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ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 122 
 
 

Ärendeförteckning Sn § 89 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 – Studiebesök Länsmansgården 
 
Sn § 90 Dnr 00153/2013 700
Samtal med Vårdförbundet om övertagandet av hemsjukvården 
 
Sn § 91 Dnr 00153/2013 700
Verksamhetsuppföljning 2013 - Personalpoolen och Alkohollagen och 
serveringstillstånd 
 
Sn § 92 Dnr 00073/2013 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 93 Dnr 00028/2013 709
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
Sn § 94 Dnr 00286/2013 735
Nedläggning av boendeplatser på vård och omsorgsboendet Borgargården 
 
Sn § 95 Dnr 00286/2013 735
Skrivelse från personal på Länsmansgården och Krehab angående 
nedläggning av Borgargården 
 
Sn § 96 Dnr 00104/2013 709
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2013 
 
Sn § 97 Dnr 00267/2013 730
Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen (Handbok) 
 
Sn § 98 Dnr 00277/2013 109
Riktlinjer för serveringstillstånd 
 
Sn § 99 Dnr 00263/2013 730
Yttrande - Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga 
mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013 
 
Sn § 100 Dnr 00266/2013 730
Remiss - Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad 
färdtjänsthantering i länet 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 123 
 
 

  
Sn § 101 Dnr 00199/2013 701
Sammanställning av åtgärder som behöver vidtas inom området personer 
med omfattande  eller komplicerad psykiatrisk problematik. 
 
Sn § 102 Dnr 00034/2013 002
Delegering av beslutanderätt – Socialnämnden 
 
Sn § 103 Dnr 00283/2013 730
Rätt för kommunens vårdtagare att vistas ute i dagsljus varje dag 
(Medborgarförslag) 
 
Sn § 104 Dnr 000187/2013 026
Anmälan om händelse med våld/hot om våld vid socialkontoret – 
Arbetsmiljöverket INL 2013/25473 
 
Sn § 105 Dnr 00270/2013 006
Sammanträdesplan år 2014 - Socialnämnden 
 
Sn § 106 Dnr 00271/2013 042
Internbudget 2014 – Socialnämnden 
 
Sn § 107 Dnr 00228/2013 701
Deltagande i projektet ”Samverkan mot våld” (Våld i nära relationer) 
 
Sn § 108 Dnr 00157/2013 700
Ordföranderapport 
 
Sn § 109 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 124 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 – Studiebesök 
Länsmansgården 
 

Sn § 89 Dnr 00153/2013 700
 
Vid dagens sammanträde har socialnämnden besökt Länsmansgården och 
Ekan. 
 
Boendecheferna Anita Edenholm och Camilla Jansson informerade om 
verksamheten. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 125 
 
 

 
 
Samtal med Vårdförbundet 
om övertagandet av 
hemsjukvården 
 

Sn § 90 Dnr 00153/2013 700
 
Vid dagens sammanträde har socialnämnden haft telefonkontakt med 
vårdförbundet i Norrbotten, Katarina Johansson, avdelningsordförande och 
Margareta Nyrén Alexis, ledamot i avdelningsstyrelsen. 
 
Samtalet handlade om erfarenheter om kommunens övertagandet av 
hemsjukvården. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 126 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2013 - Personalpoolen och 
Alkohollagen och 
serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Eva Granlund 
Anna Lindbäck 
Ann-Sofi Levander 
 

Sn § 91 Dnr 00153/2013 700 
  
Personalpoolen 
Eva Granlund, personalledare vid poolen, har informerat om verksamheten. 
 
Personalpoolen har 10 personer som är tillsvidareanställda. Poolen har också 
ansvaret för oplacerade tillsvidareanställ. 
 Beställning av vikarie fungerar bra. 
 Målet är att vikarierna ska kunna arbeta på olika arbetsplatser. 
 Behov av kompetent personal för framtiden är viktig, eftersom det i 

dagsläget är 38 personer som är över 60 år. 
 Diskussion förs om att utöka poolen med vikarier från andra enheter 

inom kommunens organisation.  
 
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 

 
Enhetsledare IFO Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att i dagsläget 
finns: 
10 st tillsvidaretillstånd 
14 st tillfälliga tillstånd 
5 st tillstånd under utredning 
 
Länsstyrelsen har haft tillsyn av arbetet kring alkohollagen. Bland annat har 
det framkommit att handläggningstiden är alldeles för lång. Slutgiltig 
rapport kommer. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att beakta informationen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 127 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2013 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Ann-Sofi Levander 
Soc Personalledare 
Revisorer 
 

Sn § 92 Dnr 00073/2013 042
 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. november 2013 redovisas av socialchef Ann-
Sofi Levander.  
 
För november månad ligger förbrukningen på 88 %. Riktpunkten är 92 % 
för samma period. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 § 92. 
 
 
 
400MDE Redovisat Delårsposter SUMMA Budget Förbrukat i % Periodresultat

redovisat av budget
Text Jan 13 - Nov 13 Jan 13 - Nov 13 Jan 13 - Mån 13 13

SOCIALNÄMNDEN

Personal 133 460,7 0,0 133 460,7 151 309,1 88 5 239,3
Verksamhet 43 652,8 -1 188,5 42 464,3 44 299,5 96 -1 856,4
Interhyra 228,7 0,0 228,7 249,5 92 0,0

Summa kostnader 177 342,2 -1 188,5 176 153,7 195 858,1 90 3 382,9

Intäkter -36 566,9 -2 311,0 -38 877,9 -38 164,9 102 3 893,4
Internhyror 0

Summa intäkter -36 566,9 -2 311,0 -38 877,9 -38 164,9 102 3 893,4

Netto 140 775,3 -3 499,5 137 275,8 157 693,2 87 7 276,3

Kapitalkostnader 374,9 0,0 374,9 408,4 92 -0,5

Delårsresultatet per november visar att personalkostnaderna ligger på 88 %( riktpunkt 92), vi räknar med att 
verksam,heten klarar budgeten för personal.
Inom verksamheten finns överskridande, främst kostnader för placeringar av barn och unga. En stor del
av kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Vi räknar med att verksamhetskostnaderna överskrids 
på helårsbasis.
Intäkterna ligger betydligt högre än förväntat, en stor del kommer från 2012 år återsökningar från Migrationsverket
Under året har vi snabbat på och förbättrat återsökningsrutinerna , vi räknar med fortsatt överskott
på helårsbasis.
Prognosen visar att socialnämnden klarar sin budget för 2013 och kommer att gå med ett visst överskott.
storleken på överskottet kan vi inte beräkna då det i viss mån beror på hur snabbt vi får in pengarna från Migrationsverket.  
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 128 
 

 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2013 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ann-Sofi Levander 
Revisorer 

Sn § 93 Dnr 00028/2013 709
 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 § 13 antagit reglemente för 
internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
 
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 

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna 
kontrollen. 
 

Socialnämnden fastställde 2013-03-19 § 4 interkontrollplan för 2013. 
Uppföljning av planen ska ske varje nämndssammanträde. 
 

Socialnämndens utskott har 2013-11-15 upprättat förslag till beslut. 
 

Förslag 
 

Agneta Lundström (c) 
Interkontrollen underkänns. 
 

Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon 
förklarar att socialnämnden beslutat enligt utskottets förslag. 
 

Socialnämndens beslut 
 

1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 
Reservation 
Agneta Lundström (c) och Sten Scherman (c) lämnar skriftlig reservation. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 § 93. 
 
 

 
 
 
Reservation  
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan för 2013 – Socialnämnden 
 
 
 

 
 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 § 93. 
 
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan  2013-10-31 

Internkontrollplan  2013 utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

God ekonomisk hushållning – uppföljning och prognos visar att verksamheten 
förbättrat sitt resultat i förhållande till årsbokslutet. 
Alla chefer och medarbetare arbetar hårt för att få ned underskottet. 
Vi har omfördelat personal mellan olika verksamheter. 
 
Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för helåret.  Bedömningen är att 
internkontrollen har förbättrats i förhållande till senaste rapport. 
 
Verkställighet av fattade beslut 
Vi har haft 0 beslut som inte kunnat verkställas inom socialnämndens område. 
 
Betalningsansvar 
Inga betalningsansvar har förekommit sedan i februari. 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 129 
 

 
 
Nedläggning av 
boendeplatser på vård och 
omsorgsboendet 
Borgargården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sn § 94 Dnr 00286/2013 735
 
Arvidsjaurs kommun har förhållandevis många platser i vård och 
omsorgsboende. Statistik från Kolada visar att 2012 hade 7,2 % av 
invånarna över 65 år bistånd i form av vård och omsorgsboende, i 
jämförbara kommuner med liknande äldreomsorg 6,4 % . 
Kommunens lokalkostnader är också förhållandevis höga. 
 
Solbackens nedläggning under 2013 minskar antalet platser med 16 men för 
att klara förväntade besparingar 2015 och framåt måste fler platser tas bort. 
Borgargården, med 13 platser, är lämpligast att lägga ned. Ett litet boende 
med två våningar som kräver relativt hög bemanning är mindre effektivt än 
ett stort. 
 
Ett hinder för nedläggning har varit att socialnämnden har hyresavtal med 
Arvidsjaurs energi AB till 2030 men enligt vd Heikki Kairento kan 
hyresavtalet lösas i förtid då det finns alternativ hyresgäst. 
 
Vid en nedläggning försvinner alla kostnader för hyra och fastighetsskötsel, 
ca 500 000 netto efter avdrag för hyresintäkter.  
Bemanningen på natten sparas in helt, 731 000 
Dagpersonal räknar vi med att spara ca 3 tjänster i förhållande till idag, ca 
1, 2 miljoner. 
Total besparing från 2015 och framåt 2 431 000/år.  
Dessutom undviks en investering på 750 000 till nytt larm. 
 
De boende som måste byta till annan enhet får ersättning för flyttkostnader, 
det kostar i genomsnitt ca 5500 :- inräknat flyttstäd, flytt av telefon , 
adressändring mm. Summa 71 500:- för 13 boende. 
 
Idag finns 7,93 dagpersonal samt 1,21 nattpersonal. Vid tidigare 
nedläggningar har det visat sig att personal som förlorar sin placering har 
möjlighet att få placering inom någon annan del av socialnämndens 
verksamhet. Inom socialnämndens verksamhet finns kommande naturliga 
avgångar, 4 av våra anställda är över 65 år, 35 anställda är mellan 60-64 år. 
Borgargårdens personal uppmanas att under 2015 själva söka tjänster som 
erbjuds inom kommunen. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har2013-11-08 yttrat sig i ärendet. 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 130 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Kommunal 
Vision 
Övriga berörda 
 

forts. Sn § 94 
 
Under överläggning vid dagens sammanträde diskuterades frågan om 
långsiktiga planer för budgeten. Kommunfullmäktige har 2013-11-25 § 163 
beslutat om en långtidsplan fram till år 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Intagningsstopp godkänns på Borgargården från och med 2013-11-01. 
2. Borgargården läggs ned som vård och omsorgsboende under 2014. 
3. 10 tvårumslägenheter på Ringelsta kan bli möjliga att dela på, två 

hyresgäster i varje lägenhet. 
4. Socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att förbereda uppsägning av 

nuvarande hyresavtal med Arvidsjaurs energi AB. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 131 
 

 
 
Skrivelse från personal på 
Länsmansgården och 
Krehab angående 
nedläggning av 
Borgargården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Personalen på Länsmansgården 
Ylva Stråhle Andersson 
Ann-Sofi Levander 

Sn § 95 Dnr 00286/2013 735
 
En skrivelse från personalen på Länsmansgården och Krehab angående 
nedläggning av Borgargården har inlämnats. 
 
Personalen är oroade inför nedläggningen och har ställt ett flertal frågor till 
socialnämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson och socialchef Ann-

Sofi Levander får i uppdrag att svara på skrivelsen. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 132 
 

 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Kommunfullmäktige 
Catrin Höglander 

Sn § 96 Dnr 00104/2013 709
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 9 
§ Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera tredje 

kvartalet 2013.  
 
* 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 
 
Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol 
 
* Det finns 0 gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 133 
 

 
 
Riktlinjer för bistånd inom 
äldreomsorgen (Handbok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
 

Sn § 97 Dnr 00267/2013 730
 
Socialnämnden måste sänka sina kostnader för vård och omsorg till äldre. 
Som ett led i arbetet har biståndshandläggare, hemtjänstchef och socialchef 
gått igenom nuvarande riktlinjer och har upprättat förslag till ändringar i den 
handbok som antogs av socialnämnden 2010-02-23 § 5. 
 
Socialnämnden beslutade 2011-09-20 § 77 omförenklad biståndsbedömning.
Uppföljning visar att det är relativt få som ansökt om serviceinsatser på det 
förenklade sättet, utan hembesök. 
Socialnämnden föreslås anta striktare riktlinjer för bistånd och därmed ta 
bort möjligheten till förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-11-04 yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen antas. 

(Dokumentet finns tillgängligt i sin helhet i kommunens diarium). 
2. Socialnämndens beslut 2010-02-23 § 5 och 2011-09-20 § 77 upphör att 

gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 134 
 

 
 
Riktlinjer för 
serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Berörda 
 

Sn § 98 Dnr 00277/2013 109
 
Riktlinjerna för serveringstillstånd är föråldrade och behöver förändras i 
samklang med ny lagstiftning och praxis. 
 
Länsstyrelsen har vid tillsyn oktober 2013 funnit brister i socialnämndens 
arbete utifrån alkohollagen och nya riktlinjer är en del av det arbete vi måste 
göra. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-11-05 upprättat förslag till riktlinjer 
för serveringstillstånd. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för serveringstillstånd antas. 
2. Riktlinjerna gäller från och med 2014-01-01. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 §  1 (9) 
 
 

Riktlinjer för serveringstillstånd 
 
BAKGRUND 
Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem 
som besöker oss. En rik restaurangkultur är ett viktigt inslag i en levande kommun. 
Alkoholservering  ska ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt som tar hänsyn till människors 
hälsa och trygghet. Förutsättningar för alkoholservering regleras i alkohollagen 
(2010:1622). Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess 
huvudsakliga syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. I de fall alkoholpolitiska risker ställs mot företagsekonomiska 
intressen ska de alkoholpolitiska aspekterna väga tyngre och vara avgörande. 
Kommunen är som tillstånds- och tillsynsmyndighet ansvarig för att handlägga 
ansökningar om serveringstillstånd samt bedriva tillsyn över att alkohollagens regler 
efterlevs.  
Riktlinjerna har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning. 
 
NÄR BEHÖVS SERVERINGSTILLSTÅND? 
För att få sälja eller servera alkohol behövs ett serveringstillstånd. Detta gäller både för 
servering till allmänheten och till slutna sällskap. 
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 
1.  avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap), och 
2.  sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna, och 
3.  äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker. Exempel på ovanstående är bröllop i en byastuga. 
 
VILKA TYPER AV SERVERINGSTILLSTÅND FINNS? 
Serveringstillstånd kan ges för servering till allmänheten eller till slutet sällskap. 
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl, begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 
 
Tillfälligt serveringstillstånd kan ges för servering till allmänheten eller slutet sällskap,  
m m exempelvis ett företag eller en förening. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses från några dagar upp till fyra 
månader. Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att 
det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Som riktmärke anges högst 
sex tillfällen per år. Om ett evenemang avser längre period än två månader ska det 
bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet. 
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller 
en eller flera av dessa drycker. 
 
Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på 
och för den lokal som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan 
eller flyttas med till en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren 
driver verksamhet i lokalen. 
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Stadigvarande serveringstillstånd 
Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande kan ansöka om stadigvarande 
serveringstillstånd. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss 
tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serverings-
tillstånd och på lokalen där servering ska ske. Exempelvis ska den som beviljas serverings-
tillstånd vara lämplig för uppgiften. Med det menas bland annat att personen ska vara 
ekonomiskt skötsam, ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och inte ha ett 
brottsligt förflutet. Dessutom ska lokalen vara lämplig ur både livsmedels- och 
brandsynpunkt. 
 
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar framför allt om olika 
festivaler och enstaka evenemang. Följande riktlinjer gäller för tillfälliga serverings-
tillstånd till allmänheten: 
 
 Evenemanget ska vara godkänt av polismyndigheten. 
 Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som i sig är seriöst. Återhållsamhet 

ska gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang. 
 Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 20 år ska erhålla 

tillstånd. 
 Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse. 
 Miljö och byggnämndens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda. 
 Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas. En meny ska bifogas 

ansökan. 
 Serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal 

sittplatser och med acceptabla avgränsningar. I vissa fall kan gemensam serveringsyta 
beviljas. 

 Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. Krav på ordningsvakt kan 
ställas. 

 Serveringstillstånd kan beviljas för öl, vin och andra jästa alkoholdrycker men inte 
spritdrycker. 

 Kassaregister med godkända kassarutiner ska användas. 
 Serveringen ska anordnas så att det klart framgår vem som är ansvarig för respektive 

servering. 
 De personer som ska ansvara för serveringen ska som regel uppvisa godkänt resultat 

av Folkhälsoinstitutets kunskapsprov. 
 
Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 
 
Sökanden ska uppfylla definitionen slutet sällskap: 
 
 Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av 

gemensamt intresse utöver att delta vid aktuell sammankomst för vilken 
serveringstillstånd söks. 

 För att bedöma medlemmarnas innehållsmässiga samband använder kommunen 
föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, medlemsförteckning med mera. 

 Annonsering om evenemanget via affischer, i massmedia eller liknande är inte tillåtet. 
 Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, till 

exempel genom anmälan. 
 Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående 

tillställning. 
 Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas och meny ska bifogas 

ansökan. 
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Uteservering 
Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler 
som vid alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För uteservering ska 
förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark finnas. För att bedriva 
uteservering krävs dessutom polismyndighetens tillstånd. Uteserveringen ska ligga i direkt 
eller nära anslutning till restaurangen och vara tydligt avgränsad. Serveringsansvarig 
personal ska kunna överblicka och ha tillsyn över serveringen. Serveringsytan ska utgöras 
av sittplatser vid bord. 
 
Servering i samband med catering till slutet sällskap 
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje 
tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska 
ha ett eget kök för tillredning av mat för att kunna beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
Provsmakning 
Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller 
för enstaka tidsperiod. Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller 
andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under 
förutsättning att: 
 
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som 

provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller 
2.  de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett 

tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 
 
Tillståndshavaren ska göra en anmälan till kommunen innan evenemanget äger rum. 
 
Pausservering 
Tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i foajéer till teater 
eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får ges utan krav på servering av 
mat. Kommunen ska vara särskilt restriktiv att bevilja tillstånd då det gäller 
ungdomsarrangemang. 
 
Gemensamma serveringsutrymmen 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 
Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 
serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och 
nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen 
iakttas under den tid han/hon bedriver servering där. 
 
Kryddning av snaps 
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till 
kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna 
serveringsrörelsen. 
 
Servering på hotellrum 
På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering 
av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på 
hotellrummet ske. Minibaren ska vara låst och endast låsas upp på gästens begäran. 
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GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 
 
Sökandens lämplighet 
Serveringstillstånd får endast beviljas den som visar att han/ hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs 
upp i alkohollagen. Sökanden ska kunna visa att han/hon med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Bevisbördan ligger alltså 
hos den sökande. 
 
För bedömning av sökandes personliga lämplighet att bedriva serveringsverksamhet gör 
individ- och omsorgsförvaltningen en så kallad vandelsprövning samt en prövning av den 
sökandes ekonomiska skötsamhet. Vid bedömningen ska beaktas om sökande är skyldig 
till brott och under senare år brutit mot exempelvis alkohollag, skattelag eller andra 
lagstiftningar. Minst tre år bör förflyta sedan sökanden senast begick brott innan 
serveringstillstånd kan komma ifråga. Detta gäller även då ett serveringstillstånd har 
återkallats. 
Den sökande ska ha tillräcklig kunskap i svenska språket för att kunna göra sig förstådd 
gentemot gästerna samt föra en dialog med tillståndsmyndigheter. Han/hon ska även ha 
kännedom om de arbetsmarknads-, marknadsförings- och bokföringslagar som gäller för 
restaurangverksamhet. 
 
Kunskaper i alkohollagen 
För att få serveringstillstånd enligt den nya alkohollagen ska den sökande visa att han/hon 
har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter genom att avlägga 
ett prov framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet tillhandahålls av kommunen. 
Sökanden ska kunna uppvisa godkänt resultat av provet innan serveringstillstånd kan 
beviljas. 
Huvudregeln är att denna kunskapsprövning alltid ska ske. I vissa fall kan dock kommunen 
ge dispens från sådan prövning, exempelvis om någon som redan har serveringstillstånd 
söker ytterligare tillstånd i samma kommun och det inte finns några skäl att ifrågasätta den 
sökandes kunskaper. De nya bestämmelserna om kunskapsprov berör inte heller den som 
redan hade stadigvarande serveringstillstånd när bestämmelserna trädde i kraft den 1 
januari 2011. Det är alltså bara vid nya ansökningar om serveringstillstånd som prov måste 
avläggas. 
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan 
om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle. 
 
Krav på mat och lokaler 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja 
ett gemensamt utrymme. 
Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten och livsmedelsverksamheten i lokalen ska 
vara registrerad hos miljö och byggkontoret. Registreringen är personlig och upphör att 
gälla vid ägarbyte. Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhets-
synpunkt. 
Serveringslokalen ska vara överblickbar för personalen. Lokalen ska ha tillräckligt antal 
sittplatser för gäster, vilket innebär minst hälften av det antal personer som lokalen är 
godkänd för. 
Bordsservering ska uppta en större del av serveringsytan. Om det finns en drinkbar får den 
endast ta i anspråk en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära 
anslutning till matsalen. 
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Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast beviljas om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller 
lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av 
maträtter. Efter klockan 23.00 får dock utbudet av mat begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får beviljas om serveringsstället 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering 
till slutet sällskap. 
 
Krav på personal 
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över 
serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som 
är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina 
personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen 
anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. 
Tillståndshavaren ska även upplysa dem som är utsedda till att vara serveringsansvariga 
om vad detta innebär. 
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett 
bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är 
av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som 
förordnats enligt lagen (1980:578) om ordningsvakter. 
 
Avslag 
Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen med hänvisning till 
sökanden eller serveringsstället eller till att olägenheter i form av ordning och nykterhet 
eller särskild risk för människors hälsa kan befaras uppstå. Skälen för bedömningen måste 
preciseras i beslutet. 
 
ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ALKOHOLSERVERING 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras. 
Den som säljer alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet råder på 
försäljningsstället. 
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel. Alkoholdrycker får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning 
att anta att varan är avsedd att lämnas till en person som är minderårig eller märkbart 
påverkad. Den som serverar alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått 
rätt ålder. 
Priset för en alkoholdryck får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för drycken 
jämte skäligt påslag. Prissättningen får inte ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker 
med högre alkoholhalt främjas. Gästerna får inte uppmanas att köpa alkoholdrycker. 
Vid servering av alkoholdrycker ska så kallade lättdrycker finnas att tillgå i 
tillfredsställande urval och omfattning. Om servering av vin sker bör även alkoholfritt vin 
kunna erbjudas. Om drinkbar finns bör även alkoholfria drinkar kunna erbjudas. 
Om dryckesmenyer finns bör dessa även visa vilka alkoholfria alternativ som kan erbjudas. 
Tillståndshavaren ansvarar för att alkoholservering sker enligt alkohollagen. 
Tillståndshavaren ansvarar även för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar 
anslutning till serveringsstället. 
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Risk för olägenheter 
Det finns ingen generell ”rätt” att få serveringstillstånd. Kommunen ska bedöma riskerna 
för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Serveringstillstånd får vägras om serveringen 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa även om övriga krav är uppfyllda. 
Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och 
Miljöförvaltningens bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende ska 
tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen. Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra 
restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i 
närheten av skolor och ungdomsgårdar eller i områden med känd missbruksproblematik. 
 
Alkoholpolitiska olägenheter kan anses föreligga: 
 
 i de fall kommunen bedömer att det rör sig om ett särskilt känsligt område, exempelvis 

i närheten av skolor, fritidsgårdar eller ställen där många ungdomar i vanliga fall 
brukas samlas. 

 i de fall polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till kända eller befarade 
ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivningar. 

 i de fall miljökontoret gör bedömningen att närboende utsätts eller riskerar att utsättas 
för störningar från serveringsstället. 

 om sökanden är känd för, eller kan befaras komma att bedriva, en drogliberal 
verksamhet, eller annat som inte är förenligt med seriös restaurangverksamhet, 
exempelvis spel- eller sexklubbar. 

 om sökanden är känd för att inte rätta sig efter myndigheters föreskrifter eller att inte 
ta det ekonomiska ansvar som följer verksamheten. 

 i de fall serveringsstället utsätter gäster för fara genom att låsa/blockera nödutgångar 
och/eller överskrider tillståndet för högsta antal gäster. 

 
Serveringstider 
Enligt alkohollagen är normaltiden för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra 
jästa drycker klockan 11.00-01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. 
 
 I Arvidsjaurs kommun är normaltiden för servering klockan 11.00-02.00. 
 Servering medges längst till klockan 02.00.  
 Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska miljökontorets och polisens 

synpunkter ges stor betydelse. Bifall till ansökan kan komma att villkoras. Särskild 
hänsyn ska tas till närboende. 

 För tillfällig servering till allmänheten kan utsträckt serveringstid i undantagsfall 
beviljas till som längst klockan 03.00. En motivering till den utökade serveringstiden 
ska bifogas ansökan. 

 Tillståndsmyndigheten ska i varje enskilt fall beakta olägenheter och risker som kan 
uppstå i samband med utsträckning av serveringstiden. Om det föreligger risk för 
olägenheter kan kommunen besluta om annan serveringstid. 

 Serveringstillstånd för uteservering beviljas längst till klockan 24.00. Vid risk för 
störningar kan serveringstiden kortas. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
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Alkoholfria ungdomsmiljöer 
Kommunens grundläggande strävan är att begränsa tillgängligheten av alkohol för barn 
och ungdomar. Därför är kommunen särskilt restriktiv med serveringstillstånd i 
ungdomsmiljöer. 
 
 Serveringstillstånd beviljas inte för evenemang som främst vänder sig till ungdomar 

under 18 år. 
 Kommunens skolor och fritidsgårdar ska inte beviljas serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd kan dock beviljas då det ingår som en del i en restaurangutbildning. 
 Stor restriktivitet ska råda för beviljande av serveringstillstånd för serveringsställen 

som ligger i omedelbar närhet av skolor, fritidsgårdar eller annan barn- eller 
ungdomsverksamhet. 

 Miljöer där ungdomar under 18 år ofta vistas ska hållas alkoholfria. 
 
Marknadsföring och happy hour 
Det är inte tillåtet att marknadsföra varor, tjänster eller arrangemang med hjälp av 
alkoholdrycker. Det är heller inte tillåtet att ha kampanjer på alkoholdrycker, såsom ”köp 
två – betala för en”. Det är däremot tillåtet med prissänkning på alkoholdrycker under viss 
tid på dagen, så kallad happy hour. Då ska även priset på mat och lättdrycker sänkas med 
motsvarande procentsats. 
 
REMISSINSTANSER 
Stor vikt vid avgörandet av ett ärende gällande serveringstillstånd läggs vid yttranden från 
olika remissinstanser. 
 
 Polismyndigheten är obligatorisk remissinstans. I sitt yttrande ska myndigheten 

redogöra för samtliga omständigheter som ligger till grund för den bedömning som 
myndigheten gör. 

 Miljökontoret yttrar sig framför allt om vilken kapacitet köket har att klara av en 
allsidig matlagning i förväntade mängder samt om risker för till exempel lukt- och 
bullerstörningar. 

 Skatteverket yttrar sig angående den sökandes ekonomiska historia samt hjälper 
kommunen att granska de inlämnade ekonomiska kalkyler och finansieringsplaner 
som bifogats ansökan. 

 Räddningstjänsten yttrar sig över lokalens brandsäkerhet. 
 Har sökande tillstånd i annan kommun kan denna kommun avge ett yttrande som 

redogör för hur verksamheten fungerat där. 
 
TILLSYN 
Statens folkhälsoinstitut utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen 
och meddelar allmänna råd till vägledning för lagens tillämpning. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn inom länet och ska biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. Den 
omedelbara tillsynen av restaurangerna utförs av kommunen och polisen. Syftet med 
tillsynen är att förebygga och rätta till brister som kan uppstå vid servering av 
alkoholdrycker. Kommunens tillsynsplan ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat 
med mätbara och uppföljningsbara mål. 
Tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde till lokaler och att ta del av bokföring och andra 
handlingar som berör verksamheten. Tillsynen i kombination med möjligheter till 
sanktioner är det viktigaste instrumentet för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas 
enligt gällande lagar och bestämmelser. Att så sker så långt det är möjligt är en 
förutsättning för att branschens aktörer ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. 
Tillsynen kan delas in i tre delar: förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. 
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Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn sker genom information, rådgivning och utbildning för att skapa en 
god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och tillståndshavarna. 
Syftet med den förebyggande tillsynen är att se till att problem i fråga om alkoholservering 
inte uppstår. I förebyggande tillsyn igår även utbildningen Ansvarsfull alkoholservering 
som erbjuds restaurangägare och personal. Utbildningen syftar till att minska det 
krogrelaterade våldet, minska överservering och risken att minderåriga får tillgång till 
alkohol på krogen samt minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. 
Träffar mellan tillståndsmyndigheten och andra berörda myndigheter (främst polis-
myndigheten, Skatteverket och miljö och byggförvaltningen) för informations- och 
erfarenhetsutbyte kan ske vid behov. Samverkan inom kommunen och med polisen sker 
också inom hälso -och säkerhetsrådets ram. 
 
Inre tillsyn 
Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och 
uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Detta sker 
genom remissförfarande till exempelvis Skatteverket, polismyndigheten och miljö- och 
byggförvaltningen. Den inre tillsynen omfattar också granskning av den årliga 
restaurangrapporten från tillståndshavarna. Till den inre tillsynen räknas även en 
fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och på webben 
samt uppföljning av ekonomisk skötsamhet . 
 
Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen förutsätter tillsyn på restaurangen framför allt kvällstid och nattetid. 
Tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt 
alkohollagens bestämmelser. 
Viktiga delar i bedömningen är tillsyn av ordningsläget på och utanför restaurangen, 
kontroll av att servering till underårig inte förekommer samt att servering inte sker till 
berusade personer. Som en naturlig del i den yttre tillsynen ingår också att uppmärksamma 
förekomst av narkotika och diskriminering. 
Om tillsynsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt förutsätts ett gott 
samarbete med andra myndigheter. Det är ofta lämpligt och effektivt att utföra tillsynen 
tillsammans, och i Arvidsjaur sker därför så kallad samordnad tillsyn i samarbete med 
polisen. 
 
RESTAURANGRAPPORT 
Tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska varje år skicka in en 
restaurangrapport till kommunen. I restaurangrapporten ska tillståndshavaren bland annat 
rapportera hur stor omsättningen har varit på mat, alkoholhaltiga drycker och alkoholfria 
drycker. 
Restaurangrapporten ligger till grund för kommunens tillsynsavgift. Underlåtelse att skicka 
in rapporten kan leda till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillståndet. 
 
HANDLÄGGNINGSTIDER OCH AVGIFTER 
 
Handläggningstider 
Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd får vara högst tolv veckor, för tillfälliga 
tillstånd till allmänheten cirka fyra veckor och för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 
cirka två veckor. Om ansökan inte är komplett kan handläggningstiden öka. 
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Avgifter 
Avgiftsuttaget bestäms av kommunfullmäktige och följer de allmänna krav som finns 
beträffande kommunala taxor. Rätten att ta ut avgift omfattar såväl själva 
tillståndsprövningen som kostnader 
för den löpande tillsynen av restaurangerna. 
Förteckning över handlingar som ska bifogas ansökan om serveringstillstånd, liksom 
aktuella avgifter för tillståndsansökningar och tillsyn, finns på kommunens hemsida 
www.arvidsjaur.se 
 
_____ 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 135 
 

 
 
Yttrande -  
Norrbus – Överens-
kommelse om samverkan 
kring barn och unga mellan 
landstinget och 
kommunerna i Norrbotten, 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 99 Dnr 00263/2013 730
 
Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl 
ärftliga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker 
genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. 
En samordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets 
möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet som motsvarar det behov 
som finns. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt 
är bra både för barnen, familjen och för samhället.  
 
Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 
gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det 
gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn 
och unga har ökat, varför revidering av Norrbus är nödvändig.  
En länsgemensam arbetsgrupp med representanter från kommunens 
verksamheter inom skola och socialtjänst samt landstinget har reviderat 
Norrbus med sin grund i riktlinjerna från 2008 samt utifrån 
utgångspunkterna:  
 
 Tidigare insatser  

 Alla barn med behov av insatser från fler aktörer i åldern 0-20 år.  

 Lagkrav om Samordnad individuell plan, SIP  

 Hälsoundersökningar för alla placerade barn  

 Fem länsdelar  

 Uppföljning visar att Norrbus-konceptet fungerar väl i Östra Norrbotten 
men inte tillfredställande i det övriga länet.  

 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – 
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget 
och kommunerna i Norrbotten, 2013.  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-11-08 yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att anta den reviderade 

överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring 
barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013. 

_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 136 
 

 
 
Remiss - Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 
och centraliserad 
färdtjänsthantering i länet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 100 Dnr 00266/2013 730
 
Under 2013 har Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafik-
myndighet, och Länstrafiken i Norrbotten AB, besökt samtliga kommuner i 
länet. Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn, 
Överkalix och Övertorneå, har uppdragit åt Regionala kollektivtrafik 
myndigheten. RMK,  att handha uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst men 
tillståndsprövningen (myndighetsutövningen) ligger fortfarande kvar hos 
kommunerna.  
 
Under besöken har kommunerna informerats om hur färdtjänsten handhas idag. 
Kommunerna har även fått ta del av RKM's visioner för framtiden som innebär 
att myndigheten, i enlighet med gällande lagstiftning, övertar uppgifter för 
färdtjänst i Norrbottens samtliga kommuner. Vid besöken har redovisats 
fördelar med att alla uppgifter gällande färdtjänsten lämnas över till 
myndigheten, dvs även  myndighetsutövningen. En aktuell kartläggning visar 
att redan nu har 50 % av Sveriges kommuner lämnat över samtliga uppgifter 
gällande färdtjänsten till sin regionala kollektivtrafikmyndighet.  
På initiativ av Kommunförbundet Norrbotten framtogs 2004 ett gemensamt 
regelverk för färdtjänst. Kommunförbundet skickade sedan en rekommendation 
till länets kommuner där de uppmanades att anta det nya regelverket. Avsikten 
med gemensamt regelverk var bl a att det skulle vara enkelt och rättvist för 
användare, enkelt för handläggare samt att egenavgiften skulle följa 
prisutvecklingen. I dagsläget har 10 kommuner antagit det gemensamma 
regelverket.  
 
I Arvidsjaur fattas i genomsnitt beslut i 100 ärenden/år. Handläggningen 
beräknas ta ca 30/min per ärende. Kostnaden för handläggning uppgår till ca 
12 000/år med nuvarande ärendemängd. 
Tillkommer kostnad för fakturahantering ca 25/faktura x 30 Summa 3750:- 
Kommunens totala handläggningskostnad beräknas uppgå till mellan 15-16 000 
kronor årligen. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-11-01 yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas under förutsättning att kostnaderna 

för överlåtelsen kan redovisas, att  -överlåta kommunens uppgifter enligt 
"Lag om färdtjänst (1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 till 
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.  

2. Överlåtelsen sker tidigast 2014-03-01 och vid tidpunkt som 
överenskommes mellan den Arvidsjaurs kommun och myndigheten 

3.  Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänsten i sin helhet.
4. Uppföljning av det ekonomiska utfallet och kvalitén ska ske årligen.  
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 137 
 

 
 
Sammanställning av 
åtgärder som behöver vidtas 
inom området personer med 
omfattande  eller 
komplicerad psykiatrisk 
problematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
 

Sn § 101 Dnr 00199/2013 701
 

Socialnämnden beslutade 2013-09-24 § 74 om att anta överenskommelse om 
samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner 
och landsting i Norrbotten samt att i samarbete med landstinget upprätta lokala 
handlingsplaner för detta arbete. 
 

Socialchef Ann-Sofi Levander har upprättat en sammanställning av åtgärder 
som behöver vidtas inom området med personer med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik. 
 

Analysen visar att; 
 

1. Boendesituationen är god. Väl upparbetat samarbete med bostadsföretag. 
I nuläget inget ytterligare behov av särskilda boendeplatser, uppstår behov 
finns  inarbetade lösningar.  
 

2. Sysselsättning 
Av 45 personer saknar 19 sysselsättning enligt inventeringen. Av de som 
har LSS särskilt boende har alla som önskar sysselsättning. Gruppen med 
beslut om stöd enligt SoL har mindre än hälften sysselsättning. 
När vi endast räknar personer som ej har stöd av boendestödet finns 19 
personer med sysselsättning och 13 personer som saknar. 
Procentuellt står fler utan sysselsättning i gruppen som inte har 
boendestödsbeslut. 
Konsekvensen blir att i vår plan för 2013 -2015 ska vi ta med kommunens 
arbetsmarknadsenhet, daglig verksamhet samt Arbetsförmedlingen i fortsatt 
kartläggning av resurser. Syftet är att under första halvåret 2014 hitta 
förbättringar .Under resten av 2014 och 2015 ska vi införa förbättringar. 
 

Organisation och tidplan: 
November-december 2013 -Beslut i berörda nämnder.  
December 2013 -Projektgrupp utses inom kommunens verksamheter 
December 2013- Referensgrupp utses, IFS/NSPH tillfrågas, Personliga 
ombud , sjuksköterska Arvidsjaurs hälsocentral är på förslag som övriga 
deltagare. 
 

Analysen visar att behovet av förbättrad sysselsättning finns för både  
kvinnor och män i ungefär lika omfattning. 
 

När resultatet följs upp i början av 2015 ska verksamheten ha uppnått ett 
läge där fler personer har erbjudits och påbörjat sysselsättning. 

 

Socialnämndens beslut 
 
1. Ställa sig bakom ovanstående förslag. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 138 
 

 
 
Delegering av 
beslutanderätt - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda 
 

Sn § 102 Dnr 00034/2013 002
 
Socialnämnden antog 2013-09-24 § 80 delegationsförteckning för 
socialnämnden.  
Delegationsförteckningen har reviderats i de delar som rör Alkohollagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delegationsordning för socialnämnden antas med ovanstående 

ändringar. 
2. Delegationsordningen bifogas inte protokollet men finns tillgänglig på 

nämndskansliet. 
3. Socialnämndens beslut 2013-09-24 § 80  upphör att gälla. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 139 
 

 
 
Rätt för kommunens 
vårdtagare att vistas ute i 
dagsljus varje dag 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 

Sn § 103 Dnr 00283/2013 730
 
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” För hälsan behöver varje människa på Arvidsjaurs latitud vistas i 
dagsljus mer än tjugo minuter var dag. Här finns vårdtagare i 
äldrevården som ej vill eller törs säga till den jäktade personalen att 
”jag vill ut i luften en timme”. 
 

Jag föreslår att fullmäktige klart uttalar som sin vilja att de vårdtagare 
som vill och med hjälp kan vistas ute en tillräcklig stund i dagsljus 
också får det. 
 

Sedan finns det flera vägar att ta. Vi har arbetslösa, vi har friska 
bidragstagare och frivilligorganisationer som kan hjälpa till, bara de får 
veta, av till exempel socialnämnden, att deras hjälp är välkommen.” 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 126 att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2013-11-08 yttrat sig i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige föreslås att lämna nedanstående svar på 

medborgarförslaget;  
 

Att politiker och tjänstemän i sina kontakter med allmänheten framhåller 
den solidariska tanken och det gemensamma ansvar vi alla har för att 
hjälpa och bistå varandra, oavsett ålder. Det frivilliga engagemanget 
mottas tacksamt, gärna kanaliserat via någon av de föreningar som redan 
är aktiva inom området. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

  Utdragsbestyrkande 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 140 
 

 
 
Anmälan om händelse med 
våld/hot om våld vid 
socialkontoret – 
Arbetsmiljöverket INL 
2013/25473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
Arbetsmiljöverket 
Anna Lindbäck 
Ann-Sofi Levander 

Sn § 104 Dnr 000187/2013 026 
 
Den 8 juli 2013 anmälde socialchefen en händelse med hot om våld enligt 2 
§ arbetsmiljöförordningen till Arbetsmiljöverket. Anmälan avsåg ett tillbud 
som inträffade vid socialkontoret den 3 juli 2013. 
 
Arbetsgivaren är skyldig att utreda en olycka eller tillbud och vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga att händelsen upprepas. 
 
Socialnämnden beslutade 2013-09-24 § 70 att godkänna inlämnad utredning 
till Arbetsmiljöverket.  
 
Arbetsmiljöverket har 2013-09-26 beslutat att avsluta ärendet. Åtgärderna 
kommer att följas upp inom ramen för ordinarie tillsyn. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Lägga informationen med beaktande till handlingarna. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 141 
 

 
 
Sammanträdesplan år 
2014- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Nämndskansli 
Ledamöter och ersättare i Sn 
Reception 
 

Sn § 105 Dnr 00270/2013 006
 
Förslag till sammanträdesplan 2014 för socialnämnden har upprättats: 
 
Utskott, tisdagar, kl 09.00 Nämnd, tisdagar, kl 13.00 
 (Tema kl 10.00-12.00) 
 

  
11 februari 25 februari 
29 april 19 maj 
9 september 23 september 
18 november 9 december 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2014 antas. 
2.. Om behov finns kan ordföranden kalla till extra sammanträde. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 142 
 

 
 
Internbudget 2014 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Berörda 
Ekonomi 

Sn § 106 Dnr 00271/2013 042
 
Kommunfullmäktige har  2013-11-28 § 163 fastställt driftsbudgetramar för 
socialnämnden år 2014, 149 400 tkr. 
 
Budgetramen inklusive 2013 års löneökningar är 152 990 tkr. 
 
Förslag till internbudget för år 2014 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. Internbudget 2014 för socialnämnden fastställs enligt bilaga till 

protokollet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 
 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 § 106. 
 
Sammanställning av internbudget för socialnämnden 2014 

Årsbudget Årsbudget Årsbudget 2014
2012 2013 med 2013 års 

 löneökningar

 
4 Socialnämnden 350 300 300

70200 Socialadministration 8 081 8874,4 8 659
70300 Gemensam verksamhet 278 155,3 100 Kultur för äldre
70400 Personalpool 247 348,8 200
70500 MAS 52 52 52
70600 Forskning och utbildning 30 40 25 Minskad kostnad till kommunförbundet

Summa gemensamt 9 038 9770,5 9 336

74200 Ensamkommande barn 500 579
75100 Gemensam verksamhet 3 449 3267 3 267
75200 Vård i familjehem 499 766 766
75300 Bistånd barn-ungdom 800 600 600
75400 Bistånd vuxna missbrukare 1 134 900 900
75500 Försörjningsstöd 5 600 4 900 4 900
75600 Familjerådgivning 180 180 180
75700 Pärlan 856 833 858
75800 Institutionsv barn/ungdom 500 1 000 2 400 Räknat på 2 personer till en kostnad av 200,0 tkr/mån

75900 Bistånd kontaktpersoner 125 125 125
Summa IFO 13 143 13 071 14 574

SOCIALNÄMNDEN 

 
 

Årsbudget Årsbudget Årsbudget 2014
2012 2013 med 2013 års 

 löneökningar

76000 Korttidshem/fritids 2 438 1 985 1 965 Borttag hab-ersättning 24,0/år

76100 Gemensam verksamhet 2 567 2 771 2 509 Minskat personal med 50 %

76200 Boende i annan kommun 2 666 3 550 3 431 Räknat på 3 boende  2 hela året, 1 boende halva året

76300 Boendestöd 2 451 2 211 2 190
76400 LASS 6 346 6 893 7 755 Räknat på 10 pers som anlitar kommunen. 7 pers anlitar bemanningsföretag.

76500 LSS 2 533 2 556 2 262
76600 Duvan 3 060 3 010 2 975
76700 Gruppboende 6 193 6 501 6 486
76800 Bistånd kontaktpersoner 786 386 560
76900 A-Service 2 210 2 090 1 856 Minskad hab-ersättning 100,0 tkr, samt 0,50 % tjänst ½ år

Summa AFF 31 250 31 952 31 989

77100 Gemensam verksamhet 253 230 500 Tillfört 200,0 tkr för arbetskläder i kf  2013-11-25

77200 Äldreboende Ringelsta 19 608 21 362 24 815 Här ingår hela Ringelsta, natten Borgargården o nattpatrullen.

77400 Borgargården 6 414 6 409 4 521 Natten är flyttad till Ringelsta från 2014-01-01

77500 Länsmansgården 21 883 22 646 22 219 Hela länsmansgården

77600 Ekan 3 269 2 629
77700 Sjukvård i särsk boende 6 347 12 770 12 405
77800 Rehabenhet, Krehab 8 401 3 743 3 800
77900 Solbacken 6 056 6 189 602 Avser personalkostnader för 2 personer 1 månad, övriga omkostnader 132,0 tkr

Summa särskilt boende 68 962 76 619 70 889 samt hyra och intäkter av hyra

Minskat natten på Ringelsta enligt Eva med 1,92 årsarb i 2 månad nov-dec =196,42
Minskat Borgargården med 884,0 tkr varav  hyror och intäkter för 4 mån = 89,5
samt löner för november och dec med  795,6 tkr

SOCIALNÄMNDEN 

 
 

Årsbudget Årsbudget Årsbudget 2014
2012 2013 med 2013 års 

 löneökningar

Ökat med 4 årsarb samt lagt till beredskap 

78100 Hemtjänst 21 665 22 580 24 822 i Moskosel och Glommersträsk
78200 Nattpatrull 2 302 2 172 0 Flyttat organisatoriskt till Ringelsta

78300 Närståendestöd 80 80 80
78400 Trygghetstelefon 300 400 450
78500 Färdtjänst 550 500 500
78600 Riksfärdtjänst 290 250 250
78800 Matservice Glommersträsk 251 300 100

Summa eget boende 25 437 26 282 26 202

Budget enl ovanstående 147 830 157 693 152 990

Budgetram enligt kf:s beslut år 2014 152 990 Ökat med 200,0 i kf 2013-11-25
inkl 2013 års löneökningar, 152 790 tkr

SOCIALNÄMNDEN 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 143 
 
 

 
 
Deltagande i projektet 
”Samverkan mot våld” 
(Våld i nära relationer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunförbundet Norrbotten 
Ann-Sofi Levander 
Berit Eriksson 
Ekonomi 

Sn § 107 Dnr 00228/2013 701
 
Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. 
Projektet har till syftat till att hitta ett strukturerat arbetssätt mellan 
socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård, för att förbättra 
omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och barn, samt våldsutövare.  
 
Den politiska samverkansberedningen mellan kommun och landsting 
beslutade 2013-05-14 att ställa sig bakom att verksamheten permanentas. 
 
Socialnämnden beslutade 2013-09-24 § 85 att bevilja medfinansiering av en 
länssamordnare inom området Våld i nära relationer under år 2014. 
(Socialnämnden glömde att i klartext besluta om att delta i projektet). 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delta i projektet ”Samverkan mot våld” under två år (2014-2015) med 

en enkel utvärdering efter ett år. 
2. Finansieringen om totalt 750 000 kronor/år fördelas om 70 % på 

medverkande kommuner och 30 % på landstinget 
3. Under förutsättning att finansieringen säkras, bemyndiga direktören att 

via Piteå kommun köpa tjänst för en länssamordnare från 2014-01-01. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 144 
 
 

 
 
Ordföranderapport 
 

Sn § 108 Dnr 00157/2013 700
 
Ordförande Ylva Stråhle Andersson informerar om följande; 
 
Inför beslut om nedläggning av Borgargården har ordföranden pratat med 
boende, anhöriga och personal som är oroliga inför beslutet. 
 
Kurser och konferenser 
Deltagit vid Länsträff i Luleå 2013-10-17—18 för ordföranden och vice 
ordföranden i socialnämnden.  
Deltagit i arbetsmiljöutbildning. 
Deltagit i kurs om vårdhygien. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 145 
 

 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 109 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
II Delegeringsbeslut – LSS 

 2013-09-01—2013-10-31 
Eva Karlsson 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Maria Rådman 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 3 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – färdtjänst, riksfärdtjänst 
 2013-04-01—2013-08-31 
Berit Eriksson  
Färdtjänst 9 
Riksfärdtjänst 3 
Summa delegeringsbeslut 12 
 
Catrin Höglander 
Färdtjänst 17 
Riksfärdtjänst 4 
Summa delegeringsbeslut 21 
 
Eva Karlsson 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Marie Lidström 
Färdtjänst 1 
Riksfärdtjänst 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Totalt antal delegeringsbeslut färdtjänst, riksfärdtjänst 36 
 
 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 146 
 
 

 forts. Sn § 109 
 
II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 2013-09-01—2013-10-31 
Marie Lidström 
Dagverksamhet 2 
Egenvård 2 
Korttidsboende 5 
Matdistribution 3 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 11 
Serviceinsatser 12 
Särskilt boende 3 
Trygghetslarm 7 
Summa delegeringsbeslut 45 
 
Anna Lindblom 
Korttidsboende 3 
Matdistribution 3 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 5 
Serviceinsatser 8 
Särskilt boende 1 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 26 
 
Jessica Lindgren 
Dagverksamhet 1 
Korttidsboende 5 
Matdistribution 6 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 17 
Serviceinsatser 14 
Särskilt boende 2 
Trygghetslarm 6 
Summa delegeringsbeslut 51 

 
Maria Rådman 
Stöd i boendet - Personlig omvårdnad 1 
Stöd i boendet - Serviceinsatser 2 
Summa delegeringsbeslut 3 

 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 147 
 
 

 forts. Sn § 109 
 
II Delegeringsbeslut – SoL, färdtjänst, riksfärdtjänst 

 2013-09-01—2013-10-31 
 

Eriksson, Berit 
Avgiftsbeslut 42 
Färdtjänst 4 
Summa delegeringsbeslut 46 

 
Höglander, Catrin 
Avgiftsbeslut 51 
Färdtjänst 13 
Summa delegeringsbeslut 64 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 271 beslut 
 
 

II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-09-01—2013-10-31
Maria Eklund 
Försörjningsstöd 4:1 1 
Livsföring i övrigt 4:1 flykting 1 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Britt-Inger Hedman 
Avslag 4:1 1 
Avslag 4:2 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå  4:2, mot återkr 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 
Försörjningsstöd 4:1 30 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Lägga ner utredning 1 
Samtycke fortsatt adoptionsff 6:14 SoL 1 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år  2 
 
Summa delegeringsbeslut 48 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 148 
 
 

 forts. Sn § 109 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-09-01—2013-10-31
Carina Lundmark 
HVB Tillfälligt SoL 3 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år  4 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Ann-Britt Laestander 
Förmedling egna medel 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Mona Larsson-Dahlberg 
Avslag 4:1 2 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 mot återkrav 1 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 1 
Livsföring i övrigt 4:0 18 
Livsföring i övrigt 4:1 10 
Summa delegeringsbeslut  32 
 
Åsa Lindström 
Avslag 4:1 8 
Avslag 4:1 flykting 2 
Bekräft S protokoll 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 7 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 3 
Försörjningsstöd 4:1 22 
Försörjningsstöd 4:1 flykting 1 
Livsföring i övrigt 4:1 21 
Summa delegeringsbeslut 71 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 149 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 109 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

2013-09-01—2013-10-31
Petra Lundqvist 
Avslag 4:1 2 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 12 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 4 
Försörjningsstöd 4:32 32 
HVB Tillfälligt SoL 1 
Kontaktpers 1 
Livsföring i övrigt 4:1 15 
Återkrav 9:2 ersättn Försörj stöd 2 
Överklagan rätt tid 1 
Summa delegeringsbeslut 70 
 
Anna Lindbäck 
Avgift vuxen 8:1 SoL övr 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 
Extra kostnad vid placering 1 
Försörjningsstöd 4:1 9 
HVB SoL 2 
Livsföring i övrigt 4:1 4 
Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 24 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2013-12-03 150 
 
 

 
 
 

forts. Sn § 109 
 
II Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 
 2013-09-01—2013-10-31 
Christine Boström  
Avslag 4:1 1 
Avsluta Yttr 11 § LUL 1 
Bekräft S protokoll Gem vårdnad 1 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 4 
Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 
Extra kostnad vid placering 2 
Försk på förmån 9:2 Försörj stöd 1 
Försk på förmån 9:2 Livsför övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 29 
Godkänna avtal Bo+Umg 1 
Kontaktpers 1 
Livsföring i övrigt 4:1 24 
Upplysn avlämnas 6:20 FB 1 
Utredn avtal om vård/umg/bo 1 
Summa delegeringsbeslut 70 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 325 
 
Socialnämndens ordförande – Ylva Stråhle Andersson 
11.7 Beslut på nämndens vägnar som är så brådskande, 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. §§  1-1 2013 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 
 

   Utdragsbestyrkande 



 

 
 
ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-12-03 

 
Ordinarie ledamöter: 

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

 1 Ylva Stråhle Andersson 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ruschadaporn Lindmark 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Agneta Lundström 1          

 8 Pia Klockljung -          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

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

 1 Lena Karlsson           

 2 Björn Lundberg           

 3 Karin Lindgren           

 4 Elisabeth Backman           

 5 Håkan Sandgren           

 6 Maj-Lis Vidman           

 7 Margareta Nevander           

 8 Sten Scherman 1          

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
 
 
 
 


