
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 103 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.30.  
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Karin Lindgren (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Mats Klockljung (c) 
Annika Öberg, (m) 
Pia Klockljung (c) tjg ers 
 

 
 
Övriga närvarande Linda Marklund, sakkunnigt biträde revisionen, PwC, § 63 

Åke Lindberg, Erling Stenlund, Lars Holmkvist, Mikael Renberg, lekmannarevisorer, § 63 
Anna Lindbäck, enhetschef Ifo, § 67 
Eva Granlund, Ann-Charlotte Larsen, personalledare poolen, § 67 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
Utses att justera Kristina Bäckström 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2016-12-08 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 62-99 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Kristina Bäckström 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-12-05 
 
Datum då anslaget 2016-12-09 Datum då anslaget 2016-12-31 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

   



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 104 
 

 
Ärendeförteckning Sn § 62 Dnr 00075/2016 700 

Tema – Öppet möte på socialkontoret 
 
Sn § 63 Dnr 00075/2016 700 
Träff med kommunens revisorer och sakkunnigt biträde PwC 
 
Sn § 64 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 65 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 66 Dnr 00075/2016 700 
Information om drogsituationen bland ungdomar 
 
Sn § 67 Dnr 00075/2016 700 
Verksamhetsuppföljning - Alkohollagen och personalpoolen 
 
Sn § 68 Dnr 00025/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2016 - Socialnämnden 
 
Sn § 69 Dnr 00106/2016 041 
Mål- och resursplan 2017 -Socialnämnden 
 
Sn § 70 Dnr 00106/2016 041 
Information - Begäran om utökning av investeringsbudget 2017  
– Socialnämnden 
 
Sn § 71 Dnr 00033/2016 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 72 Dnr 00283/2016 709 
Årshjul 2017 för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 
 
Sn § 73 Dnr 00138/2014 730 
Uppföljning -  Handlingsplan för socialnämndens arbete med hot, våld och 
andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar 
våld 
 
Sn § 74 Dnr 00089/2016 702 
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Arvidsjaurs kommun 
– Länsstyrelsen Norrbotten 
 
Sn § 75 Dnr 00312/2016 702 
Plan för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) för åren 2017-2018 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 105 
 

 
Ärendeförteckning Sn § 76 Dnr 00016/2016 709 

Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2016 
 
Sn § 77 Dnr 00286/2016 709 
Systematisk förbättringsarbete – Riktlinjer för hantering av avvikelser, fel 
och brister 
 
Sn § 78 Dnr 00287/2016 709 
Systematisk förbättringsarbete – Riktlinjer för rapportering, utredning och 
anmälan lex Sarah  
 
Sn § 79 Dnr 00288/2016 730 
Systematisk förbättringsarbete – Riktlinjer för anmälan enligt lex Maria  
 
Sn § 80 Dnr 00284/2016 002 
Delegering av beslutanderätt - Socialnämnden 
 
Sn § 81 Dnr 00285/2016 006 
Sammanträdesplan år 2017 Socialnämnden 
 
Sn § 82 Dnr 00310/2016 730 
Upphävande av riktlinjer för max 45 timmars hemtjänst per vecka eller 
äldreboende 
 
Sn § 83 Dnr 00311/2016 730 
Riktlinje för omfattande hjälp i hemmet (över 45 timmar/vecka) 
 
Sn § 84 Dnr 00071/2016 709 
Beslut - Inspektion på särskilda boendet Länsmansgården i Arvidsjaurs 
kommun - Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 8.5-8340/2016 
 
Sn § 85 Dnr 00247/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Rolles Krog på 
Vittjåkk 
 
Sn § 86 Dnr 00325/2016 702 
Återkallelse av serveringstillstånd till allmänheten för Rolles Krog vid 
Stationsgatan 18 i Arvidsjaur 
 
Sn § 87 Dnr 00322/2016 702 
Återkallelse av serveringstillstånd till allmänheten för Amanda Granberg 
Högdahl (Tant Sveas Kafé)  
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 106 
 

 
Ärendeförteckning Sn § 88 Dnr 00298/2016 702 

Utökning av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
Hotell Laponia & Konferens AB 
 
Sn § 89 Dnr 00299/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Pjesker Adventure AB 
i ”Gamla konsum i Pjesker” 
 
Sn § 90 Dnr 00323/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Hotell Edström AB i 
Björkberget, Kikkejaur 
 
Sn § 91 Dnr 00324/2016 702 
Borttagande av villkor för serveringstillstånd gällande ordningsvakter –  
Hotell Edström AB  
 
Sn § 92 Dnr 00281/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Flygplatsen 
Restaurangen 
 
Sn § 93 Dnr 00317/2016 102 
Entledigande som ordförande i socialnämndens utskott - Henning Åman 
 
Sn § 94 Dnr 00333/2016 102 
Förordnande av ersättare för ordförande i socialnämnden och dess utskott 
 
Sn § 95 Dnr 00334/2016 102 
Förordnande av ersättare för vice ordförande i socialnämnden och dess 
utskott 
 
Sn § 96 Dnr 00335/2016 102 
Förordnande av ledamot att i socialnämndens ställe fatta beslut enligt 6 § 1 
stycket LVU 
 
Sn § 97 Dnr 00321/2016 102 
Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämndens utskott  
- Kristina Bäckström (c) 
 
Sn § 98 Dnr 00321/2016 102 
Val av ledamot i socialnämndens utskott 
 
Sn § 99 Dnr 00318/2016 102 
Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer mandatperioden 2015-2018 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 107 
 

 

 
 
Tema – Öppet möte på 
socialkontoret 
 

Sn § 62 Dnr 00075/2016 700 
 
I samband med dagens sammanträde har socialnämnden har haft öppet möte 
där allmänheten haft möjlighet att träffa politiker samt personal från individ- 
och familjeomsorgen och Pärlan. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 108 
 

 
 
 
Träff med kommunens 
revisorer och sakkunnigt 
biträde PwC 
 

Sn § 63 Dnr 00075/2016 700 
 
Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer samt sakkunnigt biträde 
från PwC besökt nämnden och fört dialog om året som har gått, granskning 
av nämndens ansvarsutövande samt om framtiden. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 109 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 64 
 
Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 

Socialnämndens utskott §§ 1-1 2016 
 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2016-09-01—2016-10-31 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning 5 
Daglig verksamhet 1 
Inleda insatsutredning 5 
Inleda utredning 2 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Ledsagarservice 1 
Personkrets 1 2 
Personkrets 3 1 
Tillfällig utökning personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 20 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 20 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2016-09-01—2016-10-31 
Emelie Olsson 
Avsluta utredning SoL 25 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 3 
Hemtjänst i särskilt boende 8 
Inleda utredning SoL 25 
Korttidsboende 3 
Matdistribution 4 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  5 
Serviceinsatser 5 
Särskilt boende 7 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 91 
 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 129 
Trygghetslägenhet 2 
Summa delegeringsbeslut 131 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 110 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 64 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2016-09-01—2016-10-31 
 
Emma Wendt 
Avsluta utredning SoL 39 
Egenvård 10 
Hemtjänst i särskilt boende 3 
Inleda utredning SoL 34 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 10 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  19 
Serviceinsatser 10 
Särskilt boende 5 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 140 
 
Marie Lidström 
Avsluta utredning SoL 46 
Dagverksamhet 2 
Hemtjänst i särskilt boende 5 
Inleda utredning SoL 46 
Korttidsboende 6 
Matdistribution 16 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  18 
Serviceinsatser 15 
Stöd i boende 1 
Personlig omvårdnad – stöd i boendet 1 
Särskilt boende 4 
Trygghetslarm 3 
Summa delegeringsbeslut 169 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 39 
Summa delegeringsbeslut 39 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 570 beslut 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 111 
 

 
 forts. Sn § 64 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 2016-09-01—2016-10-31 
Christine Boström 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Bekräft MF protokoll 2 
Bekräft S protokoll gemensam vårdad 1 
Gemensam vårdnad-extra kostnad vid placering 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 18 
Livsföring i övrigt 4:1 18 
Lägga ner utredning 1 
Upplysningar 6:20 FB 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 3 
Utredning Faderskap 2 
Summa delegeringsbeslut 57 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:2 1 
Avsluta utredning ansökan 21-  3 
Avsluta utredning ekonomisk bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 4 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 mot återkrav 1 
Försk på förmån 9;2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 27 
Livsföring i övrigt 4:1 12 
Strukturerat öppenvårdsprogram 2 
Utredning 11:1 ansökan 21- öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 56 
 
Maria Isaksson 
Extra kostnad vid placering 1 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 112 
 

 
 forts. Sn § 64 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2016-09-01—2016-10-31 

Susann Lundgren 
Avsluta utredning 0-17 med insats 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 3 
Försörjningsstöd 4:1 3 
Livsföring i övrigt 4:1 2 
Lägga ner utredning 3 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 19 
 

Anna Lindbäck 
Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försörjningsstöd 4:1 1 
HVB SoL 2 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 3 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Summa delegeringsbeslut 12 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försörjningsstöd 4:1 59 
Livsföring i övrigt 4:1 13 
Lägga ner utredning 1 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 2 
Summa delegeringsbeslut 79 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 113 
 

 
 forts. Sn § 64 

 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-09-01—2016-10-31 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 9 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försörjningsstöd 4:1 35 
Livsföring i övrigt 4:1 26 
Rättsgenetisk utredning 1 
Utredning faderskap 6 
Summa delegeringsbeslut 79 
 
Mona Larsson Dahlberg  
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 5 
Livsföring i övrigt 4:1 4 
Socialt boende 1 
Utredning 11:1 ansökan 21- 3 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Återkrav 9:2 ersättning försörjningsstöd 1 
Summa delegeringsbeslut 23 
 
Anna Nyman  
Avslag 4:1 1 
Ekonomiskt bistånd 1 
Försk på förmån 9:2 – ensamkommande 1 
Försörjningsstöd- försk på förmån 1 
Försörjningsstöd 4:1 – ensamkommande 8 
Livsföring i övrigt 4:1 – ensamkommande 3 
utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 

Summa delegeringsbeslut 17 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 114 
 

 
 forts. Sn § 64 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-09-01—2016-10-31 
 
Nanna Rehnfeldt 
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Carina Lundmark  
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 351 beslut 
 
Socialnämndens ordförande Henning Åhman  
HVB SoL 8 
Summa delegeringsbeslut 8 
 
 
Delegeringsbeslut – Hälso och sjukvård 
 2016-09-01—2016-10-31 
HSL Arbetsterapeut 24 
HSL Sjukgymnast 21 
HSL Sjuksköterska 17 
Summa delegeringsbeslut 62 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - HSL 62 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 115 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 65 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Protokoll Patientrådet 2016-09-15 
- Närsjukvårdsstaben Piteå 
 
* Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst 

- Kommunstyrelsen § 167 2016-09-13 
 
* Kommunchefens rapport 
- Kommunstyrelsen § 159 2016-09-13 
 
* Verksamhetsuppföljning Tekniska kontoret 
- Kommunstyrelsen § 158 2016-09-13 
 
* Nyhetsbrev 3 oktober 2016 
- Norrbottens kommuner 
 
* Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Månadsbrev oktober 2016 – socialnämnden, (Dnr 25/2016) 
- Socialchef 
 
* Minnesanteckning Patientrådet Pite 2016-10-17 
- Närsjukvårdstaben Piteå 
 
* Brukarundersökning – Hemtjänsten 2016 
- Socialstyrelsen 
 
* Brukarundersökning – Särskilt boende - Länsmansgården 2016 
- Socialstyrelsen 
 
* Brukarundersökning – Särskilt boende - Ringelsta 2016 
- Socialstyrelsen 
 
* Brukarundersökning – Särskilt boende - Riket 2016 
- Socialstyrelsen 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 116 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 65 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Förslag - flytt och samlokalisering till Hälsocentralen 
- Socialkontoret 
 
* Månadsbrev november 2016 – socialnämnden, (Dnr 25/2016) 
- Socialchef 
 
* Genomlysning av den administrativa situationen för socialnämndens 

chefer 
- Kommunstyrelsen 2016-11-08 § 228 
 
* Revisionsrapport - Granskning av handläggning och samverkan runt 

barn och unga som riskerar att fara illa 
- Kommunfullmäktige 2016-10-31 § 141 
 
* Revisionsrapport – Granskning av samspelet mellan förtroendevalda och 

tjänstemän 
- Kommunfullmäktige 2016-10-31 § 130 
 
* Revisionsrapport, Granskning av chefernas arbetssituation - 

återrapportering 
- Kommunfullmäktige 2016-10-31 § 142 
 
* Anmälan enligt Lex Sarah år 2016 (Dnr 329/2016) 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 
 
* Inspektion av socialsekreterares arbetsmiljö (Dnr 327/2016) 
- Arbetsmiljöverket 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 117 
 

 

 
 
Information om 
drogsituationen bland 
ungdomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 66 Dnr 00075/2016 700 
 
Socialnämnden har vid sammanträde i april 2016, begärt att få redovisning 
vid varje möte hur drogläget utvecklas i Arvidsjaurs kommun, med 
tyngdpunkt på unga. 
 
Chef för individ och familjeomsorg informerar vid dagens sammanträde att 
det har satts in åtgärder i den grupp unga personer där drogmissbruk 
förekommit under hösten och i något fall en längre tid. Många ungdomar har 
fått genomgå drogtester och av drygt 40 testade var det ett fåtal som 
uppvisade drogmissbruk. 
 
De som testades positivt har fått erbjudande om stöd.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 118 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Alkohollagen och 
personalpoolen 

 

Sn § 67 Dnr 00075/2016 700 
 
Personalpoolen 
Eva Granlund och Ann-Charlotte Larsen, personalledare vid poolen, har 
informerat om verksamheten; 
 
Personalpoolen har i 11 personer som är tillsvidareanställda. Poolen har 
också ansvaret för oplacerade tillsvidareanställ som i dagsläget är 11 st. 
 

 Beställning av vikarie fungerar bra. 
 Det är en fördel för vikarierna samt arbetsgivaren om vikarierna kan 

arbeta på olika arbetsplatser. 
 Beviljat stimulansmedel inom äldreomsorgen är förlängt tom  

2018-12-31 som medfört 3 nyanställningar på 80 % som ska vara en 
resurs ute i verksamheterna. 

 Poolen hanterar även beställning av vikarier för asylboendena och 
kostenheten 

 
Alkohollagen och serveringstillstånd 
En ny lag har trätt i kraft 1 januari 2011. I den nya lagen finns förändrade 
regler kring servering, krav på kök, tillstånd för catering, krav på 
kassaregister. Alla som söker serveringstillstånd efter 1 januari 2011, måste 
avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och 
anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten 

 
Alkoholhandläggare Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att det i 
dagsläget finns: 
 
14 st tillsvidaretillstånd 
 

12 st tillfälliga tillstånd 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 119 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2016 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Sn § 68 Dnr 00025/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2016 redovisas. 
 
Den ekonomiska uppföljningen ser fortfarande positiv ut, men innehåller 
samma osäkerhet som vid delårsbokslutet.  

 

 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 

  

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  166 027 101 923 101 121 162 679 3 348 

Verksamhet  55 023 35 976 37 396 56 373 -1 349 

Internhyror  34 23 23 34 0 

   

Summa kostnader  221 085 137 921 138 540 219 086 1 999 

   

Intäkter  -50 613 -34 112 -35 698 -48 869 -1 744 

   

Netto  170 472 103 809 102 842 170 216 256 
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Mål- och resursplan 2017 -
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Enhetschefer soc 
. Ekonomi 
. Socialnämnden 
. Revisorer 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 69 Dnr 00106/2016 041 
 
Kommunfullmäktige antog en preliminär mål- och resursplan för 
socialnämnden den 20 juni 2016 och denna kommer att fastställas vid 
fullmäktigesammanträdet den 29 november 2016. 
 
Förslag till mål- och resursplan för 2017 för socialnämnden har upprättas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Mål- och resursplan 2017 för socialnämnden godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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Information - Begäran om 
utökning av 
investeringsbudget 2017 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 70 Dnr 00106/2016 041 
 
Under första delen av 2017 kommer flera av socialnämndens verksamheter 
att byta lokaler i och med att kommunen genomför övertagandet av 
Länsmansgärdan 9. Krehabs lokaler behöver flytta larm och lås, sprinkler 
ska sättas in och köket ska byggas om. Hemtjänsten ska flytta till Krehabs 
gamla lokaler och där behöver byggas/flyttas skärmtak för hemtjänstens 
parkering bl a. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har hos kommunstyrelsen begärt utökning i 
socialnämndens investeringsbudget 2017 med ca 730 tkr, enligt följande: 
 
Flytt av larm och lås: 187 430kr (offererat 2016, kan bli något dyrare) 
 

Byte av dörrar: 89 000 sek (offererat av MDH, ev kan vi använda befintliga 
dörrar som görs om) 
 

Sprinklersystem ca 150 000, finns ingen offert ännu, priset baseras på 
information från konsult 
 

Ombyggnad av köket på Krehab , ca 100 000 kr 
 

Flytt/nybyggnad av skärmtak för hemtjänsten 200 000 kr 
 

Totalt  ca 730 000 kr 
 
Tidigare äskande innehåller 400 000 för inventarier inom hela 
socialnämndens verksamhet, även inredning till nya korttidsplatser. 
 
Socialnämndens utskott har 2016-11-07 godkänt förslag till begäran om 
utökning av investeringsbudgeten för 2017.  
 
Kommunfullmäktige har 2016-11-29 beslutat att utöka socialnämndens 
investeringsbudget 2017 med 530 000 kronor enligt ovanstående förutom 
flytt/nybyggnation av skärmtak för hemtjänsten som ströks. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen beaktas.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning av 
internkontrollplan för 2016 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

 
 Bilaga ./. 

Sn § 71 Dnr 00033/2016 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 
till nämnden.  
 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Uppföljning avser januari – oktober 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2016-11-0 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-12-05 § 71. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan januari-oktober 2016 – Socialnämnden 
Utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk hushållning Beslut 

Personalplanering 
Kontroll mot 
budget 
Timecare-
planering 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- socialnämnden prognosticerar budget i 
balans. Prognosarbetet fungerar tillfredsställande  sedan oktober men 
prognosen innehåller många osäkra faktorer. 
Personalplanering fungerar tillfredsställande, trots att vi haft brist på 
chef på flera ställen under perioden. 
Uppföljning av avtalstrohet samt medverkan vid möten om 
upphandling fungerar bra. Få inköp utanför avtal. 

Återsökning från 
Migrationsverket samt 
uppföljning av projekt 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Kontroll i 
Treserva, 
placeringsbeslut 
Kommunicera 
mellan 
socialtjänsten och 
AME 
Kontroll i DEVIS 

Återsökningarna fungerar bra. 
Medel från Socialstyrelsen har rekvirerats i tid och vi behöver inte 
betala tillbaka något till Socialstyrelsen för 2015 års stimulansmedel, 
ökad bemanning inom äldreomsorgen 

Rättsäker biståndsbedömning 
och övrig handläggning , 
följsamhet till lagstiftning i 
utförandet 

Fel biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att 
rutiner för 
handläggning följs 
Följa upp att 
riktlinjer följs 
Uppföljning av 
vilka som haft 
tillgång till 
uppgifter 
 
Kontroll av 
utredningstider 
inom utredningar 
barn och unga 

Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande, inget 
uppseendeväckande trots många oerfarna vikarier 
Loggkontroller inte genomförda. 
Säker inloggning för personal med SITHS-kort används i stor 
utsträckning. 
Inom Individ och familjeomsorgen har funnits brister i 
handläggningen, beroende på personalsituationen sedan hösten 2015; 
för långa handläggningstider för barn och unga, brister i 
dokumentation och kommunikation. Till viss del åtgärdat under 
hösten 2016 då fler handläggare anställts. 
                                                                                                                  
Pågående utredningar rörande barn och unga 161031: 57 (160430: 
91),varav ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar: 35 (160430: 
50). 
Utredningstider som visas i Treserva är inte tillförlitliga, utredningar 
står öppna trots att de sedan länge är avslutade, kan bero på bristande 
kunskap hos handläggarna. 



 2 (2) 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade insatser Fel insatser 

används 
Brukares 
uppfattning av hur 
vården utförs 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatse
r och projekt 

Öppna jämförelser visar 94 % nöjdhet inom hemtjänst, 74 % inom 
vård och omsorgsboende. 
 
Senior Alert används till viss del inom verksamheterna för äldre 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC/IBIC 
Resultat från Öppna jämförelser 2016 visar att verksamheten till viss 
del använder ett kunskapsbaserat arbetssätt, företrädesvis inom IFO 
och ÄO. 
Fortsatt utbildning/handledning inom AFF/ÄO, Ola Polmé har 
besökt oss under en hel arbetsvecka. 

Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering till 
socialstyrelsen, revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut är fortsatt god. 
Inga vitesförelägganden. 
Betalningsansvar-  
Landstinget har fakturerat 62 200:- , betydligt lägre summa än 2015 
I oktober rapporteras att vi har balans vad gäller sökande och 
tillgängliga vård och omsorgsboendeplatser 
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Socialnämnden 2016-12-05 123 
 

 
 
 
Årshjul 2017 för 
uppföljning inom 
socialnämndens 
verksamhetsområde 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Socialnämndens enhetsledare 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

Sn § 72 Dnr 00283/2016 709 
 
Förslag till årshjul 2017 för uppföljning inom socialnämndens verksamhets-
område har upprättats: 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årshjul 2017 för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 

fastställs. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2016-11-07 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2016-12-05 § 72. 1 (2) 
 
 
Årshjul 2017 för uppföljning inom socialnämndens verksamhetsområde 

 
Varje månad 
 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef samt socialnämndens 

ledamöter och ersättare. 
 
Februari/Mars - första nämndssammanträdet 
 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt 

måluppfyllelse. 
 Uppföljning av internkontrollplan föregående år 
 Fastställande av internkontrollplan för innevarande år 
 Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år 
 Uppföljning av arbetsmiljöansvar avseende brandskydd 
 Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år 
 Sammanställning av klagomål delges nämnden. 
 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare föregående år 
 Påbörja arbetet med Mål- och resursplan kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad 

avser verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (avser 
kvartal 4). 

 
April - andra nämndssammanträdet 
 Mål- och resursplan kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 
Maj/Juni - tredje nämndssammanträdet 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Utdelning av stipendium för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 1) 
 

September - fjärde nämndssammanträdet 
 Delårsbokslut januari-juni.  
 Internkontrollplanen följs upp 
 Taxor 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen aug-
sept (avser kvartal 2). 
 

December - femte nämndssammanträdet 
 Beslut om mål-, resurs och verksamhetsplan för kommande år 
 Internkontrollplanen följs upp 
 Fastställande av sammanträdesplan för kommande år 
 Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 

avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  
(avser kvartal 3) 

 Årshjul för uppföljning  
 



 2 (2) 
 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade 
beslut och delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; 
 
Februari/mars:  
Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) 
 
April 
Hälso -och sjukvård inklusive hemsjukvård 
 
Maj/Juni: 
Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) 
 
September:  
Avdelningen för funktionshindrade 
 
December:  
Uppföljning av alkohollagen 
Personalpoolen 
 
 
 
Brukarmedverkan samt information till allmänheten 
 
Februari/mars 
Personlig assistans 
 
April 
Hemsjukvård - Möte i Glommersträsk 
 
Maj/Juni 
Bryggan - korttidsvård 
 
September 
Psykisk hälsa 
 
December 
Missbruk –Möte på Pärlan 
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Uppföljning -  
Handlingsplan för 
socialnämndens arbete 
med hot, våld och andra 
övergrepp i nära 
relation/våldsutsatta 
kvinnor och barn som 
bevittnar våld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 73 Dnr 00138/2014 730 
 
Socialnämnden antog 2014-05-19 § 42 en handlingsplan för socialnämndens 
arbete med hot, våld och andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnar våld. Planen ska årligen ses över. 
 
Enhetschef IFO Anna Lindbäck har 2016-11-02 lämnat en uppföljning av 
handlingsplanen:  
 
Information 
Skriftlig material har reviderats och spridits. Nätverket har deltagit under 
vårmarknaden med informationsbord, personlig information och 
tipspromenad med faktabaserade frågor. Informationen på kommunens 
hemsida har uppdaterats/reviderats. Ett flertal föreläsningar har anordnats av 
kvinnojouren. Målet kan anses uppfyllt. 
 
Kartläggning 
Statistikinsamling och kartläggning har inte kunnat ske. Målet ej uppfyllt. 
 
Samverkan 
Regelbundna samverkansmöten har hållits. Målet uppfyllt. 
 
Samordning 
Riktlinjerna har följts, men inte hunnit revideras. Målet delvis uppfyllt. 
 
Rutiner 
Rutinerna följs i stort, men uppföljning/revidering/utvärdering har inte 
hunnit göras. Målet endast delvis uppfyllt. 
 
Insatser 
Insatser erbjuds målgruppen, men arbetsmaterialet har inte färdigställts. 
Målet endast delvis uppfyllt. 
 
En del i kvalitetshöjningen av insatser kan vara att Arvidsjaurs kommun 
antar förslaget om att delfinansiera ett skyddat boende i Norrbotten. 
Förutsättningen är att Luleå kommun blir huvudman, att landstinget 
medverkar samt att Luleå kommun söker utvecklingsmedel. Detta arbete 
pågår. 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 
Sn 2014-05-19 § 42 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 125 
 

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

forts. Sn § 73 
 
Slutsats 
Uppföljningen visar att det fortfarande finns brister i arbetet med 
våldsutsatta. Bristen på verksamhetssystem för kvalitetsledning är en orsak 
till att rutinerna inte är helt genomarbetade. Inför kommande år bör fokus 
ligga på förbättrad kartläggning, rutinerna samt kvalitetshöjning av 
insatserna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av handlingsplanen godkänns. 
2. Kommande år bör fokus ligga på förbättrad kartläggning, rutinerna samt 

kvalitetshöjning av insatserna. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 
Sn 2014-05-19 § 42 

Utdragsbestyrkande 
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Tillsyn enligt alkohollagen 
(SFS 2010:1622) i 
Arvidsjaurs kommun 
– Länsstyrelsen Norrbotten 
Dnr 705-427-16 
 

Sn § 74 Dnr 00089/2016 702 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten har haft tillsyn enligt alkohollagen i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik till socialnämnden med anledning av de 
sammantagna brister som uppmärksammats vid denna tillsyn. 
Länsstyrelsen ser allvarligt på att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder 
för att komma tillrätta med brister som Länsstyrelsen påtalat vid de 
föregående tillsynerna med beslutsdatum 2012-01-27 och 2014-01-02. 
 
Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister* 
 

• Tillsynsplan saknas 
• I samtliga ärenden om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

saknas: 
- uppgifter om godkända kunskaper i alkohollagen 
- uppgifter om matutbud 
- uppgifter om serveringsansvarig 
- utredning/beslutsunderlag 
- tillståndsbevis 

• Polisens yttrande saknas i de flesta ärenden om tillfälliga 
serveringstillstånd 

• Skäl för förlängd handläggningstid framgår inte i ett ärende 
• Ingen tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd har skett 
• Ingen tillsyn av detaljhandeln med folköl har skett 
 
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister* 
 

• Uppgifter om dryckesslaget andra jästa drycker saknas i 
ansökningsformuläret 

• Ankomstdatum saknas i de flesta ärenden 
• Diarienummer saknas på de flesta handlingarna 
• Uppgifter om underrättelse av beslut och besvärshänvisning saknas i ett 

ärende 
• Uppgifter om kopia av beslut har skickats till berörda myndigheter 

saknas i samtliga ärenden. 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2016-05-27 § 28 
SnB 2016-04-04 SnB 2016-11-07 
Tillsynsbeslut Länsstyrelsen Sn § 2016-09-26 § 59 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen 
. Anna Lindbäck 
 

forts. Sn § 74 
 
Socialnämnden beslutade 2016-09-26 § 59 att hos länsstyrelsen ansöka om 
anstånd med inlämnande av begärda tillsyns- och åtgärdsplaner. 
 
Länsstyrelsen har beviljat anstånd till 1 december 2016. 
 
Enhetschef IFO/Alkoholhandläggare Anna Lindbäck har upprättat förslag 
till åtgärdsplan för att säkra att handläggningen och utredningar av ärendet 
sker i enlighet med alkohollagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Åtgärdsplan för att säkra att handläggningen och utredningar av 

ärenden sker i enlighet med alkohollagen (2010:1622) godkänns. 
3. Åtgärdsplanen skickas till Länsstyrelsen som svar på tillsynen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2016-05-27 § 28 
SnB 2016-04-04 SnB 2016-11-07 
Tillsynsbeslut Länsstyrelsen Sn § 2016-09-26 § 59 

Utdragsbestyrkande 
 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-12-05 § 74. 
 
 

Åtgärdsplan för att säkra att handläggningen och 
utredningar av ärenden sker i enlighet med 
alkohollagen 
 
För att komma till rätta med de brister som påtalats i samband med Länsstyrelsens tillsyn av 
socialnämndens handläggning av ärenden enligt alkohollagen har följande åtgärder vidtagits och 
planerats; 
 
 En extern konsult för handläggning och utredning av ärenden enligt alkohollagen har anlitats 

sedan månadsskiftet september/oktober. 
 

 Konsulten har påbörjat en genomgång av befintliga ärenden för att åtgärda påtalade brister. 
 

 Samtliga tillståndshavare har bjudits in till Länsstyrelsens inspirationsdag i Luleå den 2 
november 2016. 
 

 Tillståndshavarna, nämndens ordförande och polisen har bjudits in till en krögarträff den  
15 november 2016 och påbörjat planering av en lokal utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering.  
 

 Krogtillsyn planeras och kommer att genomföras under november/december. 
 

 En plan för tillsyn enligt alkohollagen har tagit fram för perioden 2017 – 2018. 
 

 Vi arbetar för att ansvaret för tillsyn av detaljhandel med folköl ska överföras till 
Samhällsbyggnad, för sammanhållen tillsyn av handel med tobak och läkemedel. 

 
_____ 
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Plan för tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) 
för åren 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen 
. Anna Lindbäck 

Sn § 75 Dnr 00312/2016 702 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten har haft tillsyn enligt alkohollagen i Arvidsjaurs 
kommun. Vid tillsynen har bland annat kritik riktats mot att en tillsynsplan 
saknas. 
 
Enhetschef IFO/Alkoholhandläggare Anna Lindbäck har upprättat förslag 
till plan för tillsyn enligt alkohollagen för åren 2017-2018. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Plan för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) för åren 2017-2018 

antas. 
2. Planen skickas till Länsstyrelsen som svar på tillsynen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 

Utdragsbestyrkande 
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Plan för tillsyn enligt alkohollagen för åren  
2017-2018 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 75 

 
 
 
 

 
 
 

Plan för tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

för åren 2017-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Plan Sn 2016-12-05 § 75 Socialnämnden 

Dokumentansvarig Giltig till 

Socialnämnden Tills vidare 

Dokumentinformation Plan för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) för åren 2017-2018 

 
  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (3) 
 

Plan för tillsyn enligt alkohollagen för åren 
2017-2018 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 75 
 

Syftet med tillsynsplanen är att göra tillsyn där störst behov finns. Tillsynen ska i första hand 
vända sig till restauranger som har hög alkoholförsäljning och lite matförsäljning, restauranger 
med nöjesutbud för unga samt där återkommande störningar förekommer. Tillsynen ska stävja 
servering till underåriga samt till överserverade. Kommunen ska ta del av vaktrapporter, 
polisrapporterna och krogtillsynsdokument från polisens tillsyn på krogarna. Vid rapportering av 
överservering eller servering till underårig ska åtgärd vidtas. Den yttre tillsynen skall samordnas 
och genomföras med Polismyndigheten. Vid behov sker även samverkan med andra myndigheter. 
En samordnad gemensam yttre tillsyn med Skatteverket, Räddningstjänsten och Polismyndigheten 
och vid behov Tullverket, bör ske minst en gång under tillsynsperioden.  
 
Tillsynsarbetet delas in i tre olika delar: inre, yttre och förebyggande tillsyn 
 
Inre tillsyn avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor av ekonomisk art, 
vandel och dylikt. Ett väl utvecklat samarbete mellan olika myndigheter är en förutsättning för 
effektiv tillsyn. Inre tillsyn görs alltid vid nyansökningar och förändringar. 
 
Yttre tillsyn innebär kontroll att serveringen sker enligt tillståndshavarens serveringstillstånd och 
att tillståndshavaren inte bryter mot alkohollagen. Den yttre tillsynen innebär fysiska besök på 
serveringsstället främst under kvälls- och nattetid. Vid yttre tillsyn kontrolleras ordning och 
nykterhet i och utanför serveringsstället, 18-årskontroll vid servering av alkoholdrycker, matutbud 
både befintlig meny samt kvällsmeny, prissättningen, marknadsföringen av alkoholdrycker på 
serveringsstället, att serveringsansvarig person finns på plats och är tillgänglig myndigheterna för 
tillsynen, kassarutiner, anställningsförhållanden, samt kontroll av brandsäkerheten för 
serveringsstället. 
 
Förebyggande tillsyn är bland annat ansvarsfull alkoholservering, en starkt rekommenderad 
metod för att minska de alkoholrelaterade skadorna och den nöjesrelaterade våldsbrottsligheten. 
 
En utbildning i ansvarsfull alkoholservering skall minst vartannat år erbjudas till tillståndshavare, 
krogens personal, entrévärdar och ordningsvakter. 
 
Krögarträffar ska erbjudas två gånger per år. Som ett led i det förebyggande arbetet ska 
kommunen ständigt arbeta för ökad information och kunskap om alkohollagen.   
 
Prioritering av tillsynsarbetet 
 
Mycket hög prioritet får serveringsställen där anmälningar om missförhållanden beträffande 
serveringstillstånd eller brott mot alkohollagen kommer till kommunens kännedom, får då minst 
ett besök och en uppföljning.  
 
Hög prioritering får tillståndshavare med nöjesutbud för unga, restaurang med låg matförsäljning 
och hög alkoholförsäljning samt där störningar kommer till kommunens kännedom. Hög prioritet 
får även festivaler. Minst en gång per år gör kommunen inre och yttre tillsyn av tillståndshavare 
inom tillsynsgruppen hög prioritet. 

  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3 (3) 
 

Plan för tillsyn enligt alkohollagen för åren 
2017-2018 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 75 
 

 
Låg prioritet får tillståndshavare med hög kostnadsbild och som vänder sig till familjer och 
matgäster. Även restauranger med låg alkoholförsäljning, litet nöjesutbud samt inga kända 
störningar får låg prioritet. 
 
Mycket låg prioritet får tillståndshavare som vänder sig till slutna sällskap och där inga kända 
störningar finns. 
Uppföljning av planen ska ske årligen vad avser under året fattade beslut kring serveringstillstånd 
samt antalet utförda tillsynsbesök. 
 
_____ 
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Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 76 Dnr 00016/2016 709 
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 
1 juli 2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 
9 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 4 ej verkställda beslut att rapportera tredje 

kvartalet 2016.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för tredje kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2016-11-07 
 

Utdragsbestyrkande 
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förbättringsarbete – 
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Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. MAS 
. Personalledare soc 
 

Sn § 77 Dnr 00286/2016 709 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt förbättringsarbete (SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen 
(PSL 2010:659) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande säkra 
kvalitet och patientsäkerhet samt beskriva hur det organisatoriska ansvaret är 
fördelat.  
En viktig del i det systematiska förbättringsarbetet är hantering av 
avvikelser, fel och brister, rapportering enligt lex Sarah samt anmälan enligt 
lex Maria. 
 
Befintliga riktlinjer för hantering av avvikelser, fel och brister har setts över 
och gjorts om i enlighet med kraven i lagstiftningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för hantering av avvikelser, fel och brister antas. 
2. Socialnämndens beslut 2003-09-23 § 57 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivesle MAS 

Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund	
Inom Socialförvaltningens verksamhetsområden finns ett antal skilda avvikelser. För att lära av dessa 
händelser och finna vägar för att minska sannolikheten för upprepning och/eller minska konsekvenserna 
vid en upprepning krävs en systematisk uppföljning av dessa. En gemensam riktlinje för 
avvikelsehantering har tagits fram av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under arbetet har följande delar 
varit vägledande:  

 Det ska finnas en tydlig generell process för hanteringen av avvikelser, oavsett lagrum, för att alla 
i verksamheten ska känna igen sig oberoende av om avvikelsen rör en hälso- och sjukvårdsinsats 
(t ex utebliven medicin) eller en avvikelse som hör hemma inom det sociala området – såsom 
utebliven insats, brister i bemötande m.m.  

 Hanteringen och dokumentationen ska finnas i verksamhetssystemet.  

 Hanteringen ska vara uppföljningsbar.  
Det ska på ett enkelt sätt vara möjligt att hämta ut olika statistikuppgifter.  

Vilka	avvikelser	omfattas	av	riktlinjen	
Riktlinjen berör hanteringen av de avvikelser som är direkt relaterade till en brukare eller knuten till 
arbetet runt brukarna inom verksamhetsområdena. Det innebär att avvikelserna kan vara kopplade till en 
eller flera av de lagrum som är tillämpliga, till exempel:  

 Socialtjänstlagen (2001:453)  

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt  

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
Hantering av avvikelser inom socialtjänsten och tillhörande hälso- och sjukvård regleras också i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) samt i Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659). 

Avvikelser	Socialtjänst	
En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat omsorgsförlopp. Inom 
socialtjänsten kan följande avvikelser vara aktuella:  

 Behov som inte tillgodoses  

 Uteblivna insatser 

 Medarbetare kränker brukare  

 Stöld från brukare  

 Trygghetslarm som går sönder  

 Datasystem som inte fungerar  
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Missförhållanden	–	Lex	Sarah	
Ibland inträffar händelser som är av mer allvarlig karaktär. Det kan handla om att något som inträffat 
utgjort risk för missförhållande eller missförhållande. Ett missförhållande kan vara såväl utförda 
handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl någon underlåtit att utföra och 
som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller 
fysiska eller psykiska hälsa. Om en medarbetare uppmärksammar något som kan vara ett missförhållande 
och/eller risk för missförhållande hanteras detta enligt processen för Lex Sarah. För denna hantering finns 
särskilda rutiner. En dokumentation kring händelsen och åtgärder görs också i den enskildes journal. 

Om	barn	far	illa	
Om du får kännedom om att ett barn far illa är du skyldig att anmäla det vidare till socialnämnden. 
Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap 1 § i socialtjänstlagen (SoL) som har följande lydelse: ”Var 
och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en 
underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom 
samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till 
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 
sådana myndigheter”. 

Synpunkter	och	Klagomål	
Alla som kommer i kontakt med kommunens tjänster och verksamheter har rätt att lämna synpunkter och 
klagomål. För denna hantering finns särskild rutin.  

Avvikelser	Hälso‐	och	sjukvård	
En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat vårdförlopp. Inom hälso- 
och sjukvården kan följande avvikelser vara aktuella:  

 Brister i läkemedelshantering 

 Brister i dokumentation 

 Brister i information/kommunikation 

 Fallrapporter  

 Medicintekniska produkter  

 Undernäring 

 Trycksår 

 Infektioner och smittspridning 

 Övriga avvikelser  
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Vårdskador	–	Lex	Maria	
På motsvarande sätt som lex Sarah finns en bestämmelse inom hälso- och sjukvården som rör händelser 
av mer allvarlig karaktär. Här är benämningen lex Maria och handlar om händelser som inneburit en 
vårdskada och/eller som hade kunnat innebära en vårdskada. Med vårdskada avses lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. För denna hantering finns särskilda rutiner. 
En dokumentation kring händelsen och åtgärder görs också i den enskildes journal. 

Medicintekniska	produkter	
Medicintekniska produkter är allt ifrån personliga hjälpmedel som elrullstolar till medicinsk utrustning 
som blodtrycksmätare. Vid fel eller försämrad funktion på sådan utrustning upprättas avvikelse i 
verksamhetssystemet. Förskrivaren av utrustningen ska alltid informeras och hjälpmedlet tas ur bruk. För 
denna hantering finns särskilda rutiner. En dokumentation kring händelsen och åtgärder görs också i den 
enskildes journal. 

Dosapotek	
När avvikelser uppstår i de dosförpackade läkemedlen eller leverans av dessa ska en avvikelse skrivas så 
att felet kan rättas till för att minimera liknande händelser. Ansvarig sjusköterska ansvarar för att 
avvikelsen fylls i på avsedd blankett som finns på Apotekets hemsida. Denna lämnas till MAS som 
skickar den vidare till dosleverantören. Dosleverantören återrapporterar till MAS som återför svaret till 
verksamheten 

Löpande	information	om	gällande	rutiner	
Respektive chef har ansvar för att samtliga medarbetare har kännedom om rutinerna samt kunskap om 
vikten av att registrera avvikelser liksom att gällande rutiner tillämpas. Information ska ges skriftligt och 
muntligt såväl vid nyanställning som fortlöpande, dock minst en gång/år. 

Ny	medarbetare	
Information ska ges vid nyanställning och när enheten tar emot en praktikant som ska introduceras i 
verksamheten. 

Fortlöpande	information	
Följsamhet till rutinen och frågor anknutna till avvikelsehanteringen ska löpande följas upp inom 
respektive verksamhet. Information ska ges årligen vid arbetsplatsträff eller liknande. 
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Steg	4:	Chefen	bedömer	hur	allvarlig	avvikelsen	var	
När chefen tar emot avvikelsen gör denne också en bedömning av hur allvarlig avvikelsen var, och hur 
stor sannolikheten är att den återupprepas. I vissa fall kan det tvärprofessionella teamet vara en hjälp i 
bedömningen. För bedömningen finns en framarbetad metod som består av tre steg:  
1. Bedömning av händelsens konsekvenser 

2. Bedömning av sannolikheten för att händelsen upprepas  

3. Bedömning av allvarlighetsgrad  
 

Bedömning	av	händelsens	konsekvenser	
Med hjälp av tabellen nedan bedömer chefen vilken konsekvens händelsen medför. Uppgiften förs in på 
den aktuella avvikelsen i verksamhetssystemet. 

Konsekvens              Exempel på konsekvenser 
Mindre (1)  HSL – obehag eller obetydlig skada, t ex feldosering i dosett som upptäcks före 

överlämnandet, fallolycka utan att skada uppstått 
SoL/LSS – brister i omsorg/avvikelse i beviljad insats som leder till mindre obehag, ex. 
utebliven städning eller tvätt 

Måttlig (2) HSL – övergående funktionsnedsättning t ex utebliven dos men utan att det leder till 
men för den enskilde. Fallolycka med måttlig skada (ingen fraktur). 
SoL/LSS – brister i omsorg/avvikelse i beviljad insats och eller brist i bemötande som 
leder till obehag för den enskilde t ex utebliven veckodusch eller inköp. 

Betydande (3) HSL – kvarstående måttlig funktionsnedsättning, förlängd vårdtid, t ex missade 
läkemedel såsom insulin, antikoagulantia, smärtstillande narkotiska preparat. 
Förväxlingar av doser, feldoseringar, vårdrelaterade infektioner. Fallolycka med större 
skada ex. fraktur. 
SoL/LSS – brister i omsorg/avvikelse i beviljad insats och eller brist i bemötande som 
leder till omfattande obehag för den enskilde t ex utebliven tillsyn eller personlig hygien 
då det finns omfattande behov. 

Katastrofal (4) HSL – dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning t ex fall med skallskada 
med dödsfall som följd. 
SoL/LSS – fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp. Brist i omsorgen 
som utgör hot mot den enskildes liv, hälsa eller säkerhet. Brott mot sekretesslagen. 

 
Bedömning	av	sannolikheten	för	att	händelsen	upprepas	
Nästa steg handlar om att bedöma sannolikheten för att händelsen upprepas med stöd av nedanstående 
tabell. Uppgiften förs in på den aktuella avvikelsen i verksamhetssystemet 
 
.Sannolikhet för att det inträffar: 
Mycket liten Kan inträffa en gång/år 
Liten Kan inträffa varje månad 
Stor Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen 
Mycket stor Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen 
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Steg	5:	Avvikelsen	utreds	
Chefen inleder nu utredning av händelsen som inträffat. I utredningsarbetet kan chefen behöva inhämta 
uppgifter från andra professioner, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och 
baspersonal för att få en heltäckande bild av det som inträffat. Utredningen ska färdigställas så snart som 
möjligt, dock senast inom tre veckor från det att händelsen inträffat. Händelseanalys görs vid redan 
inträffad händelse, analysen ska identifiera brister och systemfel i organisationen, t ex inom 
kommunikation, samarbete, rutiner och utrustning som gjort händelsen möjlig.  

Utredningen syftar främst till att klarlägga:  

 Vad har hänt?  

 Varför har det hänt?  

 Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen?  
 

Riskanalys utförs för att identifiera risker i verksamheten med syfte att identifiera, eliminera, reducera 
eller hålla dessa under kontroll. Kan riskerna inte elimineras vidtas åtgärder för att minska 
konsekvenserna av en negativ händelse. 

En utredning ska inte vara mer omfattande än vad omständigheterna kräver. När det gäller händelser som 
har inneburit och/eller kunnat innebära vårdskada beskrivs vad utredningen ska innehålla i SOSFS 
2015:12. På motsvarande sätt finns bestämmelser för vad en utredning som genomförs inom ramen för 
lex Sarah (då händelsen inneburit/hade kunnat innebära missförhållande/risk för missförhållande) ska 
innehålla i SOSFS 2011:5.  

Steg	6:	Åtgärder	vidtas	och	följs	upp	
Under utredningsarbetet tydliggörs också vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån den händelse som 
inträffat. Chefen ansvarar för att åtgärder vidtas och följs upp om inget annat anges. Återkoppling till den 
enskilde och den som rapporterat avvikelsen görs. 

Steg	7:	Avvikelsen	avslutas	
När utredningen är genomförd och de åtgärder som fordras är vidtagna avslutas avvikelsen. 

Uppföljning	av	verksamhetens	kvalitet	och	säkerhet	

Egenkontroll	
Verksamhetens resultat följs genom deltagande i nationella kvalitetsregister; Senior Alert, Palliativa 
registret, punktprevalensmätningar ex. förekomst av fall, trycksår och infektioner. I egenkontrollen ingår 
även hygienrond och infektionsregistrering. Vårdskador och resultat mäts genom uppföljning av inkomna 
avvikelser, genomgång av inkomna klagomål, les Sarah ärenden, lex Maria ärenden och 
Patientnämndsärenden samt uppföljning av journaldokumentation.  
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Verksamhetens övergripande mål och strategier följs upp av chefer och redovisas i samband med 
ekonomisk uppföljning i maj och augusti, föregående års resultat sammanställs i januari och redovisas till 
Socialnämnden 

Lärande	och	redovisning	
För att verksamheten ska få ett aktivt lärande och förbättringsarbete utifrån de avvikelser som inträffar 
ska chefen regelbundet ta upp dessa, exempelvis på arbetsplatsträffar. Om händelse inträffat som kan 
inträffa i annan verksamhet tas detta upp på arbetsplatsträff för socialnämndens ledning för vidare 
spridning till andra verksamheter.  

En sammanställning av det totala antalet avvikelserapporteringar redovisas två gånger per år till 
socialnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och de olika arbetsplatserna. Ansvaret för dessa 
sammanställningar har medicinskt ansvarig sjuksköterska. Utifrån sammanställningen diskuteras 
resultatet och eventuella förbättringsområden centralt i ledningsgruppen.  

Årligen görs en sammanställning/analys av avvikelser i samband med upprättandet av 
patientsäkerhetsberättelse/kvalitetsberättelse. Ansvarig är MAS. 

Avvikelsehantering	mellan	kommun	och	landsting	
Avvikelser gällande annan vårdgivare registreras i verksamhetssystemet. MAS/Chef HSL skickar dessa 
till Landstinget. Avvikelsehantering är en stående punkt på samverkansträffar kommun-landsting. 

Inkommen	avvikelse	från	landstinget	till	kommunen	
Inkommer till MAS, MAS förmedlar till berörd chef som utreder avvikelsen, alternativt utreder MAS 
avvikelsen. Avvikelsen återkopplas skriftligt till avsändande enhet. 

Ansvar	

Vårdgivaren	–	Socialnämnden		
Socialnämnden är huvudman för hälso- och sjukvården inom sitt ansvarsområde. Nämnden har skyldighet 
att tillse att det finns ledningssystem som ska fastställa principer för ledning av verksamheten och för 
systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden ger i uppdrag till MAS att upprätta rutiner och riktlinjer inom sitt 
ansvars-och omfattningsområde. Ledningssystemet ska bland annat användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Uppdraget till MAS innebär att sätta upp mål och strategier 
för patientsäkerhetsarbetet.  
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Verksamhetschef	–	Socialchef	ansvarar	för	
 Representerar vårdgivaren och skall tillse att det finns de direktiv och instruktioner som 

verksamheten kräver.  

 Har samlat ledningsansvar.  

 Tillser att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser m.m.  

 Att inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och 
utveckla verksamheten.  

 Ansvar för att mål för verksamheten formuleras och att dessa nås.  

 Ansvarar för att uppföljning och analys av verksamheten sker, så att åtgärder kan vidtas för att 
förbättra vård och omsorg.  
 

Medicinskt	ansvarig	sjuksköterska	ansvarar	för	
 Upprätta rutiner och riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet och tillse att dessa är kända och 

efterlevs. 

 Följa upp inrapporterade vårdskador samt redovisa dessa i patientsäkerhetsberättelse 

 Anmälan enligt Lex Maria 

 Årligen till den första mars upprätta patientsäkerhetsberättelse samt till nämnden redovisa hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året. 

 Att till IVO rapportera legitimerad personal som kan utgöra fara för patientsäkerheten 
 

Chef	ansvarar	för:	
 Patientsäkerhet, patientsäkerhetsarbete och kvalitet på respektive enhet. 

 Att upprätta rutiner för att systematiskt analysera inträffade avvikelser  

 Att inrapporterade händelser och risker dokumenteras, analyseras och vid behov åtgärdas. 

 Att i analysarbetet involvera alla som berörs av risk eller händelse. Ex. om personal från annan 
grupp är involverad i händelsen eller berörs av den. 

 Månadsvis uppföljning av rapporterade risker, händelser och avvikelser i respektive enhet. 

 Meddela systemförvaltare vid dubblett av avvikelse samt när tillbud (enligt arbetsmiljölagen) 
rapporterats som avvikelse. 

 Att i avvikelsesystemet dokumentera vidtagna och/eller planerade åtgärder för att förebygga 
liknande händelser 

 Att rapportera händelser som kan föranleda anmälan enligt Lex Maria till MAS. 

 Rapportering enligt Lex Sarah 

 Att i samband med ekonomisk uppföljning rapportera hur arbetet med patientsäkerhet och 
kvalitetsarbete bedrivits i enheten. Rapporten ska lämnas till MAS och Verksamhetschef 

 Att till MAS/Verksamhetschef rapportera personal som utgör fara för patientsäkerhet 
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Legitimerad	personal	ansvarar	för:	
 Att i avvikelsesystemet rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 

kunnat medföra vårdskada.  

 Att i avvikelsesystemet rapportera säkerhetsbrister, risker och händelser som medfört eller kunnat 
medföra annan typ av skada än vårdskada. 

 Att i avvikelsesystemet dokumentera vidtagna och/eller planerade åtgärder för att förebygga 
liknande händelser 

 Att aktivt, i nära samverkan med chef medverka i avvikelseutredning, risk och händelseanalys. 

 Att till MAS snarast rapportera händelser som kan föranleda anmälan enligt Lex Maria. 

 Rapportering enligt Lex Sarah  
 

Baspersonal	i	Socialtjänsten	ansvarar	för:	
 Att i avvikelsesystemet rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 

kunnat medföra vårdskada 

 Att i avvikelsesystemet rapportera säkerhetsbrister, risker och händelser som medfört eller kunnat 
medföra annan typ av skada än vårdskada. 

 Att till MAS snarast rapportera händelser som kan föranleda anmälan enligt Lex Maria.  

 Rapportering enligt Lex Sarah 

 Att aktivt medverka i avvikelseutredning, risk- och händelseanalys. 
 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-12-05 131 
 

 
 
 
Systematisk 
förbättringsarbete – 
Riktlinjer för rapportering, 
utredning och anmälan lex 
Sarah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. MAS 
. Personalledare soc 
 

Sn § 78 Dnr 00287/2016 709 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt förbättringsarbete (SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen 
(PSL 2010:659) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande säkra 
kvalitet och patientsäkerhet samt beskriva hur det organisatoriska ansvaret är 
fördelat.  
En viktig del i det systematiska förbättringsarbetet är hantering av 
avvikelser, fel och brister, rapportering enligt lex Sarah samt anmälan enligt 
lex Maria. 
 
Befintliga riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah har 
setts över och gjorts om i enlighet med kraven i lagstiftningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah antas. 
2. Socialnämndens beslut 2012-09-25 § 56 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse MAS 

Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (14) 
 

Systematiskt förbättringsarbete 

Riktlinjer för rapportering, utredning och  
anmälan enligt lex Sarah 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 78 

 
 
 

 
 

Systematiskt förbättringsarbete 
 

Riktlinjer för rapportering, 
utredning och anmälan  

lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans 

Styrande dokument Rutiner 2016-12-05 § 78 Socialnämnden 

Dokumentansvarig Giltig till 

 Tills vidare 

Dokumentinformation Systematiskt förbättringsarbete – rutiner för anmälan enligt lex Sara 
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Inledning	
Lex Sarah innefattar bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som reglerar skyldigheterna för anställda och de som bedriver verksamhet när 
det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten.  
Lex Sarah innebär dels att alla missförhållanden ska rapporteras till ansvarig nämnd, dels att nämnden ska 
anmäla alla allvarliga missförhållanden samt risker för allvarliga missförhållanden till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).  

Syfte	
Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och att 
missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att 
förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. Att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden 
och risker för missförhållanden är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Bestämmelserna syftar 
också till att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från 
missförhållanden. 

Omfattning	
Skyldigheten att rapportera missförhållanden samt risker för missförhållanden omfattar den som är 
anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning eller deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program inom hela Socialtjänsten. Nedan ges exempel på verksamheter där 
bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas 

 Vård- och omsorgsboende 

 Hemtjänst 

 Verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Individ- och familjeomsorg 

 Hem för vård och boende (HVB) 
Undantagna är personlig assistans enlig LASS, personliga ombud och god man/förvaltare 

Enskilt	driven	verksamhet	
Enskilt driven verksamhet och verksamhet som drivs på entreprenad har samma anmälningsskyldighet 
som offentlig verksamhet. Verksamheterna ska rapportera allvarliga missförhållanden, påtagliga risker för 
missförhållanden till Socialnämnden. När nämnden tecknar avtal med enskild verksamhet ska 
överenskommas hur information om lex Sarah rapport ska lämnas. Socialnämnden ansvarar inte för 
utredning i enskilt driven verksamhet. 

Information	till	anställda	
Information om rapporteringsskyldigheten skall lämnas muntligt och skriftligt i samband med att en 
person påbörjar en anställning, när enheten tar mot en praktikant och när frivilligarbetare introduceras. 
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Informationen ska sedan ges fortlöpande, dock minst en gång per år. Chef ansvarar för att information 
lämnas, personalen ska signera att man erhållit och förstått informationen. 

Vad	ska	rapporteras	
I lagstiftningen, föreskrifterna och allmänna råden används begreppen missförhållande och påtaglig risk 
för missförhållande. 

Med missförhållande menas både utförda handlingar och handlingar som någon av försummelse eller 
annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört 
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för 
missförhållande menas att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.  

Exempel	på	handlingar	som	ska	rapporteras	
 Fysiskt våld (ex. slag, nypningar, fasthållning) 

 Psykiska övergrepp (ex. kränkningar, hot, trakasserier, inlåsning, användande av tvång) 

 Försummelse (ex. bristande hygien, brister i tillsyn, underlåtenhet) 

 Ekonomiska övergrepp (ex. stöld, förskingring) 

 Sexuella övergrepp 

 Brister i bemötande 

 Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande 

 Brister i utförande av insatser 

 Brister i utrustning och teknik (ex. dokumentationssystem, trygghetslarm) 

  

Rapporteringsskyldigheten	inträder		
För att rapporteringsskyldigheten ska inträda måste vissa förutsättningar uppfyllas 

1. Har missförhållandet inträffat i den egna verksamheten? 
2. Berör missförhållandet någon som får eller kan komma i fråga för insatser inom den egna 

verksamheten? 
3. Har någon utfört handlingar eller genom försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra 

handlingar? 
4. Innebär det inträffade eller har det inneburit ett hot mot eller har det medfört konsekvenser för 

enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa?  
5. Var det inträffade en påtaglig risk för ett missförhållande?  
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Process	lex	Sarah	

Steg	1:	Missförhållande/risk för missförhållande uppmärksammas.	
Den som uppmärksammar missförhållande/risk för missförhållande ska omgående rapportera detta. 
Rapportering kan ske skriftligt via avvikelsesystemet, på särskild blankett (se bilaga 1) eller muntligt. 
Rapporteringen lämnas till närmaste chef. Om chef berörs av missförhållandet kan rapporten lämnas till 
högre chef, MAS eller till ansvarig nämnd Rapportering kan göras anonymt men den som rapporterar 
anses då inte ha fullgjort rapporteringsskyldigheten. 

Uppgifter	man	får	kännedom	om	när	man	inte	är	i	tjänst	
Rapporteringsskyldigheten omfattar även sådant man som man får kännedom om när man inte är i tjänst, 
rapportering behöver inte göras förrän man är i tjänst. Rapporteringsskyldigheten gäller bara den 
verksamhet man arbetar i. 

Varifrån	kan	uppgifterna	komma?	
Uppgifterna kan vara något den rapporteringsskyldige själv sett eller hört, det kan också vara muntliga 
eller skriftliga uppgifter från den enskilde, en god man eller ett personligt ombud. Uppgifterna kan också 
komma från personal inom landstingets hälso- och sjukvård eller tandvård eller från annan verksamhet 
inom socialtjänsten.  

Steg	2:	Mottagande	av	rapport	
Den som tar mot rapporten ska omedelbart se till att åtgärder vidtas för att förhindra att missförhållanden, 
risker för missförhållanden fortsätter.  

Avhjälpa	eller	undanröja?	
Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats ska avhjälpas eller 
undanröjas utan dröjsmål. Åtgärder kan behöva vidtas omedelbart när rapporten tas emot, under eller efter 
utredningen.  

Den som tar mot rapporten ska göra en bedömning av om rapporten kräver att omedelbara åtgärder vidtas. 
Med omedelbart menas i direkt anslutning till att rapporten tas emot: samma arbetspass, nästföljande 
arbetspass eller nästföljande dag. Vilka åtgärder som krävs beror på vad rapporten avser. Nödvändiga 
åtgärder som situationen kräver kan vara exempelvis: 

 Åtgärder som undanröjer direkta hot mot enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa 

 Åtgärder som förhindrar att konsekvenserna för enskildas liv, säkerhet eller fysiska 
eller psykiska hälsa förvärras. 
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Polisanmälan	
En händelse som bedöms vara brottslig ska polisanmälas t.ex. stöld, misshandel och övergrepp. Anmälan 
görs efter samråd med Socialchef och MAS. 

Information	till	annan	nämnd?	
Socialnämnden kan besluta om en insats för en enskild som utförs av en verksamhet som finns under en 
annan nämnd, till exempel kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsens verksamhet som utför insatsen har 
tagit mot en rapport om ett missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande bör den ansvariga 
nämnden (Kommunstyrelsen) rapportera till den nämnd som beslutat om insatsen (Socialnämnden). 
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Steg	3:	Utredning	
Utredning ska påbörjas och genomföras utan dröjsmål. En rapport om ett missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande ska alltid utredas noggrant. Utredningen behöver dock inte vara mer 
omfattande än vad omständigheterna kräver. 

Utredningen ska besvara frågeställningarna; 

 Vad har hänt? 

 Varför har det hänt?  

 Vad kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen? 
 

Stöd	till	den	enskilde	
Chef i den verksamhet där missförhållandet inträffat ansvarar för att ta ställning till om och hur den som 
utsatts för ett missförhållande ska få stöd 

Information	till	den	enskilde	
Den enskilde som berörs bör alltid underrättas om ett missförhållande som har inträffat och om/när en 
anmälan gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Dokumentation	av	utredning	
Dokumentation av utredningen ska göras fortlöpande, det räcker inte att dokumentera allt när utredningen 
är klar. Dokumentationen ska hållas åtskild från den enskildes personakt men att det finns en lex Sarah 
rapport om ett missförhållande som rör den enskilde är en faktisk omständighet och en händelse av 
betydelse och bör framgå i den enskildes personakt. Dokumentation av utredningen görs på särskild 
blankett (se bilaga 2). Blanketten är framtagen utifrån kraven på dokumentation i SOSFS 2011:5 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah). Eventuellt arbetsmaterial förvaras av MAS 
i fem år. 

Steg	4:	Beslut	
Utredning om missförhållande/risk för missförhållande ska avslutas med ett beslut. I beslutet ska tas 
ställning till om det rapporterade var ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. 
Ärendet måste avslutas med ett beslut även om det inte kunnat klarläggas vad som har hänt eller inte. 
Socialchef och MAS fattar beslut och avslutar utredningen. 
Om utredningen visar att det inträffade är ett missförhållande/påtaglig risk för missförhållande ska det 
inträffade anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
En inkommen anmälan, som inte bedöms vara ett allvarligt missförhållande, efter att anmälan utretts, 
betraktas som en avvikelse/fel eller brist. Se riktlinjerna för avvikelsehantering. 
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Anmälan	till	Inspektionen	för	vård	och	omsorg	(IVO)	
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för anmälan till IVO. Anmälan ska göras på särskild blankett 
som finns på IVO:s hemsida  

http://www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/#lex-maria-lex-sarah 

Registrering	av	ärendet,	information	till	Socialnämnden	
MAS diarieför rapporten samt eventuell anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
ansvarar för att Socialnämnden delges ärendet vid närmast kommande sammanträde. 

Uppföljning	
För att verksamheten ska få ett aktivt lärande och förbättringsarbete utifrån de avvikelser som inträffar 
ska chefen regelbundet ta upp dessa, exempelvis på arbetsplatsträffar. Om händelse inträffat som kan 
inträffa i annan verksamhet tas detta upp på arbetsplatsträff för socialnämndens ledning för vidare 
spridning till andra verksamheter.  

En sammanställning av det totala antalet Lex Sarah rapporter redovisas årligen till socialnämnden, 
förvaltningens ledningsgrupp och de olika arbetsplatserna. Ansvaret för dessa sammanställningar har 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Utifrån sammanställningen diskuteras resultatet och eventuella 
förbättringsområden centralt i ledningsgruppen.  

Årligen görs en sammanställning/analys av avvikelser, lex Sarah rapporter i samband med upprättandet 
av patientsäkerhetsberättelse/kvalitetsberättelse. Ansvarig är MAS. 

Ansvarsfördelning	

Socialnämnden	
 Ansvarar för att det finns rutiner/riktlinjer för att rapportera, avhjälpa, utreda och anmäla allvarliga 

missförhållanden, påtagliga risker för missförhållanden 

Personal	
 Ansvarar för att rapportera allvarliga missförhållanden, påtagliga risker för missförhållanden 

enligt fastställda riktlinjer. 
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Chef		
 Ansvarar för att informera anställda, uppdragstagare, praktikanter eller motsvarande under 

utbildning, deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program om Riktlinjerna för tillämpning av lex 
Sarah. Informationen ska vara muntlig och skriftlig. Information ska lämnas vid nyanställning och 
därefter minst en gång/år. 
Att informationen lämnats ska dokumenteras på särskild lista (se bilaga 3). 

 Tar mot rapporter, vidtar omedelbara åtgärder, undersöker troliga orsaker till missförhållandet och 
dokumenterar samt överlämnar ärendet till utredningsansvarig för fortsatt handläggning. 
Informerar Socialchef och MAS om inkommen rapport. 

 Informerar den enskilde om lex Sarah rapport 

 Ansvarar för att bedöma behov av och tillhandahålla stöd till enskild som är föremål i en lex Sarah 
utredning 

 Ansvarar för att vid behov tillhandahålla stöd till personal som är föremål i lex Sarah utredning, 
ex. via företagshälsovården 

 Följer upp händelsen på arbetsplatsträff eller motsvarande samt gör eventuella ändringar av rutiner 
för att missförhållandet inte ska upprepas 

 Ansvarar för att rutinerna följs vid enheten. 
 

Utredningsansvarig	
Inom socialnämndens verksamhet är MAS utredningsansvarig. Ansvaret för utredning kan överlämnas till 
annan som anses lämplig. 

 Tar mot rapporter och chefs eventuella utredningsblankett 

 Utreder och dokumenterar utredningen på avsedd blankett (se bilaga 2) 

 Ansvarar för att informera socialchef vid behov 

 Ansvarar för att ärendet registreras, sammanställs och rapporteras till Socialnämnden 
 Informerar övriga chefer om inkomna rapporter gällande missförhållanden, påtagliga risker för 

missförhållanden för erfarenhetsåterföring. 
 

Socialchef	
 Avslutar utredningen med ett beslut om det inträffade innebär ett missförhållande, påtaglig risk för 

allvarligt missförhållande eller inte. 
 

MAS	–	medicinskt	ansvarig	sjuksköterska	
 Ansvarar för att anmälan görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 Ansvarar för att Socialnämnden informeras om utredningar och beslut avseende missförhållanden, 

risker för påtagliga risker för missförhållanden.  
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När och hur upptäcktes missförhållandet eller risken för missförhållande: 

      
 
 
 

Beskriv orsakerna till missförhållandet eller risken för missförhållande 

      
 
 
 

Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare? Om ja, varför har det inträffat igen? 

      
 
 
 

Finns det en risk att detta eller något liknande kan inträffa i framtiden? 

      
 
 
 

Redogör för de omedelbara åtgärder som genomfördes i samband med det inträffade. När vidtogs dessa åtgärder? Vilka rutiner 
finns för detta? 

      
 
 
 

Redogör för övriga åtgärder som vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för ett missförhållande. 
När har dessa åtgärder vidtagits (datum)? Vilka åtgärder planeras på längre sikt? 

      
 
 
 

Vem/vilka har lämnat uppgifter till utredningen? 

      
 
 
 

Är den enskilde och/eller närstående informerade om utredningen? 

      
 
 
 

Underskrift 
 

Datum: __________ 
 
Namnteckning: 
 
      

Namnförtydligande: 
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Socialnämnden 2016-12-05 132 
 

 
 
 
Systematisk 
förbättringsarbete – 
Riktlinjer för anmälan 
enligt lex Maria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Ann-Sofi Levander 
. MAS 
. Personalledare soc 
 

Sn § 79 Dnr 00288/2016 730 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt förbättringsarbete (SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen 
(PSL 2010:659) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande säkra 
kvalitet och patientsäkerhet samt beskriva hur det organisatoriska ansvaret är 
fördelat.  
En viktig del i det systematiska förbättringsarbetet är hantering av 
avvikelser, fel och brister, rapportering enligt lex Sarah samt anmälan enligt 
lex Maria. 
 
Verksamheten har tidigare saknat skriftliga riktlinjer för anmälan enligt lex 
Maria, sådana har nu upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för anmälan enligt lex Maria antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-11-07 
Tjänsteskrivelse MAS 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Tills vidare 

Dokumentinformation Systematiskt förbättringsarbete – rutiner för anmälan enligt lex Maria 
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Bakgrund	
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska anmälan göras till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
vid händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

Vårdgivaren bör underrätta annan vårdgivare som vårdat patienten i de fall en händelse som kan vara 
anmälningspliktig inträffat i den tidigare verksamheten. 

Exempel	på	händelser	som	bör	anmälas	
 fallskador som medfört allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i 

samband med undersökning, vård eller behandling,  

 förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar,  

 sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva 
behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet,  

 utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit 
motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,  

 felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling,  

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående,  

 felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid 
behandlande eller mottagande vårdenhet,  

 felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning 
som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem,  

 tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller rutiner 
som är i allmänt bruk,  

 sådana som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan 
olika vårdenheter,  

 vårdrelaterade infektioner, eller  

 handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som försök till självmord och som 
föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling.  

Ansvar	för	anmälan	
MAS ansvarar för anmälan. Anmälan skickas till Inspektionen för vård och omsorg inom två månader 
från det att händelsen inträffat, om det av patientsäkerhetsskäl är angeläget att händelsen snabbt kommer 
till Inspektionen för vård och omsorgs kännedom, ska anmälan göras dit omedelbart. Anmälan ska sedan 
kompletteras och skickas in så snart som möjligt.  

Anmälan	ska	göras	på	särskild	blankett;	
http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmal-vardskada-lex-maria/Sidor/default.aspx 

Vårdgivaren (Socialnämnden) ska informeras om anmälan och IVO:s beslut.	 	
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Vad	anmälan	ska	innehålla	
 Kortfattad beskrivning av händelsen och konsekvenserna för patienten 

 MAS interna utredning. 

 Kopia av journaler 

 Gällande rutiner i tillämpliga delar 

 Berörd personals redogörelse 

 Patient-/närståendes beskrivning av händelsen 

 Bruksanvisning för medicinskteknisk produkt 

 Medicinteknisk utredning 

 Anmälan/rapport medicinteknisk avvikelse 

 Beskrivning av enhetens organisation och bemanning 

 Uppgifter om berörd personals utbildningsnivå, tjänstgöringstid och anställningsform 

Information	till	patient	eller	närstående	
Patienten ska underrättas om Lex Maria anmälan om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659). Vid Lex Maria anmälan ska 
patienten ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen. 

Om information inte kan lämnas till patienten, ska den istället lämnas till en närstående, i dessa fall ska 
den närstående ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen. Patienten eller de närstående ska 
informeras om att de formellt inte är part i anmälan och att de själva kan kontakta patientnämnden 
och/eller hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Att patient eller närstående informerats om anmälan ska dokumenteras i journalen, det ska även 
dokumenteras om information inte lämnats och anledning till detta. MAS ansvarar för att patienten eller 
närstående utan dröjsmål informeras och att de får kopia av Inspektionen för vård och omsorgs beslut 
efter en anmälan. 

Medicintekniska	produkter	
Om en medicinteknisk produkt inte fungerat som avsett och en patient skadats eller löpt risk att skadas 
ska händelsen anmälas till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Om vårdskadan eller tillbudet orsakas 
av att någon personal har hanterat produkten fel ska en anmälan göras enligt Lex Maria.  

Läkemedelsbiverkningar	
Om en patient har fått oförutsedda biverkningar av ett läkemedel ska problemet anmälas till 
Läkemedelsverkets biverkningsregister. Anmälan kan göras av all hälso- och sjukvårdspersonal och av 
patienter.  
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Socialnämnden 2016-12-05 133 
 

 
 
 
Delegering av 
beslutanderätt 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Berörda 
 

Sn § 80 Dnr 00284/2016 002 
  
Socialnämnden antog 2015-12-07 § 84 delegationsförteckning för 
socialnämnden. 
 
Förslag föreligger om ändring i socialnämndens delegationsförteckningen 
enligt följande; 
 
Godkännande av faderskap, nr 6.1 
Enligt gällande delegationsordning har socialassistent delegation att 
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). Tidigare benämningen för 
delegat bör ändras från socialassistent till nu aktuell benämning 
administratör.  
 
Dödsboanmälan, nr 10.27 
Enligt gällande delegationsordning har socialsekreterare som genomgått 
utbildning för dödsboanmälare delegation att upprätta och till Skatteverket  
insända dödsboanmälan. Delegationen bör ändras från socialsekreterare till 
administrativ assistent med fortsatt krav på utbildning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas. 
2. Socialnämndens beslut 2015-12-07 § 84 upphör att gälla. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesplan år 2017 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Nämndskansliet 
. Socialnämnden 

Sn § 81 Dnr 00285/2016 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2017 för socialnämnden har upprättats. 
 
Utskott, måndagar kl 09.00 Nämnd, måndagar kl 10.00 
 
20 februari 13 mars 
3 april 24 april 
15 maj 29 maj 
11 september 25 september 
13 november 4 december 
 
Vad som bl. a ska behandlas i nämnd 
13  mars — Bokslut 2015 
24 april — Förslag till mål och resursplan 2018 
29 maj —  
25 september — Delårsredovisning 1 januari - 30 juni, 
4 december— Fastställande av mål, resursplan 2017 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2017 antas. 
 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Upphävande av riktlinjer 
för max 45 timmars 
hemtjänst per vecka eller 
äldreboende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Biståndshandläggare 
. Personalledare soc 
. Socialnämnd 
 

Sn § 82 Dnr 00310/2016 730 
 
Socialnämnden antog 2005-09-20 § 62 riktlinjer för max 45 timmars 
hemtjänst per vecka eller äldreboende. 
 
Enligt gällande 45-timmars regel ska biståndssökande kunna erbjudas max 
45 timmar hemtjänst per vecka. Om behovet av personlig vård överstiger 45 
timmar per vecka ska den enskilde istället erbjudas plats i vård- och 
omsorgsboende. Enligt 45 timmars regel kan biståndshandläggaren ge avslag 
på ansökan utöver 45 timmar hemtjänst och hänvisa till att den enskilde 
uppnår skälig levnadsnivå i vård- och omsorgsboende. Regeln kan frångås 
vid särskilda fall. 
 
Sedan socialnämnden i Arvidsjaurs kommun fattat beslut om 45-
timmarsregel har domar uppkommit som strider mot nämndsbeslutet. 
Med bakgrund av detta föreslår biståndshandläggarna att socialnämndens 
beslut om 45timmarsregel ska upphävas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämndens beslut 2005-09-20 § 62 om riktlinjer för max 45 

timmars hemtjänst per vecka eller äldreboende upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Biståndshandläggare 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinje för omfattande 
hjälp i hemmet  
(över 45 timmar/vecka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Biståndshandläggare 
. Personalledare soc 
. Socialnämnd 
 

Sn § 83 Dnr 00311/2016 730 
 
Förslag till riktlinje för omfattande hjälp i hemmet (över 45 timmar/vecka) 
har upprättats av biståndshandläggarna inom socialförvaltningen. 
 
Riktlinjen ersätter socialnämndens tidigare beslut om max 45 timmarsregel 
för hemtjänst per vecka eller äldreboende. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinje för omfattande hjälp i hemmet antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Biståndshandläggare 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 83 

 
 
 
 

 
 
 
 

Riktlinje för omfattande 
hjälp i hemmet 

 
(över 45 timmar/vecka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Riktlinje Sn 2016-12-05 § 83 Socialnämnden 

Dokumentansvarig Giltig till 

Socialnämnden Tills vidare 

Dokumentinformation Riktlinje för omfattande hjälp i hemmet (över 45 timmar/vecka) 
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Riktlinje för omfattande hjälp i hemmet  
(över 45 timmar/vecka) 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-12-05 § 83 

 
Bakgrund:  

Socialnämnden har gett biståndshandläggare delegation att fatta beslut enligt socialtjänstlagen 4 
kap. 1§ vid ansökan om hjälp i hemmet. Tidigare fanns en kommunal riktlinje för maximalt 45 
timmar hjälp per vecka i hemmet med personlig omvårdnad. Denna riktlinje stred mot rättspraxis 
och därför ersattes den med riktlinjer för omfattande hjälp i hemmet (över 45 timmar/vecka). 

Definition för begrepp som berör omfattande hjälp i hemmet:  

Socialstyrelsen har sedan 2016 lanserat individens behov i centrum (IBIC) vilket är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personer som arbetar med vuxna personer oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av äldres behov i centrum (ÄBIC). I 
biståndshandläggningen använder sig handläggarna av ICF (Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) vilket är ett verktyg för att beskriva en persons 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  Vid utredning används ICF för att beskriva den 
enskildes livsområden på ett strukturerat och genomgripande sätt.  

 

Riktlinje för beslut över 45 timmar hjälp i hemmet i veckan:   
När den enskilde lämnar ansökan om hjälp i hemmet, där behovet av hjälpinsatser överstiger 45 
timmar per vecka, utreder biståndshandläggare den enskildes behov och skriver ett förslag till 
beslut. Förslaget tas sedan till socialnämndens ordförande för beslut.  

Omfattande hjälp i hemmet avser all hjälp som tillgodoser en persons behov inom de livsområden 
som används vid utredning enligt IBIC. Detta innebär en persons samlade insatser från hemtjänsten 
och inte endast den personliga vården. 

Biståndshandläggaren kan tillfälligt fatta beslut som överstiger 45 timmar per vecka. Det tillfälliga 
beslutet gäller i max tre veckor, om behovet sedan kvarstår måste beslut om fortsatt hjälp fattas i 
socialnämnden. Följande situationer kan vara exempel på där biståndshandläggare måste fatta 
snabba tillfälliga beslut. 

- Vid vård i livets slutskede 
- Vid brist på korttidsplatser  
- Vid akuta situationer (kan vara exempelvis om en person blir utskriven från sjukhuset utan 

vårdplanering, om en anhörig som vårdar en person i hemmet blir sjuk eller vid en akut 
försämring av hälsotillståndet som påverkar personens behov av hjälp och stöd i hemmet).  

- I väntan på beslut från socialnämndens ordförande (Interimistiskt beslut) 

Om behovet av hjälp i hemmet överstiger 45 timmar/vecka erbjuds även den enskilde att 
lämna ansökan om vård- och omsorgsboende.  
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Socialnämnden 2016-12-05 137 
 

 
 
 
Beslut - Inspektion på 
särskilda boendet 
Länsmansgården i 
Arvidsjaurs kommun 
- Inspektionen för vård och 
omsorg,  
Dnr 8.5-8340/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Pernilla Berggren 

Sn § 84 Dnr 00071/2016 709 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med stöd av 13 kap. 6 § 
socialtjänstlagen /2001:453) den 7 mars genomfört en oanmäld inspektion 
2016 vid Länsmansgårdens särskilda boende i Arvidsjaur. 
 
IVO har gett nämnden möjlighet att yttra sig över lämnade uppgifter. 
 
Pernilla Berggren, MAS har, med anledning av inspektionen, upprättat 
förslag till yttrande som socialnämnden godkänt 2016-04- 18 § 25. 
 
Inspektionen för vård och omsorg har i beslut daterat 2016-09-08 krav på 
följande åtgärder: 
 
Socialnämnden i Arvidsjaurs kommun ska vita följande åtgärd: 
 

Säkerställa att samtlig personal vid det särskilda boendet Länsmansgården 
har kännedom om och arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som 
ingår i ledningssystemet avseende avvikelser enligt SoL och lex Sarah. 
 
Redovisning av vidtagna åtgärder har godkänts av socialnämndens utskott 
och har inlämnats till Inspektionen för vård och omsorg.  
 
Inspektionen för vård och omsorg har 2016-11-18 beslutat att avsluta 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ärendet läggs till handlingarna. 

 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnD 2016-11-07 § 1 
Tjänsteskrivelse Pernilla Berggren 
Protokoll/Underrättelse med anledning av inspektion 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 138 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten för Rolles 
Krog på Vittjåkk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 
 

Sn § 85 Dnr 00247/2016 702 
 
Rollés Krog AB, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Vittjåkk skidanläggning, i 
restaurangen med tillhörande uteservering, enligt ritning. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 02. 
Rollés Krog har ansökt och fått ett tillfälligt serveringstillstånd från den 30 
oktober 2016 i avvaktan på nämndens beslut. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller 
kraven om utbildning i alkohollagen. Finansiering visad och styrkt. Bolaget 
är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet.  
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller 
alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten kan meddelas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Ansökan beviljas för Rollés Krog AB, om serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid 
Vittjåkk skidanläggning, i restaurangen med tillhörande uteservering, 
enligt ritning, dagligen klockan 11.00 – 02.00. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 139 
 

 
 
 
Återkallelse av 
serveringstillstånd till 
allmänheten för Rolles 
Krog vid Stationsgatan 18 i 
Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Rolles Krog AB 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 86 Dnr 00325/2016 702 
 
Socialnämnden har 2014-05-19 § 43 beviljat Roland Sandgren 
serveringstillstånd året runt till allmänheten vid Rolles Krog AB vid 
Stationsgatan 18 i Arvidsjaur. 
 
Rolles Krog AB vill på egen begäran att socialnämnden återkallar hans 
serveringstillstånd enligt alkohollagen 9 kap 18 §, punkt 1, från och med 
2016-11-30. Han upphör med sin verksamhet på Rolles Krog, Stationsgatan 
18 i Arvidsjaur.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Serveringstillståndet återkallas för Rolles Krog AB enligt alkohollagen 9 

kap 18 § punkt 1.  
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 140 
 

 
 
 
Återkallelse av 
serveringstillstånd till 
allmänheten för Amanda 
Granberg Högdahl (Tant 
Sveas Kafé)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Amanda Granberg Högdahl 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 87 Dnr 00322/2016 702 
 
Socialnämnden har 2014-12-09 § 80 beviljat Amanda Granberg Högdahl, 
Tant Sveas Kafé, serveringstillstånd för servering av starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten. 
 
Amanda Granberg Högdahl, vill på egen begäran att socialnämnden 
återkallar hennes serveringstillstånd enligt alkohollagen 9 kap 18 §, punkt 1, 
från och med 2016-09-30. Amanda har sålt sin verksamhet, Tant Sveas Kafé 
till Jonna Bäcklund. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  Serveringstillståndet för Amanda Granberg Högdahl återkallas enligt 

Alkohollagen 9 kap 18 § punkt 1. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 141 
 

 
 
 
Utökning av stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten för 
Hotell Laponia & 
Konferens AB 
  

Sn § 88 Dnr 00298/2016 702 
 
Laponia Hotell o Konferens AB, har hos socialnämnden ansökt om 
utökning av tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten vid; 
 uppehållsrum 1 tr ner från receptionen, yta mellan relax och 

konferensavdelning, 
 uppehållsrum 1 tr upp från receptionen 
 område utanför ingången till hotellet, avgränsas med rep sommartid och 

snö vintertid 
 Norrsken/Amber Lounge 
 Terrassen med utgång från restaurangen vid sidan om scenen 
 Yta utanför konferensingången enligt ritning.  

Enligt ritningar. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11-02. 
 
Laponia Hotell o Konferens ansöker även om borttagande av villkor om 
ordningsvakter. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. 
Sökande uppfyller kraven om utbildning i alkohollagen. Bolaget är 
arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller 
alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten kan meddelas. 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

forts. Sn § 88 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan beviljas för Laponia Hotell o Konferens AB, om 

serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 
2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker, vid 

  uppehållsrum 1 tr ner från receptionen, yta mellan relax och 
konferensavdelning, 

 uppehållsrum 1 tr upp från receptionen 
 område utanför ingången till hotellet, avgränsas med rep sommartid 

och snö vintertid 
 Norrsken/Amber Lounge 
 Terrassen med utgång från restaurangen vid sidan om scenen 
 Yta utanför konferensingången enligt ritning enligt ritning, dagligen 

kl 11-02. 
2. Ansökan beviljas för Laponia Hotell o Konferens, om borttagande av 

villkor angående ordningsvakter.  

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

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 143 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten för 
Pjesker Adventure AB i 
”Gamla konsum i Pjesker” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 89 Dnr 00299/2016 702 
 
Pjesker Adventure AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Pjesker 48, 
”Gamla Konsum”, i servering, relax och altaner. Serveringstillståndet är 
avsett att gälla dagligen 11-02. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller 
kraven om utbildning i alkohollagen. Finansiering visad och styrkt. Bolaget 
är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet.  
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller 
alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten kan meddelas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan beviljas för Pjesker Adventure AB om serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid 
Pjesker 48, ”Gamla Konsum”, i servering, relax och altaner, enligt 
ritning, dagligen kl 11-02. 

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

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 144 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten för  
Hotell Edström AB i 
Björkberget, Kikkejaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 90 Dnr 00323/2016 702 
 
AB Hotell Edström har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i konferenskåtan, 
relaxavdelningen samt tre grillplatser i närheten av relaxen, enligt ritning. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 02. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller 
kraven om utbildning i alkohollagen. Bolaget är arbetsgivar- och moms 
registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet.  
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller 
alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten kan meddelas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan beviljas för AB Hotell Edström om serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid 
konferenskåtan, relaxavdelningen samt tre grillplatser i närheten av 
relaxen, enligt ritning, dagligen kl 11 – 02. 

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

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 145 
 

 
 
 
Borttagande av villkor för 
serveringstillstånd gällande 
ordningsvakter –  
Hotell Edström AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 

Sn § 91 Dnr 00324/2016 702 
 
AB Hotell Edström har hos socialnämnden ett tillstånd enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Hotell Edström, enligt 
ritning. De ansöker om borttagande av villkor angående ordningsvakter vid 
Hotell Edström. De har fått ett tillfälligt tillstånd om borttagande av villkor 
om ordningsvakter.  
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd, se utredning Björkberget 
2016-10-26. Sökande uppfyller kraven om utbildning i alkohollagen. 
Bolaget är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Sökande uppfyller kraven om utbildning i 
alkohollagen. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt 
inget hinder för det sökta tillståndet.  
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, samtal med polisen, så kan 
socialnämnden ta bort villkor för ordningsvakter. Tillståndshavaren ska se 
till att ordningsvakter finns vid behov. Krav på antal ordningsvakter kan av 
socialnämnden eller polismyndigheten komma att ändras med kort varsel. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan beviljas för AB Hotell Edström om borttagande av villkor 

angående ordningsvakter.  

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

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 146 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten –  
Flygplatsen Restaurangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren  

Sn § 92 Dnr 00281/2016 702 
 
XXX har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Arvidsjaurs flygplats, i 
restaurang övre plan samt gate nedre plan, enligt ritning. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 10 – 16. 
 
Sammanfattning 
I alkohollagen 8 kap 12 § står det att serveringstillstånd får endast meddelas 
den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med 
de krav som ställs upp i denna lag. 
 
Utredaren bedömer att sökande inte är lämplig att utöva verksamheten och 
att det kan ifrågasättas om verksamheten kommer att drivas i enlighet med 
de krav som ställs i denna lag. 
 
Slutsats 
Utredaren bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 
handlingar att sökanden inte uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inte kan meddelas.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ansökan avslås för XXX, om serveringstillstånd till allmänheten enligt 

8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid Arvidsjaurs Flygplats, 
restaurang övre plan samt gate nedre plan, enligt ritning, dagligen kl 
10-16. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 147 
 

 
 
 
Entledigande som 
ordförande i 
socialnämndens utskott 
- Henning Åman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Henning Åhman 
. Ann-Sofi Levander 
. Löner 
. Nämndskansli 
 
 

Sn § 93 Dnr 00317/2016 102 
 
Henning Åhman (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ordförande i socialnämndens utskott från och med 1 januari 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Henning Åhman beviljas begärt entledigande från och med  

2017-01-01. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 148 
 

 
 
 
Förordnande av ersättare 
för ordförande i 
socialnämnden och dess 
utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Annika Öberg 
. Personalledare soc 
. Kommunfullmäktige 
. Löner 
. Nämndskansli 

Sn § 94 Dnr 00333/2016 102 
 
Socialnämndens ordförande Henning Åhman har av kommunfullmäktige 
2016-11-29 beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordförande i 
socialnämnden från och med 2017-01-01. Fullmäktige beslutade också att 
bordlägga valet av ny ordförande, samt att uppdra till socialnämnden att 
förordna en ersättare för ordföranden. 
 
Socialnämnden har 2016-12-05 beviljat Henning Åhman entledigande som 
ordföranden i socialnämndens utskott från och med 2017-01-01. 
 
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och 
dokumentet "Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i 
Arvidsjaurs kommun” som kommunfullmäktige antagit 2016-04-12 § 38. 
I detta dokument under § 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 till 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. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. I avvaktan på beslut från kommunfullmäktige om val av ordförande i 

socialnämnden förordna Annika Öberg (m) som ersättare för 
ordföranden i socialnämnden och socialnämndens utskott från och med 
2017-01-01. 

2.  Förordnandet medger rätt att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter, 
inklusive delegering av beslutanderätt samt fatta beslut i brådskande 
ärenden. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 149 
 

 
 
 
Förordnande av ersättare 
för vice ordförande i 
socialnämnden och dess 
utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Karin Lindgren 
. Socialnämnden 
. Personalledare soc 
. Kommunfullmäktige 
. Löner 
. Nämndskansli 
 

Sn § 95 Dnr 00334/2016 102 
 
Socialnämndens vice ordförande Ingrid Tagesdotter (v) har av 
kommunfullmäktige 2016-06-20 § 109 beviljats entledigande från sitt 
uppdrag som vice ordförande i socialnämnden. Fullmäktige beslutade  
2016-11-29 att bordlägga valet av ny vice ordförande, samt att uppdra till 
socialnämnden att förordna en ersättare för vice ordföranden. 
 
Socialnämnden har 2016-09-26 § 61 beviljat Ingrid Tagesdotter 
entledigande som vice ordföranden i socialnämndens utskott. 
 
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och 
dokumentet "Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i 
Arvidsjaurs kommun” som kommunfullmäktige antagit 2016-04-12 § 38. 
I detta dokument under § 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 till 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. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. I avvaktan på beslut från kommunfullmäktige om val av vice 

ordförande i socialnämnden förordna Karin Lindgren (s) som ersättare 
för vice ordföranden i socialnämnden och socialnämndens utskott från 
och med 2017-01-01. 

2.  Förordnandet medger rätt att fullgöra vice ordförandens samtliga 
uppgifter, inklusive delegering av beslutanderätt samt fatta beslut i 
brådskande ärenden. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 150 
 

 
 
 
Förordnande av ledamot att 
i socialnämndens ställe 
fatta beslut enligt 6 § 1 
stycket LVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Karin Lindgren 
. Socialnämnden 
. Personalledare soc 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 96 Dnr 00335/2016 102 
 
Socialnämndens ordförande Henning Åhman har av kommunfullmäktige 
2016-11-29 beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordförande i 
socialnämnden från och med 2017-01-01. Fullmäktige beslutade också att 
bordlägga valet av ny ordförande, samt att uppdra till socialnämnden att 
förordna en ersättare för ordföranden. 
 
Enligt 6 § första stycket LVU får socialnämnden, under vissa närmare 
angivna förutsättningar, besluta att den som är under 20 år ska omhändertas 
omedelbart. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan 
avvaktas får, enligt andra stycket, nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat besluta om omedelbart 
omhändertagande.  
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange 
vem förordnandet avser. Det krävs att ledamoten namnges och det är inte 
möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast ange att den som 
innehar en viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett beslut i saken.  
 
Socialnämnden bör fatta beslut om att förordna en ledamot att i nämndens 
ställe fatta beslut  enligt 6 § 1 stycket LVU från och med 170101. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. I avvaktan på beslut från kommunfullmäktige om val av ordförande i 

socialnämnden förordna Karin Lindgren (s) att i socialnämndens ställe 
fatta beslut enligt 6 § 1 stycket LVU från och med 2017-01-01. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 
ordinarie ledamot i 
socialnämndens utskott  
- Kristina Bäckström (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Kristina Bäckström 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Sn § 97 Dnr 00321/2016 102 
 
Kristina Bäckström (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i socialnämndens utskott. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kristina Bäckström beviljas begärt entledigande. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 152 
 

 
 
 
Val av ledamot i 
socialnämndens utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Annika Öberg 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Sn § 98 Dnr 00321/2016 102 
 
Socialnämnden har att utse ny ordinarie ledamot i socialnämndens utskott 
efter Kristina Bäckström. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Annika Öberg (m) utses som  ordinarie ledamot i socialnämndens 

utskott. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-12-05 153 
 

 
 
 
Val av representanter för 
socialnämnden i Rådet för 
funktionshindrade och 
pensionärer 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rådet för funktionshindrade 
  och pensionärer 
. Socialnämnden 
. Annika Öberg 
. Karin Lindgren 
. Kf:s presidium 
. Löner 
. Nämndskansli 

Sn § 99 Dnr 00318/2016 102 
 
Kommunfullmäktige har 2015-04-14 72 antagit arbetsordning för Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer. 
I arbetsordningen framgår att socialnämnden ska utse en ordinarie 
representant med ersättare i rådet.  
 
Socialnämnden beslutade 2015-04-20 § 34 att utse ordföranden och vice 
ordförande som representanter i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer. 
 
Eftersom Henning Åhman och Ingrid Tagesdotter har beviljats entledigande 
från sina uppdrag som ordförande och vice ordförande, tas ärendet upp till 
behandling. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. I avvaktan på beslut från kommunfullmäktige om val av ordförande 

och vice ordförande i socialnämnden utse Annika Öberg (m) som 
ordinarie representant i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
från och med 2017-01-01. 

2. Som ersättare under samma tid utses Karin Lindgren (s)  

 

_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2016-12-05 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Henning Åhman 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo -          

 8 Mats Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § § § 

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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