
 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 77 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00 –17.30. 
 
Beslutande Ingrid Tagesdotter, (v), ordförande 

Ylva Stråhle Andersson, (s) 
Stefan Holmberg, (s) 
Karin Lindgren (s) 
Margoth Holmqvist, (v) 

 Kristina Bäckström, (c) 
Kristina Lundberg (c) 

 Annika Öberg, (m) 
 Mats Klockljung, (c), tjg ers 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande Maria Rådman, biståndshandläggare LSS, § 72 

Sofie Östervald, administratör, § 73 
Sara Juuso, projektledare, § 74 
Camilla Grahn, kostchef, § 75 
Lena Ruth, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
Utses att justera Annika Öberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2019-10-14 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 70-91 
 
   
 Ordförande Ingrid Tagesdotter 
 
   
 Justerande Annika Öberg 
 

 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-30 
 
Datum då anslaget 2019-10-15 Datum då anslaget 2019-11-06 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 78 
 

 
Ärendeförteckning 
 
 

Sn § 70 
Godkännande av dagordning 
 
Sn § 71  
Val av justerare samt tid och plats för justering 
 
Sn § 72  Dnr 00008/2019 700 
Information från Avdelningen för funktionshindrade 
 
Sn § 73  Dnr 00008/2019 700 
Information - Budget- och skuldrådgivning 
 
Sn § 74  Dnr 00292/2018 700 
Information - Kvalitetssystem enligt SOSF 2011:9 
 
Sn § 75  Dnr 00115/2019 709 
Information – Handlingsplan avseende måltidsmiljö 
 
Sn § 76 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 77 Dnr 00251/2019 041 
Delårsrapport 2019-08-31 - Socialnämnden 
 
Sn § 78 Dnr 00233/2018 041 
Revidering - Preliminär Mål- och resursplan 2020-2022 - Socialnämnden 
 
Sn § 79 Dnr 00233/2018 041 
Internbudget 2020 – Socialnämndens verksamheter 
 
Sn § 80 Dnr 00258/2019 731 
Habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
 
Sn § 81 Dnr 00150/2019 026 
Svar - Inspektioner inom äldreomsorgen (Ringelsta, hemtjänsten) -
Arbetsmiljöverket 
 
Sn § 82 Dnr 00247/2019 102 
Förordnande av ersättare för ordföranden och vice ordföranden i 
socialnämnden i vissa fall 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 79 
 

 
Ärendeförteckning 
 
 

Sn § 83 Dnr 00060/2019 002 
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 
Sn § 84 Dnr 00163/2019 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2019 
 
Sn § 85 Dnr 00042/2018 739 
Information om avslutat ärende – lex Sarah 
 
Sn § 86 Dnr 00211/2019 739 
Information om avslutat ärende – lex Sarah 
 
Sn § 87 Dnr 00250/2019 732 
Avslut av beredskap för trygghetslarm nattetid för hemtjänsten i 
Glommersträsk  
 
Sn § 88 Dnr 00235/2019 700 
Remiss - Minoritetspolitisk handlingsplan 2019-2022 
 
Sn § 89 Dnr 00008/2019 700 
Beslutslogg 
 
Sn § 90 Dnr 00064/2019 700 
Information från socialchefen 
 
Sn § 91 Dnr 00064/2019 700 
Information från socialnämndens ordförande – Översyn av kommunens 
gruppbostäder 
 
____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 80 
 

 
 
 
Godkännande av 
dagordning 
 

Sn § 70 
 
Socialnämnden har att fastställa dagordning för sammanträde. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Dagordningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
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Socialnämnden 2019-09-30 81 
 

 
 
 
Val av justerare samt tid 
och plats för justering 
 
 
 

Sn § 71  
 
Socialnämnden ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Annika Öberg utses att justera protokollet. 

 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 82 
 

 
 
 
Information från 
Avdelningen för 
funktionshindrade 

Sn § 72  Dnr 00008/2019 700 
 
Biståndshandläggare Maria Rådman lämnar redovisning om antalet brukare 
som är beviljade personlig assistans i Arvidsjaurs kommun enligt Lagen om 
särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialförsäkrings-
balken (SFB). 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 83 
 

 
 
 
Information 
-Budget- och 
skuldrådgivning 
 

Sn § 73  Dnr 00008/2019 700 
 
Sofie Östervald, administratör vid socialförvaltningens individ- och 
familjeomsorg informerar om budget- och skuldrådgivning; 
 
Enligt Skuldsaneringslagen ska alla kommuner ge skuldsatta personer 
rådgivning. Denna rådgivning är kostnadsfri och rådgivaren har 
tystnadsplikt. 
 
Budget- och skuldrådgivaren hjälper enskilda kommuninvånare med sin 
vardagsekonomi och sin skuldsituation. Budget- och skuldrådgivningen har 
följande skyldighet enligt 5 kap 12 § Socialtjänstlagen: 
 

"Kommunen ska lämna budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. 
Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till 
dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad". 
 
Konsumentverket tillhandahåller rekommendationer för budget- och 
skuldrådgivning som är framtagna på uppdrag av regeringen. 
Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IV0). 
 
Under 2019 finns 31 öppna ärenden varav 15 är pågående.  
De flesta som söker rådgivning är mellan 40 och 60 år. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2019-09-30 84 
 

 
 
 
Information -  
- Kvalitetssystem enligt 
SOSF 2011:9 
 

Sn § 74  Dnr 00292/2018 700 
 
Socialnämnden beslutade 2018-12-10 § 72 att under 2019 ska ett 
kvalitetssystem enligt SOSF 2011:9 upprättas. 
 
Sara Juuso, projektledare, informerar om det pågående arbetet med 
kvalitetssystemet; kartläggning av processer, vilka aktiviteter och rutiner 
som ska fastställas och dokumenteras.  
 
Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården finns det bra rutiner och 
dokumentationer framtagna, men inom IFO och AFF är det sämre. 
 
Det är ett tidsödande arbete men tidsplanen ser ut att hålla.  
 
Information om hur långt man har hunnit i projektet kommer att ske vid 
varje nämndssammanträde. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 85 
 

 
 
 
Information –  
Handlingsplan avseende 
måltidsmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Camilla Grahn 
. Lena Ruth 
. Åsa Andersson 
. Ulf Starefeldt 

Sn § 75  Dnr 00115/2019 709 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-05-20 gick nämnden igenom 
nyckeltalen i Kolada avseende 2018 års brukarundersökning. Största 
avvikelsen visade sig vara nyckeltalet mat och måltider.  
 
Utifrån resultat av brukarundersökningen i Kolada behöver såväl 
kostenheten som äldreomsorgens verksamheter jobba med kvalitén avseende 
mat och måltidsmiljö. Utifrån det bör båda verksamheterna upprätta 
handlingsplan för att förbättra brukarnöjdheten. 
 
Utifrån ovanstående har kostchef Camilla Grahn inbjudits till dagens 
sammanträde.  
 
Camilla redovisar tillvägagångsättet för upprättande av en handlingsplan. 
Där ingår bl. a. studiebesök och intervjuer i kommuner som har en bra 
måltidsmiljö enligt Kolada, framgångsfaktorer, visioner, mål, delmål och 
uppföljning. 
 
Återkoppling och dialog ske under våren 2020, mellan kostenheten och 
socialnämnden i ärendet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2019-09-30 86 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 
 
 

Sn § 76 
 
Meddelandeärenden 
 
* Resultat och sammanställning av Medborgarundersökning 2018 
- Sammanställning av Maria Nilsson, näringslivsenheten 
 
* Månadsbrev juni 2019 med ekonomisk uppföljning – Socialnämnden, 

(Dnr 114/2019) 
- Socialchef Lena Ruth 
 
* Uppföljning av nämndens redovisade åtgärder i lex Sarah ärende vid 

hemtjänsten, (Dnr 193/2019) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Uppföljning av nämndens redovisade åtgärder i lex Sarah ärende vid 

särskilda boendet Ringelsta, (Dnr 117/2018) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Cirkulär 19:29 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 
- Sveriges kommuner och landsting 
 
* Cirkulär 19:30 – Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för 

kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 
* Ekonomisk uppföljning januari-maj 2019 
- Ekonomichef Birgitta Häggström 
 
* Cirkulär 19:32 – Överenskommelse om Krislägesavtal 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 19:35 – Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

- Sveriges kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 19:38: Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten 

för 2019 - Viktig information från SKL 

- Sveriges kommuner och landsting 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 87 
 

 
 
 
Delårsrapport 2019-08-31 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 77 Dnr 00251/2019 041 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 för socialnämnden har upprättats. 
 
Socialnämnden prognosticerar ett överskott med 1 084 tkr. 
 
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga är fortsatt högt, fler 
familjer erbjuds öppenvårdsinsatser i hemmet eller placering, både för 
utredningsinsatser och för vård. Antalet LVU-ärenden ökar. Kostnaderna för 
försörjningsstödet har ökat något. Med höga placeringskostnader för 
barn/unga/familj så visar prognosen på ett rejält underskott för IFO. 
Verksamheterna inom AFF har minskat en aning, det i kombination med 
återhållsamhet och bemanningsplanering gör att avdelningen prognostiserar 
ett betydande överskott. För äldreomsorgen så har det varit svårt att rekrytera 
vikarier och var av den anledningen tvingade att stänga Bryggan under juli 
månad.  
 
Personalbudget för 2019 är lagd med heltider utifrån genomförandet av 
heltidsresan. Överskottet beror på att en del personal har sökt ned sig till 
deltid samt att cheferna arbetar intensivt med bemanningsplanering. Vid 
minskning av behov inom t ex hemtjänst och boendestöd så vakanshålls och 
omfördelas personal. Vad gäller intäkter så har de minskat inom 
äldreomsorgen samt att Poolen budgeterades med intäkter med anledning av 
omfördelning av personalkostnader. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Delårsrapport 2019-08-31 för socialnämndens verksamheter godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Bilaga till socialnämndens protokoll 2019-09-30 § 77. 1 (19) 
 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 
Verksamhet 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder 
samt äldreomsorg. 
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga är fortsatt högt, fler familjer erbjuds öppenvårdsinsatser 
i hemmet eller placering, både för utredningsinsatser och för vård. Antalet LVU-ärenden ökar. 
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat något. Med höga placeringskostnader för barn/unga/familj så 
visar prognosen på ett rejält underskott för IFO. Verksamheterna inom AFF har minskat en aning, det i 
kombination med återhållsamhet och bemanningsplanering gör att avdelningen prognostiserar ett 
betydande överskott. För äldreomsorgen så har det varit svårt att rekrytera vikarier och vi var av den 
anledningen tvingade att stänga Bryggan under juli månad.  
Vi har för 2019 lagt personalbudget med heltider utifrån att vi har genomfört heltidsresan. Överskottet 
beror på att vi har en del personal som sökt ned sig till deltid samt att cheferna arbetar intensivt med 
bemanningsplanering. Vid minskning av behov inom t ex hemtjänst och boendestöd så vakanshåller vi 
och omfördelar personal. Vad gäller intäkter så har de minskat inom äldreomsorgen samt att det för 
Poolen budgeterades med intäkter då det skulle vara omfördelning av personalkostnader. 
 
Ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtiden 
En ökande arbetslöshet och frånvaron från AF oroar oss då det finns risk att försörjningsstödet kan öka. 
Även antalet orosanmälningar och placeringar av barn och unga oroar då det är resurskrävande. För AFF 
är det försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS som oroar och kan ge ökande behov av särskilt 
boende. Inom äldreomsorgen så är personalförsörjningen fortsatt oroande. Glädjande är den 
vårdbiträdesutbildning som Sandbacka startat och som lockat 10 personer. 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
 
  

 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
   

  Total      

  Personal  172 088 106 911 162 557 9 531 
  Verksamhet  44 533 32 066 47 639 -3 105 
  Internhyror  8 060 5 373 8 060 0 
         

  Summa kostnader 224 681 144 350 218 255 6 426 
         

  Intäkter  -39 603 -23 731 -34 261 -5 341 
         

  Netto  185 079 120 620 183 994 1 084 
 



 2 (19) 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 
Investeringar 
 
 Budget 

2019 (tkr) 
Redovisade 
utgifter (tkr) 
2019-08-31  

Kvar av 
budget (tkr)  

Prognos (tkr) 
2019-12-31 

E-hälsa 400  90 310 400 
     
Inventarier Soc 100 0 100 100 

 
Vad gäller inventarier så har vi beställt nya vårdsängar och kommer att ha förbrukat den delen av budget 
innan årets slut. Avseende E-hälsa så är det kostnaden för APPVA, digital signering som ligger inne. Vi 
håller på att upphandla nytt avtal för digital signering och prognosen är att vi hinner göra den 
investeringen också. 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 

Uppföljning 2019-08-31 - Internkontrollplan - Socialnämnden 

 

Riskanalysmodell 
    

 

KONSEKVENS 
   

 

 
4 – Allvarlig 4 8 12  16 

3 – Kännbar 3 6 9  12 

2 – Lindrig 2 4 6  8 

1 – Försumbar 1 2 3  4 

SANNOLIKHET 

 
1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 

 
4 - Sannolik 

 

Styrdokument/ 
Lagstiftning/ 
Polices 

 

Rutin/Process Uttryckt risk Sannolik-
het 

Konsekvens Riskvärde Metod Uppföljning 2019-08-31 

God service och 
trygghet 

Genomförandeplaner Genomförandeplaner 
upprättas inte 

2 3 6 Granskning av att de 
upprättas och dess 
kvalitet. Stickprov 
kontinuerligt 

Stor måluppfyllelse i verksamheterna avseende upprättande av 
genomförandeplaner, varierande kvalitet även om det i stort har 
förbättrats så finns utrymme för kvalitetshöjning. 

God service och 
trygghet 

Ärenden avseende våld i nära 
relation 

Skyddsbehovet kan inte 
tillgodoses 

2 4 8 Uppföljning av aktuella 
ärenden kontinuerligt 

God måluppfyllelse. 

Attraktiv 
arbetsgivare 
 

Personalförsörjning och 
arbetsmiljö 

Brist på personal, höga 
sjuktal 

3 4 12 Uppföljning i 
personaladministrativa 
system. medarbetarenkät 

Sjuktalen har sjunkit ytterligare från 6,88 till 6,39%. Fortsatt oro 
avseende personalförsörjning, arbete pågår för att möta kommande 
behov. 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
Målrapportering 

 
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 % 

Uppföljning 180831 Redovisas i november. 

 
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. 

Uppföljning 190831 Målen uppfyllda 

 
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. 

Uppföljning 190831 Målet uppfyllt 

 
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 

Uppföljning 190831 Målet uppfyllt 

 
Lena Ruth 
Socialchef 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 

14 Socialnämnden 
 
Händelser av betydelse 
Nämnden har fått regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens månadsbrev med aktuell 
information. 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. 
 
Ekonomi 
 

   

  Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total     

  Personal  237 226 250 -13 
  Verksamhet  113 34 50 63 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  
Summa 
kostnader  

350 260 300 50 

         

  Intäkter  0 0 0 0 
         

  Netto  350 260 300 50 
 

  

 
Den politiska ledningen har klarat sin budget. 
 
Måluppfyllelse 
Nämnden har hållit planerade möten och även ställt upp på möten med personal och medborgare 
 
Framtiden 
Socialnämnden ser fortsatta utmaningar att möta den allt större andelen äldre, fler personer med 
funktionshinder samt barn och unga i behov av stöd. 
 
 
Ingrid Tagesdotter 
Ordförande 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 
40  Socialnämndens ledning, biståndshandläggare, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Verksamhet 
Socialchef som även är  budgetansvarig för äldreomsorgen, biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen samt kostnader för färdtjänst ingår i verksamheten 

 
Händelser av betydelse 
Vi har projektledare för ledningssystem som är anställd utan att vi har budget för det, därav 
underskott på personal. 
 
Ekonomi 
Färdtjänsten har kostat mer än budget. Statsbidrag 500 tkr till äldreomsorgen ger ett förväntat 
plus med 337 tkr. 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  4 201 3 048 4 520 -319 
  Verksamhet  2 107 1 320 1 991 116 
  Internhyror  671 448 671 0 
         

  Summa kostnader 6 980 4 816 7 182 -203 
         

  Intäkter  0 -532 -540 540 
         

  Netto  6 980 4 284 6 643 337 
 
 
Personal 
Sjuktalen har minskat rejält, från 7,11 till 3,51%. 

 
Framtiden 
Ju fler som bor hemma längre desto högre färdtjänstkostnader kan vi räkna med. Vår nästa 
utmaning är god och nära vård i samverkan med regionen.  
 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
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4010 Personalpoolen 
 
Verksamhet 
Bemanningsenhet för socialnämndens verksamheter samt kostenheten.  
 
Händelser av betydelse 
Personalpoolen medför att vi har god kontroll på vikariehantering i verksamheterna, den är också ett stort 
stöd till chefer i rekrytering och bemanning. 
 
Ekonomi 
Budgeten för personalpoolen är svår att överblicka då intäkterna sker i form av omföringar mellan 
verksamheter. Inför 2019 så lades omföringar som intäkter vilket innebär att det ser ut som att poolen går 
väldigt mycket plus på personal och saknar intäkter. Det är ett fel i budget och kommer att rättas till inför 
2020. 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  8 031 1 250 2 000 6 031 
  Verksamhet  185 125 0 185 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 8 216 1 375 2 000 6 216 
         

  Intäkter  -6 475 -16 0 -6 475 
         

  Netto  1 741 1 359 2 000 -259 
 
 
Personal 
Vi har få oplacerade tillsvidareanställda.  Inför framtidens pensions avgångar kommer behovet av 
utbildad personal att vara stor. Alla tjänster annonseras ut externt för att man ska kunna få sökande 
utifrån. Idag kan man få tillsvidaretjänst fast man inte har LAS-företräde.  
Sjuktalet för poolens anställda har ökat något, till stor del beroende på långtidssjukskrivningar. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Poolens verksamhet är en nödvändig funktion för att uppfylla målet om god ekonomi och effektivitet. 
Personalpoolen är en viktig stödresurs till chefer. Målet anses uppfyllt. 
 
Framtiden 
Under 2020 så ska skolans verksamheter in i personalpoolen det finns också förslag på att även 
städverksamheten ska in, vi ser att det kan gynna kommunen som helhet. 
 
Lena Ruth 
Socialchef 
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411 Individ och familjeomsorgen 
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
förmedling av inkomster, budgetrådgivning/skuldsanering, fastställande av faderskap, familjerätt, 
adoption, stöd och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem och/eller på institution samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. 
Handläggningen omfattar även utredning, placering och uppföljning av ensamkommande 
flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den enskildes och eller vårdnadshavares vilja kan förekomma i 
enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt Ärvdabalken. 
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del styrs av 
enskildas behov av stöd. 
 
Händelser av betydelse 
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga som riskerar att fara illa är fortsatt högt, många med 
uppgifter om eller oro för att barnet utsätts för och/eller bevittnar våld. Fler familjer erbjuds 
öppenvårdsinsatser i hemmet eller placering, vårdnadshavare och barn tillsammans, för 
utredning/bedömning av omsorgsförmåga och ibland även vård/behandling på annan ort. Antalet 
LVU-ärenden ökar. 
 
”Delegation unga till arbete” även kallad ungdomssatsningen fortgår, men arbetet har till följd av 
förändringar av uppdrag och organisation hos såväl Arbetsförmedlingen som Resurscentrum kommit 
att tappa i tempo. Målet är dock fortsatt att genom förbättrad samverkan arbeta för att öka andelen 
unga som avslutar sina gymnasiestudier och kommer ut i arbete och egen försörjning.  
 
Antalet inskrivna inom vår öppenvårdsverksamhet på Pärlan har minskat, och färre har också erhållit 
vård på institution. 
 
Personal 
Antal årsarbetare 17 (varav 6 på deltid och en med stöd av Af). Sjukfrånvaron har ökat från 4,72 till 
5,76. 
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  11 641 7 154 10 860 781 
  Verksamhet  16 078 11 234 18 939 -2 861 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 27 719 18 388 29 799 -2 080 
         

  Intäkter  -4 221 -3 078 -4 493 272 
         

  Netto  23 498 15 310 25 306 -1 808 
 
  



 9 (19) 
Arvidsjaurs kommun Delårsrapport 2018-08-31 
Budgetåret 2019 Socialnämnden 
 
 
Kostnaden för personal ligger något under budget. 
 
Kostnaderna för familjehemsvård är fortsatt höga, då flertalet familjehem är konsulentledda och något 
även förstärkt. Endast en liten andel av kostnaden är i dagsläget återsökningsbar, då placeringar av 
ensamkommande avslutas successivt. Vi överskrider budget. 
 
Kostnaden för institutionsvård för personer med missbruksproblem är låg. Hittills i år endast två 
inledda vårdperioder. 
 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd har, efter fjolårets rejäla minskning, ökat något 
igen. 
 
Totalt ligger IFO 356 tkr under budget för perioden, men med fortsatt höga placeringskostnader för 
barn/unga/familj visar prognosen ändå på ett rejält underskott för året.  
 
Måluppfyllelse inkl. nyckeltal  
 

Barn och unga 
Individ- och familjeomsorgen har mottagit 144 anmälningar om barn och ungdomar som kan befaras 
fara illa (131 anmälningar samma period 2018). Samverkan med förskola/skola, mödra- och 
barnhälsovård, och barn- och ungdomspsykiatri sker enligt våra gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. 
Här finns fortsatt vissa förbättringsområden. Vi har god tillgång till familjestödjande insatser. Målen 
rörande barn och unga anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
16 barn/unga har varit placerade i familjehem (oförändrat antal) varav 10 i konsulentledda familjehem 
(6 under 2018). 9 barn/ungdomar har vårdats på institution (5 under 2018). 7 av totalt 23 placerade 
barnen/ungdomarna har placerats tillsammans med vårdnadshavare. 6 placeringar har skett med stöd 
av LVU (4 under 2018), övriga enligt SoL. En liten del av vårdkostnaderna kan fortfarande återsökas 
från Migrationsverket. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 2 575 tkr (1 911 tkr år 2018). Vår tillgänglighet är god och beslut delges vanligtvis 
inom 2 – 4 veckor. Fortsatt finns vissa förbättringsområden gällande samverkan för ökad 
självförsörjning. Målen är delvis uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan  
7 nya ärenden (22 nya under 2018). 2 personer har erhållit bistånd i form av institutionsvård, en enligt 
LVM och en enligt SoL (6 personer under 2018). 2 personer har beviljats strukturerat 
öppenvårdsprogram (7 personer under 2018). Vår tillgänglighet är fortsatt god. Målen anser vi vara väl 
uppfyllda. 
 
Framtiden  
Individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete bland barn och unga sker nästan alltid i samverkan 
med skolan och elevhälsan. Efter signaler om att fler elever har ökad skolfrånvaro och riskerar att bli 
”hemmasittare” krävs gemensamma krafttag och nya sannolikt nya samverkansformer. 
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Då vi idag vet att fler barn utsätts för våld i hemmet måste vi skyndsamt utveckla och förbättra våra 
rutiner och arbetssätt gentemot målgruppen. 
 
Osäkerheten kring Arbetsförmedlingens och Resurscentrums framtida roller kommer att kräva att vi 
arbetar offensivt för att tidigt nå personer som riskerar att inte ta sig in på arbetsmarknaden. Risken 
finns annars att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att skena iväg. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av funktionshinder. 
Verksamheten omfattar personlig assistans, 3 gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, 
kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m. 
 
Händelser av betydelse 
Boendestödjarna har fått minskande uppdrag och därför är två heltidstjänster vakanshållna. Nya 
verksamheter från förra året, korttids- och fritids för barn och det nya LSS boendet Staren har kommit 
igång med sina verksamheter och de 3 brukare som var placerade utanför kommunen innan den 1 oktober 
2018 bor på boendet.  
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  45 000 30 049 43 364 1 637 
  Verksamhet  10 141 7 973 11 328 -1 187 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 55 141 38 022 54 692 449 
         

  Intäkter  -14 321 -10 853 -15 700 1 379 
         

  Netto  40 820 27 169 38 992 1 828 
 
Vi prognostiserar ett överskott i budget beroende på flera faktorer, minskade personalkostnader 
boendestödet. En personlig assistans grupp har upphört har upphört då brukaren flyttat in på ett av våra 
boenden samt högre intäkter på Lyckans Dagverksamhet. 
 
Måluppfyllelse 
Sjuktalet har ökat från 5,24 % till 7,75 % under perioden. Vi utreder anledningen till ökningen men vi har 
flera långtidssjukskrivningar vilket ger stor påverkan. 
 
Framtid 
Omfördelning av verksamheter för cheferna är på gång. Den 1 oktober flyttas ansvaret för Staren och 
Trasten till annan chef och en personlig assistans grupp flyttas, detta innebär att alla chefer har lika många 
medarbetare med skillnad på en eller två stycken.  
 
Från och med i augusti ligger inte längre handläggning av bistånd på AFF, den funktionen är flyttad till en 
gemensam biståndsenhet tillsammans med äldreomsorgen. Den chef på AFF som har arbetat som 
handläggare och chef kommer enbart att arbeta som chef. AFF är ansvarig för verkställigheten i de beslut 
som fattas.  
 
 
Jenny Bjuhr 
Enhetschef AFF, Avdelningen för funktionshindrade 
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451 Hemtjänst 
 
Hemtjänst  
Hemtjänsten består av sex grupper, fem i tätorten, samt en i Glommersträsk. Beviljade insatser verkställs 
mellan kl. 06.30 och 21.30. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enligt SoL i form av 
egenvård. I Glommersträsk verkställs även beslut enligt SFB/LSS. 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  29 392 18 922 29 500 -108 
  Verksamhet  3 525 2 258 3 319 206 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 32 917 21 180 32 819 98 
         

  Intäkter  -3 275 -2 333 -3 517 242 
         

  Netto  29 642 18 847 29 302 340 
 
I den lagda budgeten ingick inte lönekostnader för närståendestöd och kontaktpersoner. Där ligger nu en 
minuspost på 700 tkr. Vad gäller personalkostnader i hemtjänstgrupperna så har det slutat en del personal 
som varit i tjänst länge och ersatts med ny personal som kostar mindre. Under våren hade vi en hög 
sjukfrånvaro. På det sparade vi en del både frivilligt genom att planera om personalen och ofrivilligt 
genom att vikarier inte fanns tillgängliga. 
 
Händelser av betydelse 
Under sommaren 2019 så fungerade verksamheten bra. Vi hade bra vikarier och väldigt låg sjukfrånvaro. 
Övriga kostnader som vi haft är installation av elektronisk körjournal i alla bilar, kostnader för 
bilreparationer/underhåll var högre än vi beräknat, obetalda kundfordringar och en ökad kostnad för 
arbetsmiljöåtgärder (exempelvis luftrenare, majssäckar och jackor). 
 
Framtiden 
Efter inspektion av arbetsmiljöverket så vet vi att det kommer att bli en del kostnader för 
arbetsmiljöåtgärder, såsom utrustning i bilar, det kommer att ställas högre krav på bilarnas utrustning. 
Personalen i dagsläget känns stabil och trygg med sina arbetsuppgifter och det verkar som att trenden vänt 
och det kommer in bra med ansökningar på utannonserade tjänster. 
 
Målrapportering 
Trots att vi har en stor post som inte är budgeterat för så går vi i totalen plus. Det är mycket tack vare 
personal med helhetssyn och flexibilitet. 
 
 
Anna Lindholm och Amanda Öhman 
Chef hemtjänsten 
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4520 Gemensamma kostnader äldreomsorg 
 
Verksamhet 
Innehåller kostnader för internhyror för äldreomsorgens verksamheter i Braxen samt gemensamma 
kostnader inom äldreomsorgen såsom programvaror och utbildning. 
Vi har varit återhållsamma med kostnader och prognostiserar därför ett visst överskott. 
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Verksamhet  261 14 10 251 
  Internhyror  7 389 4 926 7 389 0 
         

  Summa kostnader 7 650 4 940 7 399 251 
         

  Netto  7 650 4 940 7 399 251 
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4523 Länsmansgården 
 
Verksamhet  
Länsmansgården A/B C/D är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar på övre plan med totalt 42 
lägenheter och 44 boenden.  Bemanning av baspersonal finns dygnet runt. som även bemannas på Ekan 
och Bryggan på nedre plan. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgsbehov 
 
Händelser av betydelse 
Under den tiden som man har haft stängt på Bryggan har vi har tagit emot avlastningar samt 
korttidsplatser vid behov som uppstått. 2 av rummen har varit dubbelbelagda. Vi har lägre intäkter som vi 
inte kan göra något åt. 
Verksamhetens vaktmästeri utförs av Resurscentrum sen 2019-06-01 efter att vår egen vaktmästare tagit 
pension. 
Inköpet av AC innan sommaren har gjort att det varit behagligare för personal och boende under varmaste 
tiden. 
Beslutet att biståndshandläggarna ej gör beslut om hemtjänst i särskild boende gör att vi ändrar rutinerna 
vid verkställigheten. 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  23 380 14 893 22 863 517 
  Verksamhet  925 641 971 -46 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 24 305 15 534 23 834 471 
         

  Intäkter  -4 845 -2 777 -3 864 -981 
         

  Netto  19 460 12 757 19 970 -510 
 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under året. 
 Sjuktalet är ungefär detsamma som samma period 2018. 
 Stimulansmedlen som avslutades i början av 2019 känner man av för behovet av arbetsanhopningar 

uppstår oftare. 
 
Framtiden 
 Att fortsätta jobba med och utveckla PPP  
 Att arbeta för att personalen ska bli trygg i dokumentationssystemet. 
 Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka 
 Att ett nytt arbetssätt krävs för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
 Att samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell.  
 Att vi ska fortsätta ha god samverkan med Sandbackaskolan och arbetsförmedlingen för att trygga 

personalförsörjningen och säkerställa kompetensen. 
 Att fortsätta arbetet att se över rutiner vid beställningar av varor samt fortsätta med arbetet att göra ett 

gemensamt förråd 
 Att få bättre inomhusklimat på avdelningarna under hela året för både boende och personal 

 
Eva Granlund 
Boendechef   
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4521 Bryggan/korttidsboende 
 
Verksamhet 
Bryggan är ett korttidsboende och består av 15 korttidsplatser som under året haft varierande antal gäster, 
snittet under perioden januari-juni är 12 gäster/vecka. De som vistas här har beslut från 
Biståndshandläggare som kan variera mellan korttidsvistelse för olika behov samt rehabiliteringsvistelse. 
 
Händelser av betydelse 
Det har varit stor omsättning av personal i början av året vilket medfört problem med rutiner och därmed 
kvaliteten i verksamheten, det har dock stabiliserats och verksamheten fungerar mycket bättre. Vi var 
under sommaren tvungna att stänga Bryggan en månad på grund av personalbrist. Regionen har sedan i 
somras haft sin obs avdelning stängd vilket vi känner av med ett ökande tryck på Bryggan. 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  4 658 2 765 4 600 58 
  Verksamhet  221 172 238 -17 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 4 879 2 937 4 838 41 
         

  Intäkter  -224 -46 -100 -124 
         

  Netto  4 655 2 891 4 738 -83 
 
Vi prognostiserar ett litet underskott beroende på minskade intäkter. 
 
Framtiden 
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska. Bl.a. annat jobbar vi vidare med 
PPP för att få till ett bra arbetssätt så att stressen och arbetstyngden minskar. 
 
Vi skulle behöva se över matplatsen så att det blir bättre utrymme för gäster samt hjälpmedel. 
Vi har även önskemål om att få till en bättre utemiljö. Vi genomför under hösten en utbildning för all 
personal i rehabiliterande arbetssätt. 1/9 så tar Camilla Jansson över chefskapet för att hålla ihop Bryggan 
och Ekan. 
 
 
Maria Östman 
Boendechef 
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4522 Ekan  
 
Verksamheten 
Ekan är ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen arbetar sju 
undersköterskor/vårdbiträden och en Patientansvarig sjuksköterska är knuten till boendet.  
 
Händelse av väsentlig betydelse 
Ekans personalgrupp ligger i god fas med ekonomin vad gäller personalkostnader och 
verksamhetskostnader. Intäkterna har hittills visat sig bli mindre än beräknat. Ekan har under året haft en 
inflyttning. 
Det har varit låg sjukfrånvaro i gruppen under våren och sommaren och när frånvaro uppstått har 
personalgruppen har tagit stort ansvar för bemanningen och intag av vikarier. 
Personalgruppen har arbetat länge tillsammans och har ett mycket gott samarbete med ett bra 
arbetsklimat. Personalen jobbar ständigt med att ha en god arbetsmiljö genom att diskutera och att 
bedöma risker i förväg.  
Under våren har delar ur personalgruppen varit på de utbildningar som erbjudits inom socialförvaltningen 
och fler är planerade under kommande höst.  
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  4 466 2 820 4 400 66 
  Verksamhet  248 101 158 90 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 4 714 2 920 4 558 156 
         

  Intäkter  -856 -384 -575 -281 
         

  Netto  3 858 2 536 3 983 -125 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 48 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan (gruppboenden), vilka 
har varit belagda några månader under detta halvår. 
Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam 
matsal.  
 
Händelse av väsentlig betydelse 
Vi har haft tillsyn av Arbetsmiljöverket under våren vilket medfört att verksamhetens toaletter ej håller 
lagstadgade mått. Vi behöver förbättra vårt arbetsmiljöarbete när det gäller den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Även bättra på belysning, höja diskmaskiner, ventilation. Åtgärder och 
handlingsplaner är påbörjade i samråd med skyddsombuden och medarbetare.  
Vi har två arbetsgrupper som har haft en hög vårdtyngd en längre tid och där har vi avlastat med högre 
bemanning och extra personal vid behov. 
Vi har under vissa perioder haft tomma lägenheter/rum vilket har gjort att vi tappat intäkter. 
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  26 767 17 173 26 500 267 
  Verksamhet  8 197 6 205 7 713 484 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 34 964 23 378 34 213 751 
         

  Intäkter  -5 070 -3 541 -5 189 119 
         

  Netto  29 894 19 837 29 024 870 
 
Vi har fått en ökad budget för att alla larmkostnader för Ringelsta och Länsmansgården syftet med denna 
förändring är att se över våra larmkostnader. Fram till nu har vi inte haft så stora kostnader för larmen. Vi 
ser ut att följa budgeten vid delårsbokslut. 
 
Framtiden 
Fortsätta arbeta med att förbättra rutiner och uppföljning av arbetsmiljön. Verksamheten behöver antingen 
bygga nytt eller bygga om för att åtgärda inspektionskraven från Arbetsmiljöverket vad gäller 
toalettutrymmet. 
 
Målrapportering 
Vi har ett positivt utfall för budgetperioden januari-augusti. 
 
 
Maria Östman och Margaretha Persdotter 
Boendechefer 
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453 Hälso- och sjukvårdsenheten 
 
Verksamheten 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens särskilda 
boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt boende för personer över 
18år.  
Hälso- och sjukvårdens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del styrs av enskilda 
patienters hälso- och sjukvårdsbehov och verksamheten kan inte styra vilka patienter som vårdas.  
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Det nya boendet inom avdelningen för funktionshindrade är resurskrävande ffa sjukskötersketid, har 
inneburit merkostnader för personal och verksamhet som kvarstår i högre utsträckning än beräknat.  
Semesterperioden är alltid en känslig period att klara bemanningen i en verksamhet som pågår dygnets 
alla timmar. Situationen att rekrytera sjuksköterskor är svår men tack vare en fulltalig sköterske-
bemanning i grunden har semesterperioden klarats. En sjuksköterska har enligt sommaravtal flyttat 
beviljad semester samt med ytterligare ett begränsat antal enskilda extrapass. Sjuksköterskorna har en 
fastställd prioriteringsplan för att klara de akuta hälso- och sjukvårdsinsatserna med minskad bemanning.  
 
För arbetsterapeuter och sjukgymnast har samarbetet med hälsocentralen kunnat genomföras som tidigare 
och vi har då klarat sommaren med en vikarierande arbetsterapeut under 3 veckor och tjänsteköp av 
regionen för fysioterapeut. Sjukhusens och Hälsocentralens stängda avdelningar påverkar kommunens 
hemsjukvård och Korttidsplatser. 
 
I hemsjukvården har palliativa vårdats i hemmet men vi har klarat det med få övertidstimmar. De 
patienter som vårdas på korttidsplats kommer ofta från sjukhus och skrivs ut tidigare med ett högre behov 
av hälso- och sjukvård än tidigare. Vi har haft en hög förbrukning av hälso- och sjukvårdsmaterial såsom 
omläggningsmaterial, inkontinenshjälpmedel och även tekniska hjälpmedel, denna kostnad kan vi inte 
påverka då kostnaden beror på vilka patienter som för tillfället vårdas. 
 
Ekonomi 
 
    Årsbudget Utfall period Prognos Årsavvikelse 
  Total      

  Personal  14 315 8 610 13 700 615 
  Verksamhet  2 532 1 983 2 912 -380 
  Internhyror  0 0 0 0 
         

  Summa kostnader 16 847 10 594 16 612 236 
         

  Intäkter  -317 -170 -284 -33 
         

  Netto  16 530 10 423 16 328 203 
 
Vi håller budget totalt men har mindre intäkter än förväntat -32tkr, personalkostnaderna är mindre än 
beräknat men ligger nu i augusti i nivå med budget och beräknas på årsbasis inte komma i nivå budgeterat 
eftersom rekrytering inte är klar +600tkr. Övriga kostnader är för verksamheten är det tekniska 
hjälpmedel som avviker -361tkr detta på grund av oförutsägbara händelser. Prognostiserar ett litet 
överskott. 
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Framtiden 
Vi ser i samhället allt mer tydliga tecken på att hälso- & sjukvård förflyttas från regionens slutenvård till 
kommunens hemsjukvård och särskilda boenden vilket medför att vi behöver behålla den bemanning vi 
har idag vad gäller sjuksköterskor och eventuellt utöka den för fysioterapeut. För att personalen ska må 
bra, orka och vilja arbeta kvar måste fokus ligga på en god arbetsmiljö.   
Omställning till God och Nära vård vilket är ett strategiskt arbete för kommuner och landsting 
tillsammans det innebär att arbetssätt måste förändras det är ännu oklart vad detta innebär för den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Målrapportering 
God hygienisk standard: Vi har inte acceptabla resultat och kommer att behöva jobba med följsamheten 
till basala hygienrutiner i hela verksamheten. Attraktiv arbetsgivare: Sjukfrånvaron har minskat. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef Hälso- och sjukvårdsenheten 
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Socialnämnden 2019-09-30 88 
 

 
 
 
Revidering - Preliminär 
Mål- och resursplan 2020-
2022 - Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Sn § 78 Dnr 00233/2018 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. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen 
fastställs sedan i oktober. 
 
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, 
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande 
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. 
 
Kommunfullmäktige antog 2019-06-17 § 185 preliminär driftbudget 2020-
2022 samt fastställde investeringsbudget 2020-2021. 
 
Utskottet har 2019-09-12 reviderat kommunfullmäktiges förslag till mål- 
och resursplanen i textdelen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Reviderat förslag till preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för 

socialnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.  
Dock påpekar nämnden att det är en snäv ram utifrån omfattning av 
socialnämndens verksamheter som alla är lagstadgade. Verksamheterna 
har att arbeta utifrån så god ekonomisk hushållning som möjligt och 
strävar efter att klara budget även 2020. 

 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2020-2022 

Socialnämnden 
 

Ordförande: Ingrid Tagesdotter 
Förvaltningschef: Lena Ruth 
 
Verksamhetsvision 
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, 
flexibilitet och intern och extern samverkan. 
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda 
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala 
insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt 
och fullvärdigt socialt liv.  
 
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 funktions-
hindrade samt Individ– och familjeomsorg. 
 
Utvecklingstendenser 2020 
Med en sviktande befolkningsutveckling behöver 
vi fortsatt kartlägga verksamhetens processer och 
omsätta i förbättringsalternativ utifrån 
ekonomiska och personella resurser. Ökad 
kostnadsmedvetenhet i alla led.  
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Vi 
jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar 
i sina hem om så önskas. Vårt mål är en 
boendekedja som skapar trygghet och sociala 
kontakter. 
Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom 
äldreomsorgen. Vi siktar också på att utveckla 
Solbackenområdet till ett mer attraktivt område 
för seniorer att flytta till. 
 
Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte 
tillgodoses med nuvarande resurser. Vi jobbar 
därför under perioden med trygghetsskapande 
teknik, ex nattkamera. 
 

 
Våra korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i 
boendekedjan, dels för avlastning men också för 
rehabilitering för dem som är utskrivna från 
sluten vård. 
 
Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger 
för närvarande oförändrat på 100 rum/lägen-
heter. Möjlighet finns 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 fortsatt 
stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i 
hemmet.  
 
Rekrytering är en utmaning. Vi ser därför över 
hur vi bemannar och organiserar inom våra verk-
samheter. Vi samarbetar med gymnasieskolan för 
att utforma utbildningar som möter dagens 
behov.  
 
Risken för skadedjur i hemmen har ökat generellt i 
samhället. Av den anledningen krävs skärpta rutiner 
även för socialnämndens verksamheter. 
 
Utifrån tendenser med det ökande behov som finns 
inom ramen för socialnämndens verksamheter så har vi 
pågåendeverksamhetsutveckling i syfte att klara de 
lagkrav som finns och för att effektivisera 
verksamheterna.  
 
 

  



 

 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna Mål- och resursplan 2020-2022 

Socialnämnden 

Avdelningen för funktionshindrade ser ökad 
inströmning av ärenden. Komplexiteten i 
ärendena har ökat.  
Försäkringskassans omprövningar innebär att 
kostnader inom personlig assistans överförs till 
kommunen. Det kan leda till att vi måste titta på 
andra typer av insatsformer.  
Sysselsättning för personer med funktionshinder 
är en fråga som måste ligga högt på agendan, i 
samarbete med andra verksamheter. 
Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt 
under perioden. Det innebär att den 
biståndshandläggare som hanterar LSS placeras 
organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens 
biståndshandläggare. 
 
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 kommunens 
arbetsmarknadsenhet är våra samarbetspartners. 
För närvarande har vi god bemanning i verksam-
heten. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen 
utvecklas. 
 
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges 
möjlighet att styra verksamheten och stötta 
medarbetarna. 
 
Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts 
komma i bruk under 2020. Det är ett kvalitets-
arbete som förväntas underlätta för såväl 
politiker och alla medarbetare i 
socialförvaltningen. 
 

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Enligt framskrivning 5 år källa Kolada 
0-5 år förväntas minskning med 8 
6-15 år förväntas ökning med 12 
16-19 förväntas minskning med 29 
20-64 förväntas minskning med 90 
65-79 förväntas minskning med 19 
80 + förväntas minskning med 3 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
Tillhandahålla utbud som överensstämmer med 
minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är 
en Samisk förvaltningskommun innebär detta att 
lagändringarna får särskild betydelse för 
socialnämndens verksamhet för den samiska 
minoriteten i kommunen. 
 
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.  
 
Det är fortfarande oklart vad som händer inom 
LSS lagstiftningen och vad det kommer att 
innebära för kommunen.  
 
Innehållet inom daglig sysselsättning måste 
kontinuerligt ses över utifrån brukarnas behov. 
 
Kompetensutveckling behövs och samarbete 
med skolan runt unga måste utvecklas. 
 
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom 
personalneddragningar, i första hand vid 
pensionsavgångar och vid längre ledigheter. 
 
Ytterligare besparingar görs inom ramen för 
handikappverksamheten avseende LSS-boenden och 
personlig assistans. 
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Socialnämnden 

 

Driftbudget, tkr 

Utfall 2018 (t kr) 180 934 180 934 180 934
Löneökningar fr.o.m. 2017 läggs löneökningarna centralt
Prisökningar 1 404 2 844 4 322
Verksamhetsförändringar 2020 -727 -3 513 -5 656

Nettoram 181 611 180 265 179 600

Exkl. kapitalkostnader
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

  
 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Där vi ser att vi kan göra kostnadsbesparande förändringar är inom AFF:s verksamheter. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut erbjuder vi andra insatser än personlig assistans till dem som förlorat sin 
ersättning från Försäkringskassan och som passerat överprövningsmöjligheter.  
 
Inom äldreomsorgen är antalet äldreboendeplatser i balans, skulle vi dra ner på antalet platser så riskerar vi 
att inte kunna verkställa beslut och drabbas då av vite. Vi kan inte heller minska personalvolymen då vi 
redan idag har relativt låg minimibemanning och en minskning skulle innebära risk för arbetsmiljöproblem. 
Hemtjänstens volym bygger helt och hållet på behov och fattade beslut, det är en kostnadseffektiv 
verksamhet som det är idag. 
 
Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren minskat sina kostnader för såväl placeringar, 
missbruksvård och försörjningsstöd. Vi befarar en ökning av försörjningsstödet med anledning av 
arbetsförmedlingens reträtt från Arvidsjaur. Den budgetökningen har vi dragit tillbaka med förhoppningen 
att förändringen av kommunens arbetsmarknadsenhet skall täcka upp för Arbetsförmedlingen.  
 
Då vi endast har lagstadgade verksamheter ser vi i dagsläget inte någon möjlighet att minska ytterligare på 
kostnaderna då vi riskerar att bryta mot lagstiftningen. Socialnämndens verksamheter har också att förhålla 
sig till heltidsresan, rätt till heltid för alla våra medarbetare, som inte är finansierad. 
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Socialnämnden 

 

Äskande investeringsbudget 2020-2024

2024

tkr
Projekt 1 

500 300 300 300 300
Projekt 2 

250 250 250 250 250
Projekt 3

250 250 250 250 250
Projekt 4

1 000

Summa 1 000 1 800 800 800 800

Livslängd 
antal år

Reinvestering  
år

2022 20232020 2021

Projekt 1 
Trygghets- och självständighetsbevarande teknik inom äldre- och handikappomsorgen. T ex nattkameror, GPS 
sändare, mm. Syftar till att individer ska kunna bo längre hemma och att vi även kan stärka tryggheten för de 
som bor ute i byarna. 
 
Projekt 2: 
Madrasser och sängar till Särskilda boenden, behöver kontinuerligt bytas ut. 
 
Projekt 3 
Tekniska hjälpmedel, lyftar, rullstolar, takskenor till lyftar, larmkomponenter 
 
Projekt 4 
2021: Nytt verksamhetssystem, idag använder vi Treserva det görs nu ett gemensamt upphandlingsprojekt alla 
kommuner i Norrbotten via Norrbottenskommuner. Tanken är att alla ska använda samma 
verksamhets/dokumentationssystem för billigare drift och att det ska bli lättare att samverka. 
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Socialnämnden 

 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 

Socialnämndens mål Brukarnöjdheten ska öka inom särskilt boende 
Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Mindre än  
50 

51-70 Mer än  
71 

Jämförelsevärde Kolada 
 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Socialnämndens mål Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor 

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. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Socialnämndens mål Samverkan med Arvidsjaurhem för att skapa en 
hållbar boendekedja genom att utveckla 
boendeformer för seniorer i kommunen. 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 9-12 månader 
eller längre 

4-8 månader 1-3 månader 

Jämförelsevärde Minskad kötid till trygghetslägenheter 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Socialnämndens mål Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå 
kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra 
timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen 
bestäms årligen. 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0 timmar 2 timmar 4 timmar 
Jämförelsevärde Antal personal som deltagit i kompetenshöjning 
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Socialnämnden 2019-09-30 89 
 

 
 
 
Internbudget 2020 
-Socialnämndens 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ekonomi 
. Lena Ruth 

Sn § 79 Dnr 00233/2018 041 
 
Kommunfullmäktige antog 2019-06-17 § 185 preliminär driftbudget 2020-
2022 samt fastställde investeringsbudget 2020-2021. 
 
Vid fullmäktiges sammanträde 29 oktober 2019 ska ramarna fastställas.  
Socialnämndens ram 2020 föreslås vara 184 226 tkr inkl löneökningar. 
 
Ekonomienheten vill påskynda budgetprocessen och har en önskan om att 
nämnderna fattar beslut om internbudget för 2020 så snart det är möjligt. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Preliminär internbudget för 2020 fastställs enligt nedanstående: 
 

Vsht  Ram 
2019 

Prel utfall -
2019 

Ram 2020 
(tkr) 

4000 Soc ledning 6 980 6 643 6 751 
4010 Poolen 1 741 2 000 1 800 
4110 IFO 23 498 25 306 25 400 
4310 AFF 40 820 38 992 38 500 
4510 Hemtjänst 29 642 29 300 29 300 
4520 Gem kostn ÄO 7 650 7 400 7 545 
4521 Bryggan 4 655 4 800 4 900 
4522 Ekan 3 858 3 983 4 000 
4523 LMG 19 460 19 970 20 000 
4526 Ringelsta 29 894 29 024 29 100 
453 HSL 16 530 16 328 16 580 
14 Nämnd 350 300 350 
 Summa   184 226 

 

2. Slutgiltig internbudget fastställs vid nämndens sammanträde i 
december 2019. 

 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 90 
 

 
 
 
Habiliteringsersättning år 
2020 till dem som deltar i 
daglig verksamhet enligt 
LSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. AFF 
. Ekonomi 

Sn § 80 Dnr 00258/2019 731 
 
Socialnämnden beslutade 2019-01-21 § 5 om utbetalning av habiliterings-
ersättning fram till och med 2019-12-31 med 40 kr/dag för hel dag och 25 
kr/dag för halv dag. 
 
Nämnden beslutade också att vid socialnämndens sammanträde i september 
2019 ska ärendet tas upp för behandling inför 2020. 
 
Arvidsjaurs kommun har fram till 2019 kunnat rekvirera statsbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget ska användas av kommunerna i syfte 
att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).  
 
Det är i dagsläget okänt om det är möjligt att rekvirera statsbidrag för 
habiliteringsersättning under 2020. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Habiliteringsersättning fortsätter gälla till och med 2020-12-31  

med 40 kr/dag för hel dag och med 25 kr/dag för halv dag. 
2. Habiliteringsersättningen belastar AFF`s budgetram för 2020. 
3. Vid nämndens sammanträde i september 2020 tas ärendet upp för 

behandling inför 2021. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 91 
 

 
 
 
Svar -  
Inspektioner inom 
äldreomsorgen 
(Ringelsta, hemtjänsten) 
-Arbetsmiljöverket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Lena Ruth 

Sn § 81 Dnr 00150/2019 026 
 
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra tillsyn av 
arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Tillsynen genomförs under åren 2017 - 
2019. 
Bakgrunden till tillsynsuppdraget är höga ohälsotal. Syftet med tillsynen är 
att få arbetsgivare att ha ett fungerande förebyggande och genusmedvetet 
systematiskt arbetsmiljöarbete så att arbetsförhållandena blir hållbara med 
minskad ohälsa och skador i sina verksamheter. Mot denna bakgrund har 
Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner inom äldreomsorgen. 
 
Vid inspektionen framkom det en del som fungerade bra men det framkom 
också en del arbetsmiljöbrister som behöver åtgärdas. Arbetsmiljöverket har 
redovisat de brister som framkom och de krav som ställs med stöd av 
gällande arbetsmiljöregler. 
 
Svar ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast 15 oktober 2019. 
 
I svaret ska det beskrivas hur man uppfyllt kraven och hur skyddsombud och 
arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialchef Lena Ruth får i uppdrag att lämna svar till Arbetsmiljöverket.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 92 
 

 
 
 
Förordnande av ersättare 
för ordföranden och vice 
ordföranden i 
socialnämnden i vissa fall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Socialsekreterare 
. Lena Ruth 
 

Sn § 82 Dnr 00247/2019 102 
 
Kommunfullmäktige har 2018-12-04 § 159 fastställt gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnder. 
 
I de gemensamma bestämmelserna, § 13 Ersättare för ordföranden och vice 
ordföranden, står det; 
 

”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde, 
helt eller delvis, utser nämnden eller styrelsen en annan ledamot att tillfälligt 
tjänstgöra som ordförande. Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör 
som ordförande tills dess att tillfällig ordförande har utsetts. 
 
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat 
skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden 
utse en annan ledamot att vara ersättare och fullgöra aktuella uppgifter.” 
 
Förslag föreligger att förordna en ledamot som tillfälligt kan tjänstgöra som 
ordföranden om varken ordinarie ordföranden eller vice ordföranden kan 
tjänstgöra. Förslaget avser kompletterande beslutsrätt enligt LVU och LVM. 
 
Utskottet har 2019-09-12 upprättat förslag till beslut. 
 
Yrkande under sammanträdet 
 
Ylva Stråhle Andersson (s) 
Förslag till beslut – Den lagstadgade kompletterande beslutsrätten enligt lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) samt enligt lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), delegeras även till ledamoten 
Ylva Stråhle Andersson. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
socialnämnden beslutat i enlighet med Ylva Stråhle Anderssons yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Den lagstadgade kompletterande beslutsrätten enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52) samt enligt lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (1988:870), delegeras även till ledamoten Ylva 
Stråhle Andersson (s). 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Berörd personal 
 

Sn § 83 Dnr 00060/2019 002 
 
Socialnämnden antog 2019-03-11 § 19 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Förslag till tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning 
föreligger; 
 
3.26 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 
Tillägg - Framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för 
utbetalning av studiestöd och studiemedel 
 
7.1 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
Tillägg –LSS-ärende, under 100 tim/mån, delegat Biståndshandläggare, 
över 100 tim/månad, delegat Utskott 
 
7.35 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar 
– inom boenden som drivs av annan 
Ändring av delegat till Utskott. 
 
7.36 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc – inom 
boenden som drivs av annan 
Ändring av delegat till Utskott. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas. 
2.  Socialnämndens beslut 2019-03-11 § 19 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (31) 
 

Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
 
 
 
 

Delegationsförteckning 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans 

Delegering av beslutanderätt Delegationsordning 2019-09-30 Socialnämnden 

Dokumentansvarig Giltig till 

 Tills vidare  

Dokumentinformation Förteckning över ärenden där beslutanderätten delegerats till utskott och 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
 
1 Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 
  

 Utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden 
  

 Ett arbetsutskott ska bestå av minst tre ledamöter och ersättare 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 Medgivande att barn tas emot 
för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte 
tillhör någon av hans föräldrar 
eller annan vårdnadshavare 

6 kap 6 § SoL   Ett beslut om att bereda en 
underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6§,  
Utredning av familjehemmet ska 
alltid ske. 

1.2 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs. 

6 kap 8 § SoL   Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 
6:e månad är skyldig att överväga 
om vård enligt socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-
placeringar och privata 
placeringar. 

1.3 Medgivande att ta emot ett 
barn för adoption 

6 kap 6 § SoL  
6 kap 12 § SoL 

    

1.4 Beslut om samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

6 kap 14 § SoL Hand-
läggare 

  

1.5 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap 14 § SoL     

1.6 Beslut att föra talan i länsrätt 
om återkrav enligt 9 kap 1§. 

9 kap 3 § SoL     

1.7 Beslut om ansökan hos 
länsrätt om vård enligt LVU 

4 § LVU     

1.8 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU   Se även 2.1 ang. möjlighet för 
ordföranden eller annan som 
nämnden förordnat att fatta sådant 
beslut. 

1.9 Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge skall 
vistas under vårdtiden 

11 § 
1 st. LVU 

  Jfr. 2.2 och 2.3 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
1 Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 
  

 Utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden 
  

 Ett arbetsutskott ska bestå av minst tre ledamöter och ersättare 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.10 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vård-tiden 

11 § 2 st. LVU   Jfr. 2.2 och 2.3 

1.11 Övervägande om vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs 

13 § 1 och 
2 st. LVU 

  Jfr. 1.2 

1.12 Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU skall 
upphöra 

13 § 1 och 3 st. 
LVU 

    

1.13 Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
1. och 2. fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU   Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om 
ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. Jfr. 1.2. 

1.14 Beslut om att vården skall 
upphöra 

21 § 1 st. LVU   Beträffande kvarstående ansvar 
för kommunen, se 
Socialstyrelsens meddelandeblad 
17/88. 

1.15 Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller 
behandling i 
öppna former. 

22 § 1 st. LVU     

1.16 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU   Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var sjätte 
månad skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 

1.17 Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st. LVU 
skall upphöra. 

22 § 3 st. LVU     

1.18 Ansökan hos länsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU   Jfr. 25 § LVU. 

1.19 Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs. 

26 § 1 st. LVU   Jfr. 1.2. 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
1 Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 
  

 Utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden 
  

 Ett arbetsutskott ska bestå av minst tre ledamöter och ersättare 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.20 Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

26 § 2 st. LVU     

1.21 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 st. LVU   Jfr. 2.4 

1.22 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st. LVU   Jfr. 2.5 

1.23 Beslut att begära polishand-
räckning för att genomföra 
beslut om vård eller 
omhänder-tagande med stöd 
av LVU 

43 § 2 st. LVU   Jfr. 2.6 

1.24 Beslut om ansökan hos 
länsrätt om vård enligt LVM 

11 § LVM     

1.25 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM   Beträffande kompletterande 
beslutanderätt, se 2.7 

1.26 Beslut om nedskrivning av 
eller befrielse från skuld 
avseende debiterad avgift 
inom äldre– och 
handikappområdet 

4 kap 2 § SoL Nämnd   

1.27 Beslut om köp av boende i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 

  Utskott OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
2 Beslutanderätt enligt lag    (s.k. kompletterande beslutanderätt) 
 
 Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven  
ordning. 
Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde 

  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
ungdom under 20 år 
  

6 § 1 och 2 st. 
LVU 

Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar  

  
  

2.2 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 
LVU 

Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar 

Se 2.1 Beträffande 
umgänge se även 1.8, 1.9 
och 5.4. 

2.3 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar 

  
  

2.4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 2 st. LVU Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar 

  

2.5 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1. LVU Nämndens ordf. 
och vice ordf. 

OBS! Beslutanderätten 
kan inte delegeras till 
annan ledamot. 

2.6 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU 

43 § 2. LVU Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar  
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.7 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Nämndens ordf, 
vice ordf, eller 
annan ledamot 
som nämnden 
förordnar 

Beslutet ska 
dokumenteras och skrivas 
under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör 
endast förekomma i 
sådana akuta situationer 
när dokumentation och 
underskrift inte kan 
avvaktas. Sådana beslut 
dokumenteras i efterhand. 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
3 Individ och familjeomsorg  
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) 
 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL Handläggare En individuell bedömning 
ska alltid göras i 
biståndsärenden. 

 - med villkor om praktik 
eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL Handläggare   

 
- med vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Chef IFO   

3.2 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.3 Hyresskulder mer än tre 
månader 
Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd  över 
13 000 kr. 

4 kap. 2 § SoL 
 
4 kap 2 § SoL 

Utskott 
 
Utskott 

  

3.4 Skuldsanering 4 kap. 2 § SoL Utskott   

3.5 Borgensåtagande, avser  
hyreskontrakt 

4 kap 2 § SoL Förvaltnings-
chef 

  

3.6 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap. 2 § SoL Handläggare Beslut gäller upp till en 
kostnad av  ½ basbelopp 

3.7 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 § 
9 kap. 2 § SoL 

Utskott Jfr. 1.3 

3.8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 2 § SoL 
 
Beslut om bistånd till 
glappet i Etablerings-
reformen 

9 kap. 2 §, 2 st 
SoL 

Handläggare Jfr. 4.28. Återkrav får endast 
ske om biståndet getts under 
villkor om återbetalning. 
 
Kontakt ska tas med 
Migrationsverket innan 
ersättning betalas ut 

3.9 Beslut om bistånd åt barn 
och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL Utskott Jfr. 1.1 
Beslutet är att betrakta som 
ett medgivande 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
3 Individ och familjeomsorg forts. 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.10 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem eller akuthem för 
barn och ungdom 

4 kap. 1 § SoL Handläggare Inte varaktig vård, högst fyra 
månader 

3.11 Beslut om bistånd åt barn 
och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende 

4 kap. 1 § SoL Utskott    

3.12 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och ungdom 
i samband med placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem 
för vård eller boende 

      

 - enligt kommunens 
riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

 
- utöver kommunens 
riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
IFO 

  

3.13 Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (place-
ring/omplacering) i hem för 
vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
IFO 

Observera lagen (1992:1528) 
om offentlig upphandling, 
men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden. 

3.14 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och om-
kostnadsersättning) 

    Se aktuellt cirkulär från 
Kommunförbundet. 

 - enligt norm och riktlinjer   Handläggare   
 

- över norm och riktlinjer   Utskott   

3.15 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

  Handläggare   

3.16 Beslut om köp av plats i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 

Beslut om bistånd i form av 
personligt stöd av 
socialförvaltningens egen 
personal  

  Utskott 
 
 
 
Handläggare 

Observera lagen om offentlig 
upphandling 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
3 Individ och familjeomsorg forts. 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.17 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.18 Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.19 Beslut om förordnande och 
entledigande 

      

  - av kontaktperson   Handläggare   
  - av kontaktfamilj   Handläggare   

3.20 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 

    Se aktuellt cirkulär 
från 
Kommunförbundet 

  - enligt norm och riktlinjer   Handläggare   

  - utöver norm och riktlinjer   Enhetschef 
IFO 

  

3.21 Beslut om stödinsatser i 
hemmet 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.22 Beslut om bistånd i form av 
försöks-
/jourlägenhet/Utslussen 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.23 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

3.24 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL och SoF 

Handläggare 
 

Se 
Kommunförbundets 
cirkulär 1997:128 

3.25 Beslut om ersättning för  
uppehälle (egen avgift) vid 
hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. 
SoL och 42 a §SoF  

Handläggare   

3.26 Beslut om framställning till 
försäkringskassa och CSN 
om ändring av betalnings-
mottagare för allmänt 
barnbidrag och för 
utbetalning av studiestöd 
och studiemedel 

Social- 
försäkringsbalken 
SFB 

Handläggare   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.27 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
folkpension och barntillägg 

Social- 
försäkringsbalken 
SFB 

Handläggare   

3.28 Underrättelse till 
försäkringskassan om att 
barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem 
respektive återflyttat till 
boförälder 

18 kap 19 § SFB Handläggare   

3.29 Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL som 
ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol eller 
narkotika 

Social- 
försäkringsbalken 
SFB  

Handläggare   

3.30 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
ersättning enligt SFB som 
ersättning för ekonomiskt 
bistånd som utgivits som 
förskott på förmån 

107 kap 5 § SFB Handläggare   

3.31 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos länsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 2 § 
och 8 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st. 
SoL 

Enhetschef 
IFO 

  

3.32 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 
9 kap. 
2 §, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § 
SoL 

9 kap 4 § SoL Utskott   

3.33 Beslut om att inleda 
utredning (vuxna) 

11 kap  
1 § SoL 

Handläggare   

3.34 Beslut om att utredning inte 
ska inledas eller att inledd 
utredning ska läggas ned 
(barn och vuxna) 

11 kap 
1 § SoL 

Enhetschef 
IFO 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
3 Individ och familjeomsorg forts. 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.35 Beslut om att inleda 
utredning 

11 kap 1 § 
11 kap 2 § 
SoL 

Handläggare   

3.36 Beslut om att utredning 
inte ska föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO   

3.37 Förlängning av 
utredningstid i ärenden 
som rör barn 

11 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef IFO    

3.38 Beslut om framställning till 
IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 a kap 10-12 
§§ SoL 

Enhetschef IFO  Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM. 

3.39 Beslut i fråga om 
mottagande av ärende från 
annan kommun 

2 a kap 10-12 
§§ SoL 

Enhetschef IFO    

3.40 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap. 11 § 
SoL 

Utskott Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

3.41 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Handläggare/E
nhetschef 

OBS! Ansökan om 
överflyttning av vårdnaden 
beslutas av socialnämnden. 
Jfr. 7.12. 

3.42 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av god 
man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § SoF Handläggare/ 
Enhetschef 

  

3.43 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden beträffande 
förvaltningen av 
underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Handläggare/ 
Enhetschef 

Avser all slags egendom, 
inkl ATP. 

3.44 Framställan till domstol 
om behov av målsägande-
biträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
3 Individ och familjeomsorg forts. 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.45 Beslut om bistånd till 
asylsökande 
(dagersättning och särskilt 
bidrag) 

1 § 3, 17 och 
18 §§ Lag om 
mottagande 
av asyl-
sökande m.fl. 
(SFS 
1994:137) 
 

Handläggare Kontakt ska tas med 
Migrationsverket innan 
ersättning betalas ut. 
Bistånd utbetalas efter 
särskilda belopp. 
Försörjningsstöd enligt 4 
kap. 1 § SoL är inte 
aktuellt. 

3.46 Beslut om nedsättning av 
dagersättning till 
asylsökande 

10 § Lag om 
ändring i 
lagen om 
mottagande 
av asyl-
sökande m.fl. 
(SFS 
1994:971)  

Enhetschef IFO   

3.47 Tillfälligt beslut  om 
bistånd i form av boende 
på grupphem/stödboende 
eller i jourhem/familjehem  
i avvaktan socialnämndens 
beslut 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Enhetschef IFO 

  

3.48 Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Enhetschef IFO 

   

3.49 Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Enhetschef IFO 

  

3.50 Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/-familj 

  Socialsekreterare  
Enhetschef IFO 

  

3.51 Beslut om ekonomiskt 
bistånd mot återbetalning i 
form av förskott förmån 
(allmänt barnbidrag alt 
studiebidrag) 

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare  
Enhetschef IFO 

  

3.52 Beslut om ansökan om 
redovisning av pengar för 
verksamhet med personligt 
ombud. 

 
Enhetschef IFO 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
4 Vård enligt LVU 
  

 Se även avsnitt 1 och 2 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1 Begäran hos Förvaltningsrätten 
om förlängd tid för ansökan om 
vård 

8 § LVU Enhetschef IFO   

4.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra 

9 § 3 st. LVU Ordförande i 
nämnden, vice 
ordf. eller annan 
ledamot som 
nämnden 
förordnat att fatta 
beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 

  

4.3 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 
§ 1 och 2 st. LVU 

11 § 4 st. 
LVU 

Handläggare T.ex. kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
eller boende 

4.4 Beslut om hur rätt till umgänge 
med den unge ska utövas 

      

 
- när överenskommelse inte kan 
nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 
1. LVU 

Utskott   

 
- när överenskommelse inte kan 
nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren och i avvaktan 
på utskottets beslut 

14 § 2 st. 
1. LVU 

Enhetschef IFO   

4.5 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 
2. LVU 

Utskott   

 
- i avvaktan på utskottets beslut 14 § 2 st. 

2. LVU 
Enhetschef IFO   

4.6 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
ska upphöra 

30 § 2 st. 
LVU 

Ordförande i 
nämnden, vice 
ordf eller annan 
ledamot som 
nämnden 
förordnar 

Jfr. 2.4 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
4 Vård enligt LVU forts 
  

 Se även avsnitt 1 och 2 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.7 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller annan 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

31 § 1 st. 
LVU 

Utskott   

4.8 Beslut om läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

Handläggare   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
5 Vård av missbrukare enligt LVM 
  Se även avsnitt 1 och 2 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1 Beslut om att inleda utredning 
om skäl för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef IFO Jfr. 4.30. 

5.2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef IFO   

5.3 Beslut om vilken tjänsteman som 
ska vara kontaktman och svara 
för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Enhetschef IFO   

5.4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Enhetschef IFO Beslut om 
läkarundersökning 
ska fattas om sådan 
inte är uppenbart 
obehövlig. 

5.5 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1. LVM Enhetschef IFO   

5.6 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2. LVM Enhetschef IFO   

5.7 Beslut om ersättning till 
kommunen när bistånd ges för 
missbruksvård i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 
SoL och SFB 

Handläggare   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
6 Föräldrabalken 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse då parterna  
sammanbott under hela 
konceptionstiden, alternativt haft 
ett stadigvarande förhållande 
under konceptionstiden och 
numera bor tillsammans, och är 
övertygade om att barnet är deras 
gemensamma (s-protokoll) 
 
Godkännande av 
faderskapsbekräftelse i övriga fall 
än enl. 4.1 

1 kap. 4 § 1 st. 
FB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kap 4 § FB 

Administratör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare 

Se Socialstyrelsens 
allmänna råd 1988:6 
Att fastställa 
faderskap. - 
Utredning ska anses 
inledd när nämnden 
fått födelseanmälan 
eller rätten förklarat 
en man inte vara far 
enligt 1 kap. 2 § FB 

6.2 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO   

6.3 Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 

2 kap. 1 § FB Handläggare   

6.4 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är 
gift med barnets moder kan vara 
far till barnet 

2 kap. 9 § 
1 st. FB 

Handläggare Beslut att inte 
påbörja utredning 
eller att lägga ned en 
påbörjad utredning 
ligger på nämnden. 

6.5 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. 
och 6 § 2 st. 
FB 

Enhetschef IFO   

6.6 Beslut att godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 
14a § 2 st., 
15 a § 2 st. FB 

Handläggare Se cirkulär 1998:174 

6.7 Beslut att ej godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 
14a § 2 st, 
15 § FB 

Enhetschef IFO Beslutet kan ej 
överklagas 

6.8 Lämnande av upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, 
boende– och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Handläggare   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.9 Lämnande av upplysningar 
inför interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap. 20 § 
FB 
  

Handläggare   

6.10 Beslut att utse utredare i 
vårdnads– och 
umgängesärenden 

6 kap. 19 § 
2 st FB 

Enhetschef IFO   

6.11 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än tre 
månader 

7 kap. 7 § 
2 st. FB 

Handläggare Se Kommunförbundets 
cirkulär 1996:167 angående 
kommunernas uppgifter 
med anledning av ny 
lagstiftning om 
underhållsstöd till barn m 
m. Avtal eller dom om 
underhåll kommer endast 
att ha betydelse om 
underhållet kommer att 
överstiga underhållsstödet 
och i de fall föräldrarna 
själva är överens om 
underhållet och inte 
kommer att söka 
underhållsstöd samt i de 
fall när förlängt 
underhållsstöd inte utgår. 
Detta gäller barn till gifta 
som ogifta föräldrar. Har 
talan om underhållsbidrag 
väckts före ikraftträdandet 
tillämpas äldre bestäm-
melser i fråga om 
socialnämnds rätt att föra 
talan för barnet. 
 

6.12 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare 

5 Kap 3 § SoF Enhetschef IFO 
 

6.13 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte 
längre föreligger 

5 Kap 3 §, 
andra stycket 
SoF 

Enhetschef IFO   
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso– och sjukvård 
  

 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. Se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Beslut om bistånd i form av 
hjälp i hemmet – ordinär 
hemtjänst 
 
- Över 180 tim/mån 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare  
 
 
 
Utskott 

Beslut om hälso- och 
sjukvårdsinsatser ges 
med stöd av HSL och är 
inte överklagbara. 

 Beslut om bistånd i form av 
hjälp i hemmet  
– LSS-ärende 
 
Över 100 tim/mån 

 Biståndshandläggare  
 
 
 
Utskott  

 

7.2 Beslut om bistånd i form av 
äldreboende 
 
Bistånd i form av 
hemtjänstinsatser i vård- 
och omsorgsboende 
 

4 kap. 1 § 
SoL 
 
4 kap 1§ 
SoL 

Biståndshandläggare  
 
 
Biståndshandläggare 

  

7.3 Beslut med anledning av 
ansökan enligt 2 kap. 3 § 
om insatser enligt 4 kap. 
1 § SoL. 

2 kap. 3 § 
SoL 
4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare Härutöver bör beslut 
alltid fattas om vilka 
insatser utöver boendet 
som ska tillkomma. 

7.4 Beslut om bistånd i form av 
korttidsvård/rehabili-
teringsvistelse 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
Hemtjänstchef 
Chef korttidsboende 

  

7.5 Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
Områdeschef AFF 

  

7.6 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Områdeschef AFF   

7.7 Beslut om avgift 8 kap. 2 § 
SoL 

Administrativ 
handl/Biståndshandl. 

  

7.8 Jämkning av avgift för 
hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § 
SoL 

Administrativ 
hand./biståndshandl. 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso– och sjukvård, forts 
  

 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. Se avsnitt 11) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.9 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare 

5 kap, 3 § 
SoF 

Områdeschef ÄO 
Områdeschef AFF 
Biståndshandläggare 

  

7.10 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare 

5 kap, 3 § 
SoF 

Områdeschef ÄO 
Områdeschef AFF 
Biståndshandläggare 

  

7.11 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte 
längre föreligger 

5 kap, 3 § 
SoF 

Områdeschef ÄO 
Områdeschef AFF 
Biståndshandläggare 

  

7.12 Informera om 
rapporteringsskyldighet  
 

14 kap 4§ 
SoL 

MAS/Biträdande 
socialchef  
Enhetschef 

Lex Sarah  
 

7.13 Ta emot rapportering av 
missförhållanden och 
påtagliga risker för 
missförhållanden i 
förvaltningens verksamhet  
 

14 kap 3§ 
SoL 

Enhetschef  
MAS/Biträdande  
socialchef 
Socialchef  
 

Lex Sarah 

7.14 Beslut om omedelbara 
åtgärder 

14 kap 6§ 
SoL 

Enhetschef  
MAS/Biträdande 
socialchef  
 

Lex Sarah 

7.15 Utreda rapporterat 
missförhållande/påtaglig 
risk för missförhållande 

14 kap 6§ 
SoL 

MAS/Biträdande 
socialchef 
Enhetschef 

Lex Sarah 

7.16 Besluta om åtgärder för att 
undanröja och avhjälpa 
missförhållande/påtaglig 
risk för missförhållande  
 

14 kap 6§ 
SoL 

Socialchef  
Enhetschef 

Lex Sarah 

7.17 Besluta om allvarligt 
missförhållande/påtaglig 
risk för missförhållande  
 

14 kap 6§ 
Sol 

Socialchef Lex Sarah 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso– och sjukvård, forts 
  

 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. Se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.18 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om 
allvarligt 
missförhållande/påtaglig risk 
för allvarligt missförhållande  
 

14 kap 7§ 
SoL/24 f §  1 
LSS 

Socialchef Lex Sarah 

7.19 Beslut om att till Inspektionen 
för vård- och omsorg (IVO) 
anmäla vissa skador och 
sjukdomar inom hälso- och 
sjukvården  
 

 MAS  

7.20 Anmälan om negativa 
händelser och tillbud med 
medicinsk-tekniska produkter i 
hälso- 
och sjukvården 
 

 MAS  

 Ärenden enligt 
Patientsäkerhetslagen 
 

   

7.21 Beslut om att till Inspektionen 
för vård och omsorg anmäla 
händelser som har medfört 
eller har kunnat medföra 
allvarlig vårdskada samt 
att till Socialstyrelsen inge den 
utredning av händelsen som 
förskrivs i 3 kap 3 § 1 st. 
samma 
lag 
 

 MAS  
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso– och sjukvård, forts 
  

 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. Se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.22 Beslut om att till Inspektionen 
för vård och omsorg anmäla om 
det finns skälig anledning 
befara att en person som har 
legitimation för ett yrke inom 
hälso-och sjukvården och som 
är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivaren, kan 
utgöra fara för 
patientsäkerheten. 
 

 
MAS 

 

7.23 Upprättande av 
patientsäkerhetsberättelse 
 

 
MAS 

 

 
 Enligt beslut i Kf 2014-02-24 § 23 har handläggning av färdtjänst övergått till Regionala 
 trafikmyndigheten i Norrbotten under 2014. 
 Lag om färdtjänst (LOF), (SFS 1997:736) och 
 Lag om riksfärdtjänst (LORF) (SFS 71997:735) 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
  

 (Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.24 Beslut om 
personkretstillhörighet 

1 o 7 §§ 
LSS 

  Beslut om 
personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är 
en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. 
Beslut om 
personkretstillhörighet 
kan följaktligen inte 
heller överklagas 
särskilt. 

7.25 Råd och stöd (i de fall 
kommunen är ansvarig) 

2 § och 9 § 
1. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.26 Biträde av personlig 
assistent 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Utskottet   

7.27 Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade 
behov 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Utskottet   

7.28 Ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för 
personlig assistent 

7 § och 9 § 
2. LSS 

Utskottet   

7.29 Ledsagarservice 7 § och 9 § 
3. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.30 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 
4. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.31 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 
5. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.32 Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

7 § och 9 § 
6. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS forts 
  

 (Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.33 Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen 
samt under lov 

7 § och 9 § 
7. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.34 Beslut om boende i 
familjehem för barn och 
ungdomar 

7 § och 9 § 
8. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

Jfr. 1.1. 

7.35 Beslut om boende i bostad 
med särskild service för 
barn och ungdomar 

7 § och 9 § 
9. LSS 

    

 
- inom kommunens 
boenden 

  Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

 
- inom boenden som drivs 
av annan 

  Utskott OBS! Lagen om offentlig 
upphandling. 

7.36 Beslut om boende för 
vuxna i bostad med 
särskild service etc 

      

 
- inom kommunens 
boenden 

7 § och 9 § 
9. LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

 
- inom boenden som drivs 
av annan 

7 § och 9 § 
9. LSS 

Utskott OBS! Lagen om offentlig 
upphandling. 

7.37 Beslut om bistånd i form 
av arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.38 Beslut om bistånd i form 
av boendestöd för 
psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 
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Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 

Fastställt av socialnämnden 2019-09-30 § 83. 

 
7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS forts 
  

 (Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.39 Beslut om daglig 
verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 

7 § och 9 § 
10. LSS 

  Personkrets 1 och 2. 

 
- inom kommunens 
verksamhet 

  Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

 
- annan   Enhetschef AFF   

7.40 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den som 
är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef AFF   

7.41 Beslut om att utreda 
behoven för enskild på 
tillfälligt besök i 
kommunen och besluta 
om insatser enligt LSS 

16 § 3 st. 
LSS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

  

7.42 Beslut om att ingå avtal 
med vårdgivare enligt  
17 a § 

  Utskott   

7.43 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är 
under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem 
än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordn. 
43-44 §§ 
SoF 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

Beslutet är inte 
överklagbart. 

7.44 Beslut om att anmäla 
behov av ersättning för 
personlig assistent till 
försäkringskassa 

5 § 2 st 
LASS 

Biståndshandläggare 
LSS, AFF, ÄO 
Socialsekreterare 

Gäller under 
förutsättning att den 
enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt 
LSS, inte enligt SoL 

7.45 Godkännande av 
familjehem 

6 kap. 6 § 
SoL 

  Se 1.1. 
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7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS forts 
  

 (Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.46 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

    Se 3.13. 

7.47 Anmälan till 
överförmyndare att person 
som omfattas av LSS är i 
behov av förmyndare, 
förvaltare eller godman 

15 § 6. LSS Enhetschef AFF   

7.48 Anmälan till 
överförmyndare att 
förmyndare, förvaltare 
eller god man inte längre 
behövs 

15 § 6. LSS Enhetschef AFF   

7.49 Anmälan till länsstyrelsen 
av allvarliga 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

11 § LSS-
förordningen 
(1993:1090) 

Utskott Dessa ärenden bör inte 
delegeras till  
tjänsteman. 

 
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.50 Anmälan av allvarlig 
skada på person som 
omfattas av LSS eller risk 
för skada på person som 
omfattas av LSS 

SOSFS 1996:17 Utskott Dessa ärenden bör  inte 
delegeras till tjänsteman. 

7.51 Beslut om anmälan till 
Socialstyrelsen av 
allvarlig skada eller 
sjukdom i samband med 
vård, behandling eller 
undersökning 

6 kap. 4 § Lag 
om yrkes-
verksamhet på 
hälso– och 
sjukvårdens 
område 
(SFS 1998:531) 

Socialchefen 
eller den 
medicinskt 
ansvariga 
sjuksköterskan 

Vårdgivaren ansvarar 
för att Lex Maria – 
anmälan görs. 

 
 
Generellt gäller att närmaste överordnad har samma beslutanderätt som underordnad delegat 
 
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss 
befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta.  
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8 Offentlighets- och sekretesslag 
 (Ang. överklagande, yttranden m.m. Se avsnitt 11) 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande 
av allmän handling till 
enskild eller annan 
myndighet samt 
uppställande av förbehåll 
i samband med 
utlämnande till enskild 

2 kap. 14 § TF,  
6 kap.3 §  samt 6 
kap 7 § st 1-3, 
OsekrL 

Socialchef , 
biträdande 
socialchef eller 
enhetschef IFO 
respektive AFF 

  

8.2 Beslut att lämna ut 
uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef   
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9 Överklagan, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef   

9.2 Utseende av ombud att 
föra nämndens talan 

10 kap. 2 § SoL Socialchef   

9.3 Överklagande och 
yrkande om inhibition när 
länsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut 
och detta beslut 
ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande 
av yttrande i SoL-, LVU- 
och LVM-ärenden där ur-
sprungsbeslutet fattats av 
delegat 

10 kap. 1-2 §§ 
SoL, 
3 kap. 10 §, 6 
kap. 33 § och 
34 § 3. KL 

Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 
(jfr. RÅ 1994 ref 67). 

9.4 Överklagande och 
yrkande om inhibition när 
länsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut 
och detta beslut 
ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande 
av yttrande i LSS-
ärenden 

27 § LSS,  
6 kap. 33 § 
och  
34 § 3. KL 

Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Se 11.3. 

9.5 Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till länsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- 
och LVM-ärenden 

10 kap. 1-2 §§ 
SoL, 
6 kap. 36 § KL 

Socialchef Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller 
nämnd/utskottssammanträdet 
kan inte avvaktas. Se även 
vad som sägs i bilaga 1 
avsnitt 9 betr. Delegering av 
beslutanderätt som annars 
inte är delegerbar. 

9.6 Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till länsrätt och 
kammarrätt i LSS-
ärenden 

27 § LSS, 
6 kap. 36 § KL 

Socialchef Se 11.5 
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9 Överklagan, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter, forts 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.7 Beslut huruvida 
omprövning skall ske 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  

9.8 Omprövning av beslut 27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  

9.9 Prövning av att 
överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av 
överklagande som 
kommit in för sent 

24 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  

9.10 Avvisande av ombud 9 § FvL Utskott   

9.11 Yttrande till allmän 
domstol 

31 kap. 1 § 1 st. 
BrB 

Arbetsledning   

9.12 Yttrande till allmän 
domstol när den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-
vård 

9 31 § 2 st. BrB Arbetsledning   

9.13 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Arbetsledning   

9.14 Yttrande till 
åklagarmyndigheten 

11 §. Lag med 
särsk. best. om 
unga 
lagöverträdare 

Arbetsledning   

9.15 Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

3 § lagen om 
offentligt 
biträde 

Handläggare   

9.16 Ytterligare ansökan om 
rättshjälp genom 
offentligt biträde samt 
yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § lagen om 
offentligt 
biträde och 7 § 
förordningen 
om offentligt 
biträde 

Arbetsledning   

9.17 Yttrande enligt 
namnlagen 

45 o 46 §§ 
Namnlagen 

Enhetschef IFO   
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9 Överklagan, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter, forts 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.18 Prövning av samtycke 
till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 
- vid samtycke 
 
- ej samtycke 

6 kap. 14 § SoL  
 
 
 
Handläggare 
 
Utskott 

Se Kommunförbundets 
cirkulär 1997:79 Ändringar 
vad gäller internationella 
adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige 
tjänstemannen vid tvekan 
angående de rättsliga 
förutsättningarna för 
adoptionens genomförande 
konsulterar den förmedlande 
adoptionsorganisationen och 
Statens nämnd för 
internationella 
adoptionsfrågor (NIA). 

9.19 Yttrande i 
körkortsärende 

3 kap. 8 § och 5 
kap. 
2 § Körkorts-
förordningen 

Handläggare   

9.20 Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens 
medgivande 

3 § 2 st. 
Passförordningen 

Arbetsledning   

9.21 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § ÄB Handläggare   

9.22 Yttrande i ärenden om 
förordnanden av god 
man eller förvaltare för 
någon som fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Handläggare   

9.23 Upplysningar i 
vapenärenden 

  Handläggare Uppgifter får endast lämnas 
ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 
s. 188 f.). 

9.24 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smitt-
skyddslagen 

Arbetsledning   

9.25 Anmälningsskyldighet 
enligt smittskyddslagen 

31 § 1 st. 
Smittskyddslagen 

Arbetsledning   
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9 Överklagan, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter, forts 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.26 Upprätta och till 
Skatteverket insända 
dödsboanmälan 
  

20 kap 8 a § 
Äktenskapsbalken 

Administrativ 
assistent som 
genomgått 
utbildning för 
dödsboanmälare 

  

9.27 Beslut om att ordna 
gravsättning 

5 kap. 2 § 
Begravningslagen 

Arbetsledning Kommunen har rätt till 
ersättning för kostnaderna 
av dödsboet.  

9.28 Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 
upp till ett belopp av x 
kronor 

3 kap. 2 § 
Skadeståndlagen 

Arbetsledning   

9.29 Yttrande till 
tillsynsmyndighet 

13 kap. 2 § SoL Utskott Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och 
omsorg, 
Arbetsmiljöverket, 
länsstyrelsen i resp. län, JO 
och JK. I första hand bör 
nämnden avge yttrande på 
grund av ärendets 
principiella betydelse. 

9.30 Anmälan till 
länsstyrelsen om 
missförhållanden i 
enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL Utskott   

9.31 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m m). 

12 kap. 10 § SoL 
och 10 kap. 2 § 
OSekrL 

Utskott Vid brådskande ärenden 
arbetsledning. 

9.32 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig samt vissa 
grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Arbetsledning Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott 
för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse två år. 
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10 Övrigt 
  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 Rätt att teckna avtal om 
försäljning och köp av 
varor och tjänster 

  Ordförande i 
nämnden och 
socialchef i 
förening 

Där firmatecknare inte 
krävs. 

10.2 Utse inköps- och 
avropsberättigade inom 
förvaltningen 

  Socialchef Lista upprättas i enlighet 
med kommunens 
inköpspolicy. 

10.3 Rätt att teckna avtal för 
deltagande i 
samverkansprojekt med 
annan part 

  Socialchef   

10.4 Utse beslutsattestanter   Socialchef   

10.5 Beslut på nämndens 
vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att 
nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 

Kommunallagen 6 
kap 36 §  *) 

Ordförande 
i nämnden 

Beslut skall anmälas vid 
nämndens nästa 
sammanträde 

10.6 Beslut om att ersätta 
enskild person för 
sakskada som orsakats av 
fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

Socialchef  

 
 
 
 
*) En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
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I förteckningen anges lägsta nivå till vilken beslutanderätten är delegerad. 
Detta innebär att tjänsteman i högre tjänsteställning med ansvar för 
programområdet erhåller samma beslutanderätt. Beslutanderätten är 
begränsad till ärenden inom förekommande fall, de distrikt eller 
motsvarande inom vilket vederbörande tjänsteman/delegat har sin 
tjänstgöring förlagd. 
  
Allmänna begränsningar av tjänstemans beslutanderätt 
  
Tjänsteman har skyldighet att vid tveksamhet i ärende av större principiell 
betydelse hänskjuta ärendet till utskott för beslut. 
  
Socialnämndens utskott tilldelas beslutanderätt i samtliga till tjänsteman 
delegerade ärenden. 
  
Beslut fattade med stöd av delegerad beslutanderätt skall anmälas till 
nämnden vid varje sammanträde. 
  
Allmänna begränsningar av utskottets beslutanderätt 
  
Utskottet har skyldighet att i ärenden av större principiell betydelse 
hänskjuta ärendet till socialnämnden. 
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Socialnämnden 2019-09-30 94 
 

 
 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Socialkontoret 
. Revisorer 
 

Sn § 84 Dnr 00163/2019 709 
 
Enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f § Lagen om särskilt 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen till 
Inspektionen för vård och omsorg rapportera alla gynnande beslut som inte 
har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet samt alla gynnande 
beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL samt 9 § LSS som ej är 
verkställda inom tre månader: 
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2019.  
 
* Inom AFF finns 0 ej verkställda beslut att rapportera andra kvartalet 

2019. 
 
* Inom IFO finns 0 ej verkställda beslut att rapportera andra kvartalet 

2019. 
 
Antal gynnande beslut 4 kapitlet 1 § SoL samt 9 § LSS som inte verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: 
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för andra kvartalet 

2019. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 95 
 

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

Sn § 85 Dnr 00042/2018 739 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, haft tillsyn av socialnämnden och 
hälso- och sjukvården med anledning av att en person med missbruk avled 
under pågående vård och behandling. 
 
IVO har fattat två olika beslut i ärendet, ett beslut avser Region Norrbotten 
och ett avser verksamheter inom socialnämnden i Arvidsjaurs kommun. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO har 2019-05-17 beslutat att avsluta 
ärendet men påtalar följande brister: 
 
•  Samverkan mellan socialnämnden och Arvidsjaurs hälsocentral var 

bristfällig. 
•  Samverkan och informationsöverföring mellan AFF (avdelningen för 

funktionshinder) och IFO:s (individ- och familjeomsorgen) 
myndighetsutövning var bristfällig. 

•  Brister i kunskap hos socialtjänstens personal om rutiner för och arbete 
med Samordnad individuell plan (SIP). 

•  Dokumentationen i boendestödets verkställighetsjournal hade allvarliga 
brister. 

•  Den allvarliga händelsen hade inte utretts inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

•  Rutiner för personalens rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah var 
bristfälliga eller i vart fall inte kända av personalen. 

 
IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 
bristerna men kan komma att följa upp beslutet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna. 
2. I rutindokumentet för lex Sarah och lex Maria tillföra att ordföranden 

ska informeras när ett ärende har påbörjats.  
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 96 
 

 
 
 
Information om avslutat 
ärende – lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. MAS 
 

Sn § 86 Dnr 00211/2019 739 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
Anmälan enligt lex Sarah från socialnämnden i Arvidsjaurs kommun avseende 
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid hemtjänsten i Arvidsjaur. 
 
Anmälan handlar om att en enskild i ordinärt boende hade beviljats 
trygghetslarm och detta skulle installeras fredagen den 28 juni 2019. 
Personal som skulle installera larmet missade detta och när det upptäcktes fanns 
inte någon personal i tjänst som kunde installera larmet. Personalen på 
hemtjänsten tog då beslut att avvakta med installationen till måndagen den 1 
juli. Den enskilde ramlade i hemmet lördagen den 29 juni och ådrog sig en 
handledsfraktur. Den enskilde hade dock tillgång till sin egen mobiltelefon och 
kunde själv larma 112. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 
vidta några ytterligare åtgärder. 
 
Skälen för IVO:s beslut 
IVO bedömer att huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. Enligt IVO:s bedömning innehåller huvudmannens 
utredning de uppgifter som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§ 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex 
Sarah.  
Utredningen visar att huvudmannen har: 
 

•  Vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet. 

•  Identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade. 
•  Vidtagit planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande 

inträffar igen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2019-09-30 97 
 

 
 
 
Avslut av beredskap för 
trygghetslarm nattetid för 
hemtjänsten i 
Glommersträsk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialchef 
. MAS 
. Hemtjänstchefer 
. Chef för nattpatrullen 
. Kommunal 

Sn § 87 Dnr 00250/2019 732 
 
Glommersträsk är en liten hemtjänstgrupp på i sju personer dagsläget. I 
arbetsuppgifterna ingår bland annat beredskap för trygghetslarm från  
kl 21:00-06:30 under årets alla dagar.  
 
I mesta möjliga mån har den ordinarie personalen i hemtjänstgruppen 
beredskap, men som läget är just nu så är det få i personalgruppen som 
kommer att kunna dela på samtliga beredskapsnätter eftersom beredskap 
inte får sättas på en person som är deltidssjukskriven.  
 
Hemtjänstchef Anna Lindholm föreslår att likställa Glommersträsk 
hemtjänst med Moskosel gällande trygghetslarm nattetid, då dessa larm går 
till nattpatrullen som är placerad i Arvidsjaurs tätort.  
 
Under 2018 året var det 8 larm som besvarades av ordinarie personal i 
Glommersträsk hemtjänstgrupp.  
Under 2019 finns inga larm registrerade nattetid. 
 
Risk och konsekvensanalys samt förhandling enligt MBL § 11 är 
genomförd. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Beredskap för trygghetslarm nattetid för hemtjänsten i Glommersträsk 

tas bort. 
2. Befintlig nattpatrull svarar på eventuella larm i Glommersträskområdet 

på samma sätt som i Moskoselsområdet.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Anna Lindholm 

Utdragsbestyrkande 
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Remiss - Minoritetspolitisk 
handlingsplan 2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Sn § 88 Dnr 00235/2019 700 
 
Arbetsgruppen för samisk förvaltning har under 2018 och 2019 utarbetat ett 
förslag till ett Minoritetspolitiskt handlingsprogram med anledning av att 
lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724) har 
ändrats (SFS 2018:1367). Ändringen trädde ikraft 2019-01-01. I den 
reviderade lagens 5b§ anges att ”Kommuner och landsting ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer 
som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den 
myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20§.”  
 
Minoritetspolitiska handlingsplanen ersätter förra handlingsprogrammet för 
samisk förvaltning p.g.a. den reviderade lagstiftningen. Den ska antas på 
kommunfullmäktige och därefter sändas in till uppföljningsmyndigheten 
Sametinget under 2019. 
 
Nämnder och förvaltningar ska därefter utarbeta egna mål utifrån 
handlingsplanen så att kommunen kan leva upp till lagstiftningen.  
Dessa ska följas upp årligen. 
 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet för yttrande till socialnämnden.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämnden har inte något att erinra i förslaget till 

minoritetspolitisk handlingsplan 2019-2022 för Arvidsjaurs kommun.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Marianne Lörstrand Blind 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutslogg 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Revisorer 

Sn § 89 Dnr 00008/2019 700 
 
Beslutslogg för sammanträde 2019-09-30 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2019-09-30 § 89. 
 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN 

Socialnämnden 

 

BESLUTSLOGG SOCIALNÄMNDEN 2019 
 
Mötesdatum Beslutsformulering Uppföljnings-

datum 
Ansvarig Status på ärendet 

190930 Dnr 292/2018 Kvalitetssystem SOSF 
2011:9 

190930 Lena Sara J redovisar på 
mötet. 

 85/2018 Handlingsplan samisk förvaltning 
Implementering i sn- verksamheter 

Hösten 2019   

 Dnr 146/2018 Översyn- Internhyror 
(ärendet är under beredning hos Ks) 
 

   

190930 Ärende avseende arbetsmiljö Ringelsta 
och hemtjänst utifrån tillsyn. 

190930 Lena Svar inlämnas till AV 
191015 

 Förstudie – Nytt vård- och omsorgs-
boende 
Tidplan- 2019-10-01—2020-01-31 

191209 Lena  
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Information från 
socialchefen 
 

Sn § 90 Dnr 00064/2019 700 
 
Socialchef Lena Ruth informerar om följande: 
 
Utmaningar och ekonomi 2020 
- AFF: Försäkringskassan - personlig assistans 
- IFO: Försörjningsstödet, med en lågkonjunktur i sikte risk för ökat 

försörjningsstöd, fler placeringar av barn och unga. 
- Äldreomsorgen: Korttids- och SÄBO platser – en balansgång 
- HSL: Nära vård 
- Inga frivilliga verksamheter 
- Arbetsförmedlingen avvecklar i Arvidsjaur ! 
 
Nyckeltal kostnad (Kolada) 
- Hemtjänst - kostnad över tid 
- Särskilt boende 
- Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – mat och måltidsmiljö, 

bemötande, förtroende och trygghet, boendemiljö 
 
Äldreomsorgen 
- Bryggan 
- Biståndsenheten – rekrytering pågår 
- Hemtjänsten – fungerar väl 
- Säbo – Ringelsta 
- Poolen – Utökas 2020-01-01 med skolans och lokalvårdens personal 
 
Avdelningen för funktionshindrade 
- Omorganisation pågår 
- Boendestödet 
- Personlig assistans 
- Gruppboenden Borgen, Lärkan Staren 
- Korttidsfritids 
 
Individ och familjeomsorgen 
- Behov finns av ledningssystem och fastställda rutiner 
- God arbetsmiljö 
- Samordnare för barn- och ungagruppen, en arbetsmiljöåtgärd 
- Arbetsförmedlingen och behov av en fungerande arbetsmarknadsenhet 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sn § 90, forts 
 
Personalförsörjning 
- Nytt sätt att organisera, i äldreomsorgen framför allt. 
- Vårdbiträdesutbildning har startat i Sandbackaskolans regi, 10 elever 
- Vi förbereder organisationen genom att fastställa arbetsbeskrivning för 

olika yrkeskategorier samt införa anställningskategorier med lönenivåer. 
- Validering, försök är genomfört 
- Minska sjukfrånvaron 
- Utveckling av Personalpoolen 
- Kompetensutveckling 
 
Hur ser verksamheten ut 2024? 
- Socialtjänstens verksamheter följer samhällsutveckling och demografi. 
- Åldrande befolkning 
- Annan organisation vad gäller medarbetare 
- Externa utförare 
- Anhörigstöd 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Information från 
socialnämndens ordförande 
-Översyn av kommunens 
gruppbostäder 
 

Sn § 91 Dnr 00064/2019 700 
 
Socialnämndens ordförande Ingrid Tagesdotter informerar om följande: 
 
För att möta framtiden och för att kunna ta hand om personer som nekas 
assistans från Försäkringskassan bör en översyn av kommunens 
gruppbostäder göras. Ordföranden kommer att i ett första skede tillsätta en 
arbetsgrupp för översynen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

SOCIALNÄMNDEN 2019-2022 
 
 
 

Sammanträde: 2019-09-30 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ingrid Tagesdotter 1          

 2 Ylva Stråhle Andersson 1          

 3 Stefan Holmberg 1          

 4 Karin Lindgren 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Kristina Lundberg 1          

 8 Ann-Karin Sörmo -          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Agneta Starefeldt           

 2 Susanne Lindberg           

 3 Annika Lidström           

 4 Majlis Widman           

 5 Margareta Mattsson           

 6 Dan Hällgren           

 7 Mats Klockljung 1          

 8 Susanne Bergström           

 9 Marius Helland Vassbotn           
 

Summa 9          
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