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Viktigare händelser under 2018 
 

• ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” har ställts ut för 
granskning och efter slutliga revideringar antagits av Kommunfullmäktige i april. 
Den har redan börjat tillämpas och bland annat gett möjlighet för byggande i 
strandnära lägen. Arbete för implementering fortsätter. 

• Arbete påbörjat mot att gå in i gemensam myndighetsnämnd, Miljö- bygg- och 
räddningsnämnd med, i första hand, Malå och Norsjö 

• Ett antal utvecklingsprojekt har beviljats och flera är under framtagande. I 
samverkan inom Swedish Lapland Vistors Board fortsätter arbetet för en växande 
besöksnäring. I samverkan med samebyar, besöksnäring och ideella aktörer 
genomförs projektet Hållbar skotertrafik. Utveckling av Top of Arjeplog 
konceptet och Laisdalen som fiskedestination är andra exempel.  

• Kommunen deltar i näringslivs- och utvecklingssamarbetet inom Region 10 och 
Argentis samlokaliseras med kommunens övriga näringslivsinriktade resurser i 
Bagarstugan. 

• Verksamheten har anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR. 
• En ny organisation för Folkhälsorådet har arbetats fram och förankrats 
• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, 

för utförande under sommaren 2018. 
• Byggt om lokalerna på återvinningscentralen, för att inrymma ny personalgrupp 

för skötsel av VA- och fjärrvärmeanläggningar.    
• Upphandlat ombyggnation av Lugnetskolan för att i slutet på oktober 2018 

fungera som LSS boende.  
• Elevhemmet satsar på integration, trivsel och en hemlik miljö. Förskolan 

arbetar med närmiljö, jämställdhet och kulturer och modersmål. Grundskolan 
tydliggör lärarrollen i tjänstefördelningen. Kultur och fritid satsar på att stärka 
biblioteket och att ytterliga bredda kulturskolan. 

• Framtidens äldreboende. Vi planerar och står inför en stor förändring i och med 
framtidens äldreboende. Under första halvåret 2017 flyttade vi OBS-platserna  
samt våra omsorgstagare på avdelningen Norrskenet till 
Vaukagården/Tallbacken. Detta var ett steg mot framtidens äldreboende som 
kommer att medföra lägre kostnader för personal, lokaler, samt övriga 
kostnader inom verksamheten.  

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras 
under året. 

• Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt-/lungräddning. 

• Under året kommer fokus att ligga på effektiva processer inom administration, 
organisation av det gemensamma administrativa stöder intern och extern, aktivt 
arbete med rehabilitering för att minska sjuktal samt utveckling av digitala 
tjänster. 
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Måluppfyllelse 
 

Verksamhetsmål 
 

Mål
Prognos 
måluppfyllelse

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva 
Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, 
bo och besöka

Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina 
verksamheter

Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den 
sociala delaktighetern

Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra 
företagsklimat

 
Att Arjeplogs kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på är något som alla verksamheter 
inom kommunen arbetar med aktivt. Under året har vi satsat på service för medborgare och har därför 
startat en enhet med namnet Medborgarservice. Målet med denna enhet är att frågor från medborgare 
eller andra ska kunna besvaras av Medborgarservice och på så sätt underlätta för medborgare och 
företagare. Vad gäller målet att öka den sociala delaktigheten faller uppfyllelsen på det tuffa delmålet 
om att 90% av nyanlända ska ha slutfört sin SFI-utbildning inom 2 år. Den lokala utvecklingsstrategin 
och översiktsplanen är nu antagen av kommunfullmäktige och ligger i linje  med de fyra 
verksamhetsmålen. Sammanfattningsvis bedöms verksamheterna i stort komma att uppfylla 
fullmäktiges beslutade verksamhetsmål.   
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Nämndens resultatprognoser 
 

(Tkr) 
Budget 
Helår 
2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot budget 
2018 

Kommunstyrelsen -158 801 -165 975 -7 174 
- varav kommunchef, stab -5 577 -5 700 -123 
- administration och stöd -40 218 -41 709 -1 491 
- varav barn- och utbildning -57 126 -56 226 900 
- varav vård- och omsorg -55 880 -62 340 -6 460 

 

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse mot budget med -7,2 Mkr. 

Det största underskottet återfinns hos vård och omsorg med -6,5 Mkr och består av fortsatt höga 
kostnader för köp av sjukskötersketjänster, köp av platser på gruppboende inom LSS. Fördröjningen 
av köpet av Hälsocentralen har medfört att externa hyreskostnader. 
 

Administration och stöd beräknar ett underskott med -1,5 Mkr, där största underskottet finns inom 
kollektivtrafiken, underskottstäckning till LTN för 2017 landade på dryga 1,1 mkr och prognostiserat 
underskott för LTN totalt ca 1,6 mkr. Fastigheter kommer också att påverka resultatet negativt då två 
vattenskador upptäckts, bl.a. på Tingsbacka. 

 
Investeringsprognos 

(Tkr) Budget 2018 
Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 
budget 
2018 

Kommunstyrelsen 117 440 25 558 91 882 
-varav kommunchef, stab 0 0 0 
- varav administration och stöd 115 971 24 089 91 882 
- varav barn- och utbildning 314 314 0 
- varav vård- och omsorg 1 155 1 155 0 

 

Av årets investeringsbudget avser 25 Mkr framtidens äldreboende, och enbart 8,3 Mkr av dessa 
beräknas investeras under innevarande år.  
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef, stab 
Satsningar under 2018 

• ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” har ställts ut för granskning och 
efter slutliga revideringar antagits av Kommunfullmäktige i april. Den har redan börjat 
tillämpas och bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för 
implementering fortsätter. 

• Staben har under perioden tillsammans med MBR påbörjat ett arbete mot att gå in i 
gemensam myndighetsnämnd med, i första hand, Malå och Norsjö 

• Ett antal utvecklingsprojekt har beviljats och flera är under framtagande. I samverkan inom 
Swedish Lapland Vistors Board fortsätter arbetet för en växande besöksnäring. I samverkan 
med samebyar, besöksnäring och ideella aktörer genomförs projektet Hållbar skotertrafik. 
Utveckling av Top of Arjeplog konceptet och Laisdalen som fiskedestination är andra exempel.  

• Kommunen deltar i näringslivs- och utvecklingssamarbetet inom Region 10 och Argentis 
samlokaliseras med kommunens övriga näringslivsinriktade resurser i Bagarstugan. 

• Arbetet har påbörjats med att ta fram en dokumenthanteringsplan för hela kommunen och 
ett nytt personalpolitiskt program är också under framtagande, det gällande är från år1989. 

• Verksamheten har anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR. 
• Arbetet med planering och förberedelser för genomförande av allmänna val i höst pågår för 

fullt    
• En ny organisation för Folkhälsorådet har arbetats fram och förankrats 

 

Måluppfyllelse 2018 
Genomförda insatser syftar mot uppfyllande av de fyra verksamhetsmålen och ligger i linje med 
utpekade insatser i Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan  

 

Ekonomi 
Totalt för Staben så pekar prognosen på helåret på ett underskott på drygt 100 000 kr med anledning 
av några ej budgeterade engångs händelser. De stora posterna som härrör sig till projekt och 
personal håller sig inom budget. 

 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Kommunchef/stab 5 580 5 577 5 700 -123 
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Administration och stöd 
 
Satsningar under 2018 

• Under året kommer fokus att ligga på effektiva processer inom administration, organisation av 
det gemensamma administrativa stöder intern och extern, aktivt arbete med rehabilitering för 
att minska sjuktal samt utveckling av digitala tjänster. 

• Ny plattform gällande e-post. Planering inför en Primär och sekundär datahall kopplat i 
ansökan MSB. Ny generation av infrastruktur gällande kommunikation till kommunens 
verksamheter. Utbildning av personal inför kommande krav på IT hantering. 

• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande 
under sommaren 2018. 

• Byggt om lokalerna på återvinningscentralen, för att inrymma ny personalgrupp för skötsel 
av VA- och fjärrvärme-anläggningar.    

• Upphandlat ombyggnation av Lugnetskolan för att i slutet på oktober 2018 fungera som LSS 
boende.  
 

Måluppfyllelse 
Arbetet för att uppfylla många av målen ligger i linje med hur arbete med ”Medborgarservice” 
fortskrider. När det gäller målet att minska sjukfrånvaron till 5 % så pågår ett flertal åtgärder där. 
Fortsatt god samverkan med företagshälsovården, samverkan med rehab koordinator påbörjad, 
utbildningsinsatser via ett ESF projekt för chefer i psykisk hälsa arbetsliv.  Tekniska enheten har haft 
träff med företagen, vid en företagarfrukost, där kommande projekt för 2018 presenterades, 
dessutom har kontakt tagits med lokala företag för att informera om kommande upphandlingar. 
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Ekonomi 
Totalt för hela avdelningen för administration och stöd så pekar prognosen på helåret på ca – 1500 
tkr där majoriteten av underskottet ligger på tekniska enheten samt kostservice där det fanns 
felaktiga ingångsvärden i budget 2018. Tekniska enhetens underskott  pekar första tertiär på ca -1,9 
mkr, där största underskottet finns inom kollektivtrafiken, underskottstäckning till LTN för 2017 
landade på dryga 1,1 mkr och prognostiserat underskott för LTN totalt ca 1,6 mkr. Fastigheter 
kommer också att påverka resultatet negativt då två vattenskador, bl.a. på Tingsbacka, där 
bedömningen är att budget inte kommer att räcka. 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Administration och stöd 52 497 40 219 41 711 -1 492 

IT-samordnare 4 454 4 618 4 684 -66 

Kostchef 5 233 5 098 5 369 -271 

Enhetschef administration och stöd 23 871 12 661 11 776 885 

Handläggare förmyndare och godemän 401 565 579 -14 

Teknisk chef 6 505 6 304 7 490 -1 186 

Fastighetschef 9 047 9 069 9 761 -692 

Enhetschet VA renhållning -1 670 -2 788 -2 705 -83 

Enhetschef lokalvård sporthall 4 656 4 692 4 757 -65 
 
Verksamheterna 
Här nedan redovisas rapporterna från enhetscheferna. 
 

Kostservice 

Hittills i år har vi ändrat vår arbetsgrupp vi har nu 6 kockar/Ekonomibiträden och 3 Ekonomibiträden  
Efter sex veckor av sjukdom koncentrerar vi oss nu på att arbeta som en grupp med ett syfte, med nya 
rutiner och mål 
Vi är nu huvudleverantören av de flesta livsmedel och måltider inom Arjeplogs Kommun avdelningar. 
Vi levererar 160 000 måltider per år till 8 olika avdelningar 
Till en genomsnittlig kostnad av 9,10 kr lunch och 25 kr middag för råvarorna 
 

IT-enheten 

Dom projekt som vi hade som mål första kvartalet klarade vi mycket bra, vi klarade även av ett 
projekt som inte var planerat (Skype). Fortsatta satsningar under året, ny plattform gällande e-post. 
Planering inför en Primär och sekundär datahall kopplat i ansökan MSB. 
Ny generation av infrastruktur gällande kommunikation till kommunens verksamheter. 
Utbildning av personal inför kommande krav på IT hantering. 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 
 

  

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter (fler tillkommer) Uppfyllelse
Nå ett resultat bättre än 86 % (rikssnitt 2016) vid 
mätning av hur stor andel av frågeställare som får 
svar på enkla frågor via e-post inom två 
arbetsdagar. KKiK 1

Arbeta med kommunfunktionen "En väg 
in" och bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via e-post. Möjlig

Nå ett resultat bättre än 52 % (rikssnitt 2016) vid 
mätning av hur stor andel av frågeställare som får 
ett direkt svar på enkla frågor via telefon. KKiK 2

Arbeta med kommunfunktionen "En väg 
in" och bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via telefon. Möjlig

Gott bemötande vid kontakt 
med medborgare och 
företag

Nå ett resultat bättre än 78 % (rikssnitt 2016) vid 
mätning av hur gott bemötande medborgare 
uppfattar sig få via telefonkontakt med 
kommunen. KKiK 3

Arbeta med värdegrundsfrågan om 
medborgarfokus i hela kommunen. 

Möjlig

Underlätta för alla 
medborgare att få stöd och 
hjälp med frågor och e-
tjänster

Nå ett resultat bättre än rikssnittet avseende 
kommunens informationsgivning via hemsidan. 
Mätning sker i SKL:s självgranskningsmall. KKiK 13. 

Arbeta med kommunfunktionen "En väg 
in". Utforma öppettider och frigöra tid för 
att finnas tillgängliga för de medborgare 
som önskar extra stöd och hjälp. Utforma 
hemsidan för att tydligare synliggöra svar 
på vanliga frågor. Möjlig

Möjliggöra deltagande för 
alla medboragare i frågor om 
kommunens utveckling

Nå ett resultat bättre än rikssnittet. Kommunen 
genomför en självgranskning utifrån mall i Kolada. 
KKiK 14

Tillhandahålla ett digitalt forum för 
medborgarförslag och genomföra 
medborgardialoger. Trolig

Bra företagsklimat
Erbjuda hög servicenivå för 
företagen

Nå ett resultat bättre än rikssnittet i SKL:s 
undersökning Insikten/KKiK 34

Arbeta med kommunfunktionen "En väg 
in" och tillsammans med kommunens alla 
verksamheter förbättra kvaliteten i 
kommunens service gentemot företagare. 

Möjlig
Uppföljning av att samtal tredje sjukdagen följs, 
mäts med egen statistik.

Utbilda enhetscheferna i och se till att de 
följer kommunens rehabpolicy Osannolik

Uppföljning av långtids- och korttidssjukvaro. 
Sjukfrånvaron ska totalt i kommunen minskas till 5 
% under 2018. Egen statistik från lönekontoret. 

Arbeta aktivt tillsammans med A-hälsan 
för att få ner sjuktalen. 

Förebyggande arbete i enlighet med 
arbetsmiljöpolicyn. Egen mätning. 

Innebär bland annat proaktivt arbete i 
samarbete med sjukvården. 

Erbjuda e-tjänster för att 
underlätta för medborgare, 
företag och medarbetare 
samt för att kvalitetssäkra 
och minska sårbarheten. 

Erbjuda minst 2 e-tjänster under 2018. 
Arbeta brett med digitalisering och 
tillgänglighet. 

Trolig

Administration 
och stöd (fd IT, 
kansli, ekonomi, 
personal, lön)

Attraktiv plats

Hög tillgänglighet gentemot 
medborgare och företag

Social delaktighet

Hög kvalitet

Minska sjukfrånvaron till 5 %

Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter
Prognos 
uppfyllelse 

Attraktiv plats
Tilldelade projektmedel ska 
upphandlas

80% möjlig

Tillhandahålla praktikplatser inom 
verksamheten

Genomförande möjlig

Genomföra medborgarmöten 1
Minst två 

under 2018
möjlig

Administration och 
stöd - Tekniska 
enheten

Bra företagsklimat

Entreprenader/tjänstköp exklusive 
konsulttjänster ska utföras av företag 
som har sin bas i Arjeplog, givet att 
offerterna är konkurrensmässiga. 

80% Osannolik

Hög kvalitet Upprätta långsiktiga underhållsplaner 4 st
Minst fyra 

stycken 
under 2018

trolig

Social delaktighet

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Utbildning & kultur 
 

Satsningar under 2017 
• Elevhemmet har startat upp stödboendet och det har gått bra för ungdomarna även om 

arbetet med flytt förstås är förknippat med stora kostnader. Sjukfrånvaron i personalgruppen 
är hög. 

• Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). Svårt att 
rekrytera legitimerade förskollärare. 

• Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Arbetet med 
bedömningsstöd och systematiskt kvalitetsarbete fortsätter enligt plan. Belastningen på 
personalen upplevs vara hög. 

• Kultur och fritid har utvecklat kulturskolan, som nu inkluderar musik, teater, slöjdklubb och 
skapande bild. 

 
Måluppfyllelse 
Vi arbetar med A-hälsan för att förbättra arbetsmiljön i grundskolan och för att stärka personalgrupp 
och sammanhållning på elevhem och stödboende. 

På förskolan fortsätter vi med värdegrundsarbete och jämställdhet. Vi utvärderar med både barn och 
vårdnadshavare och får fina resultat, men vi har fortfarande svårt att hitta utbildade förskollärare. 

I grundskolans verksamhet ser vi att barnen mår bra att vårdnadshavarna är nöjda. Vi jobbar med 
likabehandling och ser att det ger resultat. Vi fortbildar lärare och använder riktade uppdrag, och har 
ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete. 

Kulturskolan samarbetar med andra aktörer för att öka utbudet. Elevhälsan tar fram en 
handlingsplan för ungas mående och samverkar med hälsocentral, polis, socialtjänst med flera för att 
nå resultat. 
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Social delaktighet 

• Social delaktighet – trolig uppfyllelse. 
o Minst 90 % av nyanlända aktuella för SFI ska slutföra sin SFI inom 2 år.  
o Öka kompetensutveckling kring bemötande för all personal inom förskola, skola och 

elevhem.  
o Säkerställa att det i samtliga elevråd/ungdomsråd finns en större integrering av 

elever från olika nationaliteter.  
o Organiserade rastvakter på alla skolenheter med fokus på integration.  

Hög kvalitet i verksamheterna 

• Hög kvalitet – möjlig uppfyllelse. Behörigheten till universitet och högskola är osäker. 
o Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med…  
o Utvärdera stort och smått; söka elevernas synpunkter i större utsträckning, 

utvärdera egna kurser, läsår, speciella aktiviteter 
o Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng 
o Handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, skola och 

elevhem ska utformas, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
o 90 % av flickor och pojkar på studieförberedande program på gymnasieskolan ska 

uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola.  
o Upprätta handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, 

skola och elevhem, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
Attraktiv arbetsgivare 

• God arbetsgivare – möjlig uppfyllelse. Vi har ett gott arbete med gruppstärkande aktiviteter 
och har en hög kvalitet i resultat- och uppföljningssamtal, men sjukskrivningsnivån är hög. 

o Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större skillnad mellan kvinnor och 
män.  

o Gruppstärkande aktiviteter för all personal i syfte att skapa ett öppet, tillåtande och 
utmanande arbetsklimat. 

o Hög kvalitet i våra medarbetarsamtal med uppföljning och utvärdering 

Ekonomi 
 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Barn- och utbildning 55 274 57 126 56 225 901 

Skolchef 8 381 6 952 6 228 724 

Enhetschef kultur- och fritid 2 520 2 660 2 518 142 

Förskolechef 10 625 10 855 11 090 -235 

Rektor Gymnasieskolan 13 932 13 063 12 788 275 

Elevhemsföreståndare -1 121 1 746 2 022 -276 

Rektor Grundskola 20 937 21 850 21 579 271 
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Verksamheterna 
Här nedan redovisas rapporterna från 
enhetscheferna. 
     

Elevhemmet 

Fr.o.m. 1/1 2018 övertas budget samt personalansvar från tidigare Pangea. Flytt av elever till 
elevhemmets lokaler februari månad. Mycket stora  kostnader i samband med avveckling, städ och 
personal av HVB-hemmet. Uppstart här i elevhemmets lokaler är bekostade med befintliga medel 
samt tillvaratagande av diverse begagnade möbler. Stort arbete med integration och trivsel för 
eleverna i huset. 

Arjeplogs förskola 

Vår trångboddhet löste sig, vi fick överta ”Pangea” som nu är Öberga förskola. Cirkeln har som blivit 
sluten när de i dessa lokaler varit förskola förut. Lösningar har vi gjort på de allra bästa sättet ur en 
ekonomisk synpunkt och vi har nyttjat ytorna utifrån de uppdrag vi har. Personalen har jobbat fram 
en miljö som är anpassat för den verksamhet som bedrivs här 5-års. Vi är fått positiv feedback av 
föräldrar likaså av politiken. I och med flytten så har vi kunnat anpassa de övriga grupperna med 
färre barn i grupperna.  

 
• 3 avdelningar med barn 1-3 år,  
• 2 avdelningar 3-4 år,  
• en samisk avdelning med åldersblandat 1-5 år, 
• 2 avdelningar med 5-års. 

Antal inskrivna barn är 115 st. Vi har nu lyckats med att ha färre barn i samtliga grupper utifrån de 
rekommendationer som vi får från skolinspektionen. Det gläder oss alla att kunna säkerställa en god 
miljö för våra små kunder. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår pedagogiska miljö och att 
synliggöra lärandet/undervisning för samtliga barn.   

Vi har även tagit fram ett nytt mål för Grön Flagg ht-17 och 2018. Team är stad och samhälle. 

De är stora bekymmer att rekrytera legitimerade förskollärare vilket gör att arbetsbelastningen blir 
hög på de befintliga förskollärarna som vi har anställda nu. Jag har 7 st. legitimerade förskollärare 
och de är placerade utifrån barngruppernas behov.  Verksamheten söker efter 7 st. legitimerade 
förskollärare. Men det finns hopp, idag finns 2 stycken som vikarierat på förskolan som nu läser till 
förskollärare. Vi har även några anställda på vikariat som eventuellt kommer att utbilda sig.   

Kultur och Fritid 

Kulturskolan bedriver musik, teater, slöjdklubb och skapande bild. Dans i skolan under vecka på 
gymnastiklektiorna är planerat. Biblioteket står för nya utmaningar när det gäller den 
digitala/tekniska utvecklingen med olika nedladdningstjänster som finns tillgängliga. Där arbetar vi 
för särskilda insatser eftersom behoven ökar stadigt. Sagostunder för mindre barn varje vecka har 
erbjudits. Elever i låg-och mellanstadiet lånar böcker varje vecka. Bokprat erbjuds.                                    
Samisk språkstödjare på förskolan har anställts. Samiska nationaldagen firades i skolorna och på 
Vaukagården för allmänheten. Samiskteater för barn och boende i äldreomsorgen var mycket 
uppskattat. Förenings-och dialogmöte har genomförts. 
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Vård- och omsorgsverksamhet 
Satsningar under 2018 
 

• Framtidens äldreboende. Vi planerar och står inför en stor förändring i och med framtidens 
äldreboende. Under första halvåret 2017 flyttade vi OBS-platserna  samt våra omsorgstagare 
på avdelningen Norrskenet till Vaukagården/Tallbacken. Detta var ett steg mot framtidens 
äldreboende som kommer att medföra lägre kostnader för personal, lokaler, samt övriga 
kostnader inom verksamheten. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram är 
genomfört under T1. 

• Projekt eget LSS/gruppboendet. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram har 
slutförts under T1. Upphandling genomförd. Mål att vara igång 1/11 2018. 

• Rekrytering av personal. Stor vikt har lagts på rekrytering av personal så att vi kan tillsätta 
vakanta tjänster, detta medför bl.a. lägre kostnader för bemanningsföretag, bättre 
arbetssituation för vår personal, mindre övertid och vi tror även på en lägre sjukfrånvaro då 
det finns ordinarie personal på tjänsterna. 

• Nya och bättre anpassade lokaler för IFO. Har flyttat från Tingsbacka till Torggatan (gamla 
polisstationen). 

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi har två projektanställda inom äldreomsorgen, en 
som handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp 
och enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta 
ordinarie personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet. Vi är beviljade medel för 2018 men 
efter det är dessa projektmedel slut. Vår förhoppning är att riksdagen beviljar ytterligare medel 
för 2019 och framåt som att de anställda inom projektet kan fortsätta tillföra de utökade 
aktiviteterna till våra omsorgstagare. 

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som 
ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete Vi är beviljade medel för 2018 och 
projektet planeras att fortsätt även under 2019, under förutsättning att riksdagen avsätter medel 
även under 2019. Vår förhoppning är att fortsätta med projektet även under 2019. 

• Projektet Palliativ vård som pågick under 2017 är nu implementerad i verksamheten och 
fortsätter med gott resultat. 

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året. 
 

Måluppfyllelse 
 

Mål 1: Social delaktighet 
 

- Uppfyllelse: 2, möjlig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 2: Kompetensförsörjning/Företagsamhet 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 3: Attraktiv plats 

- Uppfyllelse: 2, möjlig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 



 

14 
 

 

Mål 4: Hög kvalitet 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse. 
- Se resp enhets måluppfyllelse 

 

Ekonomi 
Prognosen efter tertial 1 visar ett underskott med ca 6 500 tkr.  
 
Orsaker: 

- Fortsatt höga kostnader för köp av sjukskötersketjänster 
- Köp av externa platser på gruppboende inom LSS då uppstart av eget LSS/gruppboende 

försenats. 
- Fördröjningen av köpet av Hälsocentralen har medfört att externa hyreskostnader till 

Region Norrbotten belastat verksamheten. 
- Flytten av IFO från Tingsbacka till Torggatan  

Ovan orsaker har inte funnits med i budget 2018. 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Vård och omsorg 77 317 55 879 62 341 -6 462 
Avd-chef Vård- och 
omsorgsverksamheten 3 703 3 925 4 380 -455 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg 13 168 5 448 5 352 96 
Enhetschef, Personlig assistans-LSS 7 679 4 763 7 487 -2 724 
Enhetschef, Hälso- och 
sjukvårdsenheten 10 883 7 094 9 562 -2 468 
Enhetschef, Särskilda boenden 30 357 22 260 23 197 -937 
Enhetschef, Hemtjänst 11 527 12 389 12 363 26 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
 

 

 

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mätmetod Kommentar

Uppfyllelse 
fg år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Social delaktighet Öka delaktigheten hos patienterna
Mäta sökord och se en 
ökning: samtycke och 
sekretess

100% -

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Minska köp av externa tjänster 
(bemanning)

Kostnad -25%

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
-

Hög kvalitet
Vårdplaner för alla patienter (ej äldre 
än ett år)

Genomförande 100%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse 
fg år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Social delaktighet
Revidera ledningssystem och 
upprätta riktlinjer

Genomförande Färdigställande

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Alla anställda ska vara 
socialsekreterare

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

75%
-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
-

Hög kvalitet
Uppdaterade genomförandeplaner 
(ej äldre än 6 månader) för 
försörjningsstöd (social kontakt)

Genomförande 100% Arbetet är 
påbörjat. 

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse 
fg år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Genomförande till 
100%

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90% 79 % 2018-02-
27

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
-

Hög kvalitet
Boende i SÄB ska vara nöjda med sin 
omvårdnad

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 90%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse 
fg år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Genomförande till 
100%

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90 %
71 % 2018-02-
27

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
-

Hög kvalitet
Hemtjänsttagarna ska vara nöjda med 
sin hemtjänst

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 95%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse 
fg år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Social delaktighet Öka delaktigheten hos brukarna
Uppdaterade 
genomförandeplaner 
för alla (100%) Under 2018 90%

Sjukfrånvaro 
minskar 
kontinuiteten 

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Utbildning i enlighet med brukarens 
behov

Egen mätning av 
utbildning. Mål 100%

Under 2018 90% -

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 
2018

-

Hög kvalitet
Höga kvalitetsaspekter inom LSS-
boende

KKiK-mätning
80 % av maxpoäng 
enligt KKiK-mätning

-

Personlig 
assistans/ 
LSS

HSE

IFO

Särskilda 
boenden 
inom äldre-
omsorg

Hemtjänst

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Verksamheterna 
Här nedan redovisas rapporterna från enhetscheferna. 
Från årsskiftet har Vård- och omsorgsverksamheten ny organisation. De påtagliga förändringarna är: 

- Kostservice enheten är flyttad från avdelningen Vård- och omsorg till avdelningen Adm/stöd. 
- Sammanslagning av Vaukagården, Tallbacken och Facklan till en gemensam organisation för 

särskilt boende där nya befattningarna Enhetschef SÄB och Bitr Enhetschef inrättats. 
- Inrättande av enheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) där även delar av tidigare 

Integrationsenheten har tillförts (etablering, asyl). IFO ersätter tidigare Biståndsenheten. 
- Adm tjänst från VoV-Ledning har flyttats till gemensam administration och service vid Avd 

Adm/stöd. 
- Ny verksamhet LSS/gruppboende som organiseras under EC Pers ass. 

IFO (tidigare Biståndsenheten) har flyttat från Tingsbacka till Torggatan (gamla polisstationen) vid 
månadsskiftet mars/april. 

Fortsatt besvärlig situation när det gäller tillgång till egna sjuksköterskor vilket innebär fortsatt hög 
grad av köp av sjukskötersketjänster externt.  

Planen att nya LSS/gruppboendet skulle vara i drift under tertial 1 har inte uppfyllts då främst 
förberedelser inför upphandlingen tagit längre tid är beräknat. Ny preliminär start av boendet i 
Lugnet skolan är 1/11. Detta har gjort att behovet att att köpa plaster externt fortgår fram ny 1/11. 

Sjukfrånvaron har varit generellt hög under tertial 1 vilket har medfört störningar främst inom särskilt 
boende, hälso- och sjukvårdsenheten och Personlig Assistant då rekrytering av vikarier varit svårt att 
genomföra. Denna störning har varit särskilt tydlig inom gruppen sjuksköterskor där även vakanser 
på ordinarie tjänster inte kunnat rekryteras. 

Alla RUS-samtal gjorda.  

HME enkät för all personal inom Vård- och omsorgsverksamheten kommer genomföras vid två 
tillfällen under 2018, före semesterperioden och under hösten. 

 
 
PERSONLIG ASSISTANS/LSS 
Vi har haft en del rekryteringar då vi haft personal som slutat, gått på föräldraledigt och tagit 
studieledigt. I dagsläget är det en tjänst som ännu inte tillsatts.  

Vi kommer satsa på utbildningar i lyftteknik och HLR. Vi jobbar på en lösning så personliga assistenter 
har tillgång till Besched på arbetsplatsen. 

Under 2018 kommer även det nya LSS boendet att byggas. Arbetet med att se över krav på personal 
och scheman och hur verksamheten ska drivas kommer att göras vår/sommar 2018 

• Mål 1 Hög kvalitet. Omsorgstagarna ska vara nöjda med sinn assistans 
• Mål 2 Social delaktighet. Genomförandeplanerna ska vara uppdaterade (1). 
• Mål 3 Kompetensförsörjning & Attraktiv plats HLR utbildning(1) 3.  

Under våren kommer utbildning i lyftteknik samt munvård genomföras. Under hösten kommer 
utbildning i HLR genomföras efter önskemål från personal.  
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ÄLDREOMSORG, HEMTJÄNST 
Personal i glesbygd har mycket körtid långt till sina omsorgstagare vilket resulterar i hög 
bränsleförbrukning på leasingbilarna. Ca hälften av glesbygdens arbetstid  går till körtid. 

Några nya tillsättningar i tjänst natt då en personal flyttat från orten. En rekrytering dag under 
personals föräldraledighet, en annan rekrytering under annan personals tjänstledighet för arbete 
natt. En personal heltidssjukskriven from Januari. Från arbetsförmedlingen har en person praktikplats 
på hemtjänst tätort from mars månad. 

Nattpersonal genomgång av egen natt-del i genomförandeplan, att nattpersonal gör den . Glesbygd 
planeras under maj månad utbildning i Treserva. Samt att de kommer in till Tätort 2 gånger / år för 
revidering av genomförandeplan glesbygd. Samt planering med löpande dokumentation på tätort för 
glesbygdens omsorgstagare via personal glesbygd.  

Arbeta mer med kontinuitet bland personal hos omsorgstagare främst i tätort. 

Undersöka om det finns ett bra planeringssystem för att göra scheman till personal glesbygd i första 
hand, och få bättre effektivitet på logistic körning. 

• Mål 1 Hög kvalitet. Bemötande nöjdhetsindex i Kolada 95 % av omsorgstagarna i 
hemtjänsten ska vara nöjda med sin hemtjänst.(1) 97 % 2017.  

Fortsatt  värdegrundsarbete med personalen på planeringsdagar, samt kontinuitet hos våra 
omsorgstagare. 

• Mål 2 Social delaktighet. Genomförandeplanerna ska vara uppdaterade var 6:e månad (1).   

Utökade satsningar i de olika arbetsgrupperna som ej varit delaktiga i genomförandeplaner 
tidigare  kommer att ske med olika utbildningstillfällen. Glesbygd och Nattpersonal. 

• Mål 3 Kompetensförsörjning & Attraktiv plats 100% undersköterskor hemtjänstens tjänster 
(2). 

 Att anställa utbildade undersköterskor på de tjänster som sätts ut till längre vikariat/ 
tillsvidare tjänst.  HME-Enkät två gånger / år hur personalen trivs på sitt arbete. 

 

ÄLDREOMSORG, SÄRSKILT BOENDE  
Från och med mitten av januari ligger Facklan under ansvar 322 vilket nu heter Särskilt boende. Det 
resulterar i en ledning för alla boenden. Det har lagts mycket tid på Facklan då de saknas rutiner, 
struktur och socialt synsätt. Samt att de saknades vikarier. Arbetet kommer att fortgå under 2018. 

På Vaukagården arbetar en undersköterska som projektanställd inom projektet utökad bemanning 
inom äldreomsorg. Inom projektet arbetar även en undersköterska på dagverksamheten.  
Dagverksamheten rullar på som tidigare. 

Brist på sjuksköterskor påverkar baspersonalen negativt då struktur och rutiner saknas.  

Sjukfrånvaron har ökat, flera är korttidssjuka samt att två är långtidssjukskrivna. Flera av ordinarie 
personal är småbarnsföräldrar vilket resulterar i dagar för vård av barn.  Tre personer går/har gått i 
pension under våren 2018. Det är svårt att få tag i lämpliga vikarier.  3 undersköterskor som tidigare 
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har slutat har återvänt till Vaukagården. Två personer har sagt upp sig. En är tjänstledig för 
studier.  En undersköterska är föräldraledig t.o.m. 180831. En undersköterska är föräldraledig 

fr.o.m nu och resten av året. Två ordinarie personal läser till undersköterska.  

Behovet av korttidsboende har ökat. Under 2018 har vi i snitt haft 7 personer på korttidsplats per 
månad. Tidigare år har vi haft 2 platser. 

Vårdtyngden har ökat bland de boende. Många kräver dubbelbemanningar samt tillsyn under 
dygnets alla timmar.  

OBS-platser och jour har varit belagd som tidigare år.  

Satsningar under 2018 
Kortare och längre utbildningar till omvårdnadspersonal . 

Att få struktur och rutiner att fundera på Facklan. 

Att kartlägga RUS-samtalen och vidta åtgärder. 

Vi arbetar mycket med arbetsmiljö för att fånga och åtgärda brister inom verksamheten. 
Riskbedömningar är gjorda hos de boende och åtgärder är insatta.  

Övriga kommentarer 
Enhetscheferna har inte möjlighet till att leda och fördela arbetet samt att utveckla verksamheterna 
då vår tid går åt att ringa vikarier.  

Mål 1: Undersköterskor ska uppgå till 90 % av omsorgspersonalen (2)  

Alla som arbetar natt inom särskilt boende har undersköterskeutbildning. Två ordinarie personal som 
arbetar dagtid läser till undersköterska på distans.  Vid rekrytering krävs alltid 
undersköterskekompetens men det är svårt att uppfylla.  Pga. brist på vikarier har personer utan 
utbildning blivit inlasade. 

Mål 2: Omsorgstagare på särskilt boende ska vara delaktiga i valet av aktiviteter som erbjuds. (1)  

En enkät ska lämnas ut till alla boende där de får vara med att påverka vilka aktiviteter som ska 
erbjudas. Detta ansvar ligger på dagverksamheten.  

• Mål 3: Omsorgspersonal ska trivas på sitt arbete.  (2) 

All personal ska svara på en webbaserad enkät. Arbetet att ta fram en enkät pågår.  
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