Familje- och arbetssituation 
 Kostnader till följd av funktionshinder 
 
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den enskilde inte 
har kostnaden. 
 

Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som glödlampor, papper, 

hygienartiklar) 
 
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet skall den 
inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av boendekostnad i egen 
fastighet görs beräkningen på samma sätt som Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med 
schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 
 
Exempel 1 

Bruttoinkomst 18 000 kronor  
Skatt 5 400 kronor  
   
Nettoinkomst 12 600 kronor  
Bostadstillägg          0 kronor  
Summa inkomster  + 12 600 kronor 
   

Minimibelopp    5 136 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat 1x7      548 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 500 kronor  
Summa förbehållsbelopp  -  10 184 kronor 
   

Avgiftsutrymme totalt  + 2 416 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka 
samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 2 044 kronor per månad år 2018. 
Brukarens avgiftsutrymme är på 2 416 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften. 

 
Exempel 2 

Bruttoinkomst 12 400 kronor  
Skatt   3 720 kronor  
   
Nettoinkomst   8 680 kronor  
Bostadstillägg      970 kronor  
Summa inkomster  +  9 650 kronor 
   
Minimibelopp    5 136 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat      548 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 250 kronor  
Summa förbehållsbelopp  -   9 934 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  - 284 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per vecka 
samt har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 2 044 kronor. Avdrag görs med 
2 044 kronor eftersom hon/han har ett negativt avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på 
-284 kronor och därför har han/hon inte råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2018). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 
 
Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad per månad för äldre är 2 000 kr per person och 
månad (= vad den enskilde förväntas betala för sitt livsmedel) år 2018. 
 
2018 
Middag 40 %    = 800 kr per person/månad 
Lunch 30 %   = 600 kr per person/månad 
Frukost 20 %   = 400 kr per person/månad 
Mellanmål 10 %  = 200 kr per person/månad 
Totalt    =2 000 kr per person/månad 
 
Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader gällande 
t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja förbehållsbeloppet. 
Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader för 
äldre, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad kommunen tar ut (max 3 370 kr/mån år 
2018) minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader (max 2 000 kr/mån år 2018). 
Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2018 gällande leverans av färdiglagad mat 
till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig. 
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Särskilt boende år 2018 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 370 kr/månad 
   Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
   (3 370 – 2 000 = 1 370 = merkostnad ) 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp som 
konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnaden för äldre. För år 2018 blir det en höjning med 
165 kr per månad och person. (2 000 kr – 1 835 kr = 165 kr.) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för sin mat på 
boende minus Konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnad för äldre dvs. för år 2018 blir det 
3 370 kr – 2 000 kr = 1 370 kr per månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1 370 kr per månad/person år 2018. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från första dagen 
till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad per månad delat med 
30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande dagar 
under månaden. 
 
Även medboende i vård- och omsorgsboende kan även ansöka om kost till samma kostnad och med 
samma förbehållsbelopp som för den som beviljats vård- och omsorgsboende. 
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Ordinärt boende år 2018 
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang – 7 dagars 
 
Två huvudmål (2 x 7) varje dag, total matkostnad 2 359 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader   959 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål (1 x 7) varje dag, total matkostnad 1 348 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad   548 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang – 5 dagars 
 
Ett huvudmål (1x 5) alla vardagar mån - fre, total matkostnad 987 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp   401 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Frukostabonnemang – 7 dagars 
 
Frukost alla vardagar mån - sön, total matkostnad 674 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp   274 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt abonnemang i 
fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 
1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 
1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 
Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 674 kr/mån (30 dag) 
 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive abonnemang. 
Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1 370 kr/mån år 2018. 
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Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från första 
dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt följande år 2018: 

- matabonnemang 2x7 = 39 kronor eller 79 kronor per dag 
- matabonnemang 1x7 = 45 kronor 
- matabonnemang 1x5 = 45 kronor 
- frukostabonnemang = 22 kronor 

 
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska årligen räknas 
om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som år 2018 är 3 370 
kr/mån och baseras på Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnaden för äldre.  
 
Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck 94  kr/portion 
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck 60 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare insatser i 
hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig omvårdnad.  
 
Matpriser restaurang 
Kommunkök    94 kr/ portion 
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Avgifter för makar 
 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera 
maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade underhållsskyldigheten dem emellan, 
att deras inkomster räknas som gemensamma vid bestämmande av omsorgstagarens avgiftsunderlag 
(prop. 2000/01:149 sid. 49). 
 
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde. 
Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och serviceinsatserna kan variera 
för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild person. Barns inkomster skall inte 
medräknas i avgiftsunderlaget. 
 

Avgifter för hemtjänst 
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 

1.  Serviceinsatser 
 Städning och tvätt 
 Inköp, post- och 

bankärenden 
 Matlagning 

/matdistribution 
 

2.  Personlig 
omvårdnad 

 Hjälp med att äta, 
dricka, på- och 
avklädning 

 Förflyttning, bryta 
isolering, känna 
trygghet 

3.  Ledsagning 
 

4.  Avlösning av 
anhöriga 

 Avgiften för 
hemtjänst bygger 
på biståndsbeslut 

 

 
Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2018, per månad 
 

Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antaltimmar/vecka  

0,0001 
 

1,1500 
 

2,0700 
 

3,9100 
 

5,7500 
Avgift max % av prisbas-
beloppet delat med 12 

 
18 % 

 
27 % 

 
36 % 

 
45 % 

 
53,92 % 

2018 års prisnivå 683 kr 1 024 kr 1 365 kr 1 706 kr 2 044 kr 
 
Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. 
 
 
 

Avgiften är max 2 044 kr/mån i 2018 års nivå (45 500/12 x 0,5392 = 2 044 kr). Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2018 = 395 kronor (beräkning utifrån nyckeltal i 
LOV-utredningen 2010). 
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Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
 

Dagligvaruinköp: avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Tillredning av måltider:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Trygghetslarm: 220 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2018. 
  
 260 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 2018. 
 
 Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med  

5 kronor. 
 

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

Korttidsboende/ avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:  = 68 kr/dygn samt kostnad för mat 112 kr/dygn år 2018.  
 
 

Medboende i Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 
vård- och omsorgsboende: gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till larm. taxa 

som årligen räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2015 
som bas.  
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

 

Närståendestöd:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Transport av avlidna  920 kronor år 2018, taxa som årligen 
från särskilda boenden: räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006 som bas. 

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

Vårdavgifter vid särskilt boende 
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften blir därmed 
individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2018 års nivå är 2 044 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 
 Service- och omvårdnadsavgift 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
2 044 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Den enskildes beräknade 
avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan tas ut. 
 
Hyra på Länsmansgården utgår idag med 5 302 kr/månad. Hyresförändringar följer de nivåer som 
Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de två som 
bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 
 
Vårdavgift vid korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats 
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast halv hyra, för 
närvarande 2651 kr per månad år 2018. Hyresförändringar följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och 
kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
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Minskning av minimibelopp 2018 
I särskilt boende och korttidsboende i avvaktan på permanent boendeplats minskas minimumbeloppet 
med det som kommunen står för eller ingår i hyran. Det gäller för även för medboende i vård- och 
omsorgsboende.  
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften: 
Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
Totalt 360 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 
 
Ökning av minimibelopp 2018 
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2018 till 1 370 kr per person och 
månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets referensvärde för 
livsmedelskostnad för äldre.  
 
Avgifter inom hemsjukvården  
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt Kommunallagen, 
kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan som regleras på nationell nivå. 
Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 
 
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 
 
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i kommunens 
beslutade avgift för omvårdnad. 
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx 

 

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

 
Avgift enligt ordinarie taxa  
 
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till kommunen. 
Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 
 
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. 
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx 

 

Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS) 
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21. 
 

”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) om 
assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826). 
 

19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension 
enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga 
behov. Lag (2002:199). 
 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. 
 

21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna 
lag.” 

 

Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar 
 

Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och skollov. Under 
skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 
 

Hyra  1700 kr/mån  
Kost  1500 kr/mån 
 
Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning 
 

Avgift för kost – vuxna 100 kr/dygn 
Avgift för kost – barn 75 kr/dygn 
 

Matabonnemang 
 

2 x 7 abonnemang = 70 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 2 359 kr/mån (30 dag) 
1 x 7 abonnemang = 40 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 1 348 kr/mån (30 dag) 
1 x 5 abonnemang = 29,3 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 987 kr/mån (22 dag) 
Frukostabonnemang = 20 % av heldygnsabonnemang (3 370 kr år 2018) = 674 kr/mån (30 dag) 
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Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx 

Avgift för boendestöd enligt SoL 
 

Inkomst 
Klass 

Inkomst  
 

Avgift kr/mån 

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

__________ 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2018-05-21 63 

Utdelning av stipendium år 
2018 för studerande på 
gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 

Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander  
Leif Rönnqvist 

Sn § 40 Dnr 00140/2018 709 

Socialnämnden beslutade 2006-12-05 § 73 att inrätta ett stipendium för 
studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram. 

Stipendiet består av ett diplom, blomma samt 1 000 kr som ska delas ut vid 
skolavslutningen till avgångselev vid gymnasiets omvårdnadsprogram, som 
under sin praktik visat prov på samarbetsförmåga, engagemang och empati. 

Socialnämndens beslut 

1. xx utses som stipendiat av socialnämndens
stipendium för studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram 
2018 med följande motivering:

”xx är en bra lagspelare som samarbetar på ett moget och ansvarsfullt 
sätt, vare sig det är med patienter, personal, klasskamrater eller lärare.

xx visar empati i alla situationer och engagemanget och arbetsglädjen 
är alltid på topp, både under praktik och i skolarbetet”.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



 
 

SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2018-05-21 

 
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 -          

 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 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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