
 JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 

 
Socialnämnden   2017-02-28 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset Jokkmokk, klockan 10.00 – 16.15 
 Ajourneringar: 12.00 – 13.00, 15.05 – 15.15 
 
Beslutande ledamöter: Kerstin Hellgren Tobiasson (S), ordf 

Jan Sjöberg (S), vice ordf 
Eva Näslund (S) 
Birgit Kronholm (S) 

Catharina Holmbom (Mp), 
ej § 18-19 
Wivi-Anne Mulk (Sv), ej   
§ 14-16 

 Emelie Holmgren (V), ej §§ 32-36 Bitte Nygård (Sv) 
  Harriet Nordqvist (M) 
 
Övriga Carola Hansson, sekreterare Maria Larsson, socialchef 
närvarande: Anna Köhler, enh.chef § 1-23 Åsa Nilsson, soc.sekr, §14-15 
 Thomas Bäckman, enh.chef § 1-  

23 
Sonja Malm, MAS, § 27-29 

 Camilla Åkerlund, ekonom, § 26 Christina Hellsén, v-chef, § 30 
 Lena Stenman, v-chef, § 31 

Anna-Greta Kvickström, enh.chef,  
§ 31 

Kaisa Sandström, enh.chef, § 
31 

 Gunilla Nyberg,enh.chef, § 32  
 
Tid och plats för  

justering: Fredag den 3 mars 2017 kl. 13.00, kommunhuset, Jokkmokk 
 
Paragrafer:  1 – 36 (sekr 3-19) 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Carola Hansson 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
                     Emelie Holmgren (V)                             Bitte Nygård (Sv)  
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2017-02-28 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2017-03-06  nedtagande:  2017-03-28 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Carola Hansson 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Socialnämnden   2017-02-28 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 
 

Val av justerare 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse ledamöterna Emelie Holmgren (V) och Bitte Nygård (Sv) 
att justera dagens protokoll. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum 
fredag den 3 mars 2017 klockan 13.00. 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna den upprättade föredragningslistan tillsammans med 
nedan föreslaget extra ärende. 
___________ 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Ordföranden Kerstin Hellgren Tobiasson föreslår att följande extra   
ärende får tas upp som punkt nr 20 på dagordningen: 
 
- Utskick av sekretesshandlingar. 
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 20 
 

Anmälan delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Nedanstående delegationsbeslut har anmälts till sammanträdet: 
 
1. Biståndsenheten, individ- och familjeomsorg 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2016-11-26 – 2017-02-01 
enligt särskild bilaga A (sekretess). 
 
2. Biståndsenheten, äldre- och handikappomsorg 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2016-11-26 – 2017-02-01 
enligt särskild bilaga B (sekretess). 
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 21 
 

Återrapport från Biståndsenheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Enhetscheferna Anna Köhler och Thomas Bäckman inleder 
informationen från Biståndsenheten genom att redovisa samtliga 
placeringar inom 
socialnämndens ansvarsområde, både pågående och avslutade. 
Samtidigt konstateras att kostnaderna har minskat sedan förra 
redovisningen. 
 
Antal personer som söker försörjningsstöd uppgår genomsnittligen till 
30 personer/månad och ca 90 individer/år. 
 
Enligt Anna Köhler har antalet orosanmälningar ökat på barnsidan. 
Sedan årsskiftet har endast en anvisning gällande ensamkommande 
barn inkommit till kommunen. 
 
Anna Källström har rekryterats som alkoholhandläggare/fältassistent och 
hon börjar sin anställning 20 mars. 
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22 Dnr 2016:1086 
 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd – 
Polcirkelns café och restaurang 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, 
andra jästa alkoholdrycker samt sprit till allmänheten enligt ansökan och 
med följande angivna villkor: 
 
att inte fler än 30 personer vistas samtidigt i serveringsutrymmet, 
 
att all serveringspersonal genomgår utbildning i ansvarsfull alkohol-
servering så fort som möjlighet ges, 
 
att lokalen är utrustad med godkänd brandsläckningsutrustning, 
 
att lokalen är utrustad med godkända utrymningsskyltar, samt 
 
att lokalen är utrustad med två av varandra godkända utrymningsvägar. 
___________ 

 
Ärendet 
 
Ansökan har inkommit från Samelandsresor AB avseende stadigvarande 
serveringstillstånd samt cateringverksamhet för slutna sällskap. De 
alkoholdrycker som önskas serveras är starköl, vin och andra jästa 
drycker samt sprit till allmänheten vid Polcirkelns café och restaurang. 
Sökanden ansöker även om uteserveringstillstånd. 
Ansökt serveringstid är klockan 11.00 – 23.00, måndag-söndag året runt. 
 
Ärendets beredning 
 
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Thomas Bäckman 2017-02-
24 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samelandsresor AB 
Alkoholhandläggare 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 23 
 

Delegation – avgiftshandläggare Julia Norlén 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Julia Norlén delegation att fatta beslut enligt gällande 
delegationsordning avseende handläggning av avgifter. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Från och med 2017-02-01 är Julia Norlén anställd som 
avgiftshandläggare hos socialnämnden i Jokkmokks kommun. 
Nämnden föreslår bevilja Julia Norlén delegation att fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning avseende handläggning av avgifter. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Maria Larsson 2017-02-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Avgiftshandläggare Julia Norlén 
Socialchef Maria Larsson 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 24 Dnr 2012:235 
 

Prioriterade målområden i socialnämndens 
verksamhetsplan 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna nedan föreslagna prioriterade målområden vid  
framtagandet av ny verksamhetsplan för socialnämnden. 
___________  
 
Ärendet  
 
Arbetet med framtagandet av en ny verksamhetsplan för socialnämnden 
pågår och nämnden har tidigare utsett den arbetsgrupp som skall vara 
med och utforma ett förslag att presenteras för nämnden. 
 
Inom arbetsgruppen har tjänstemännen Maria Larsson, Christina Hellsén 
och Anna Köhler arbetat fram följande förslag till prioriterade 
målområden för socialnämnden: 
 

 Att socialnämndens verksamheter är attraktiva som arbetsgivare. 

 Att socialnämndens verksamheter ska präglas av hög 
rättssäkerhet med utgångspunkt i en god och säker omvårdnad. 

 Att socialnämndens verksamheter ska arbeta med förebyggande 
effektiva och evidensbaserade insatser. 

 
Socialchefen efterfrågar nu socialnämndens godkännande att arbeta 
vidare med verksamhetsplanen utifrån ovan föreslagna målområden. 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 25 Dnr 2017:207  
 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Verksamhetsberättelse för år 2016 har upprättats och överlämnats till 
socialnämnden (se bilaga). 
Av dokumentet framgår bland annat att 2016 har varit året där fokus har 
legat på att få pusselbitarna på plats efter den omorganisation som 
trädde i kraft 1 januari 2015. 
Under året har en förändring av socialtjänstens ledningsorganisation 
genomförts utifrån föreslagna arbetsmiljöåtgärder, då främst inom vård- 
och omsorgsboenden där två enhetschefstjänster tillsatts samt ytterligare 
en enhetschef inom biståndsenheten. Förändringen har medfört ett mer 
strukturerat, kvalitetssäkert och verksamhetsnära ledarskap inom 
respektive område. 
 
Under 2016 har Socialstyrelsen och regeringen genomfört en satsning 
för att stärka bemanningen på vård- och omsorgsboenden samt inom 
individ- 
och familjeomsorgen. Detta har resulterat i att socialtjänsten har kunnat 
anställa ytterligare personal för att förstärka verksamheterna. 4,0 års-
arbetare inom vård- och omsorgsboenden samt 1,0 årsarbetare inom 
individ- och familjeomsorgen. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller även uppgifter gällande ekonomi, 
framtid samt måluppfyllelse av verksamhetsmålen. 
 
Ärendets beredning 
 
Verksamhetsberättelse vård och omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26 Dnr 2017:128 
 

Socialnämndens årsbokslut 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga socialnämndens årsbokslut 2016 till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamhet 2016 redovisar 
ett underskott på – 1 511 395 kronor. 
Utfallet per ansvarsområde ser ut på följande sätt: 
 
Ansvar  Avvikelse 

 
33100  Maria Larsson     -617 070 kr 
33110  Margareta Rask  -2 064 010 kr 
33120  Liselott Isaksson   1 174 330 kr 
33140  IFO chef   1 023 531 kr 
33180  Lena Stenman  -2 374 802 kr 
33190  Christina Hellsén   1 346 625 kr 
 
Totalt  -1 511 395 kr 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Ekonom Camilla Åkerlund lämnar en utförligare redovisning 
av de kostnader och intäkter som har påverkat 2016 års resultat. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämnden, bokslut 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27 Dnr 2016:927 
 

Avvikelser inom socialtjänsten juli – december 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till MAS Sonja Malm att vid framtida fallmöten lyfta frågan om 
kostens betydelse för att motverka fallrisken, samt 
 
att i övrigt lägga avvikelserapporteringen till handlingarna. 
___________ 

 
Ärendet 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sonja Malm har överlämnat  
rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli – december 2016 
(se bilaga).I rapporten framgår att antalet inkomna fallrapporter har ökat 
från första halvåret 2016  då det inkom 120 och andra halvåret då det 
förekommit sammanlagt 162 fall. Antalet läkemedelsavvikelser däremot 
har minskat från 128 till 95. 
 
Totalt 398 avvikelser i egen verksamhet inom vård- och omsorg har 
inkommit andra halvåret 2016, förutom de som lett till utredningar och 
redovisas under beställda utredningar. Att jämföra med 439 som inkom 
första halvåret 2016. 
 
Ärendets beredning 
 
Rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli – december 2016, 
upprättad 2017-01-30 av Sonja Malm, MAS 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Socialnämndens ordförande Kerstin Hellgren Tobiasson tar upp frågan 
om kostens betydelse, då det visat sig att näringsbrist hos äldre kan 
medföra en ökad fallrisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sonja Malm, MAS 
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12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28 Dnr 2017:208 
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Vårdgivare ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken 
det bör framgå hur arbetet med att säkra och utveckla verksamhetens 
kvalitet har bedrivits föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits 
och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Jokkmokks socialtjänst bedriver hälso- och sjukvård dygnet runt i vård- 
och omsorgsboende, inom enheten funktionsnedsättning samt för  
patienter inom  hemsjukvården. Socialtjänstens mål är att ha en hög  
patientsäkerhet där alla brukare ska känna sig trygga och säkra med den  
hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. 
Patientsäkerhetsarbete har bedrivits kontinuerligt under året. 
 
I bilaga presenteras patientsäkerhetsberättelen för år 2016. 
 
Ärendets beredning 
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, upprättad 2017-01-30 av  
Sonja Malm, MAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sonja Malm, MAS 
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13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 29  Dnr 2017:209 
 

Läkemedelsskåp i ordinärt boende 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att nedanstående regler föreslagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
skall gälla för förvaring av läkemedel i ordinärt boende. 
___________ 
 
Ärendet 
 
I vård- och omsorgsboende finns låsbara läkemedelsskåp i alla 
boenderum för en säker läkemedelshantering. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser risker när läkemedel i ordinärt 
boende inte förvaras på liknande sätt. Alla brukare har inte låsbara skåp, 
skåpen kan variera i storlek och utformning, det kan vara platsnycklar 
som enkelt kan öppnas av obehöriga. 
 
Kommunens MAS Sonja Malm föreslår därför socialnämnden besluta 
följande: 
 

- Socialnämnden beslutar att när socialtjänsten övertar 
ansvaret för läkemedelshanteringen ska det finnas säkra 
läkemedelsskåp även i ordinärt boende.  

- I samband med att läkemedelshanteringen övertas av 
kommunens sjuksköterska informeras det om att ett 
låsbart läkemedelsskåp måste tillhandahållas/köpas in av 
brukaren eller deras anhöriga, god man eller förvaltare.  

- Sjuksköterska informerar om vilken storlek på skåpet det ska vara 
samt att det ska vara låsbart med riktig nyckel. Förslag ges på var 
skåp kan inhandlas. Skåpen ska också kunna skruvas fast i väggen 
vilket hemtjänstpersonalen eller verksamhetsvaktmästare kan vara 
behjälplig med. Alla nycklar till skåpen överlämnas till patientansvarig 
sjuksköterska när skåpet monterats fast. Om det sedan sker 
delegering till hemtjänstpersonal övertar de ansvaret för nycklarna. 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av MAS Sonja Malm 2017-01-25 
 
Kopia till 
Sonja Malm, MAS 
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14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 30 
 

Information – hemtjänstens verksamhet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________  
 
Ärende 
 
Verksamhetschef Christina Hellsén har inbjudits till 
nämndens sammanträde för att informera om hemtjänstens 
verksamhet. 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Christina Hellsén har valt att redovisa en jämförelse för perioden 2016-02 
– 2017-01 för hemtjänst och sjukvårdsinsatser dels i Vuollerim och dels 
vid de båda hemtjänstgrupperna Solrosen och Sateliten i Jokkmokk. 
I materialet framgår antalet kunder samt kundtid respektive restid i 
timmar. 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 31 
 

Presentation av nya chefer inom särskilt boende 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
__________ 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden har inbjudit Lena Stenman, ny verksamhetschef för 
särskilt boende sedan 1 november 2016, att presentera sig själv och 
underställd personal vid dagens sammanträde. 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Lena Stenman lämnar en kort information om verksamheten inom särskilt 
boende som även innefattar anhörigtid och korttidsboendet Linnégården 
med 7 platser. 
 
Två nya enhetschefer har tillkommit organisationen inom särskilt boende. 
Anna-Greta Kvickström för Bjärkagården i Vuollerim och Pionjären i 
Porjus samt Kaisa Sandström för Kaitumgården. Båda dessa ges 
möjlighet att kort presentera sin verksamhet. 
 
Till verksamheten är även personalsamordnare Liselott Johansen 
knuten. 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 32 
 

Information från Arbetsmarknadsfunktionen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Chefen för arbetsmarknadsfunktionen, Gunilla Nyberg har begärt 
företräde 
i socialnämnden för att lämna information om sin verksamhet. 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Gunilla Nyberg börjar med att informera om den del som ingår i 
arbetsmarknadsfunktionen under benämningen Resurscentrum som är 
till för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Just nu finns 12 
inskrivna personer där och två handledare. 
Exempel på verksamhet som bedrivs inom Resurscentrum är; 
kommunfiket Akka, vaktmästeri, biltvätt, körkortsteori, verkstad och 
snickeri. 
Resurscentrum har lokal på baksidan av Folkets Hus men söker få en 
större lokal för att få allt samlat på ett ställe. 
 
Gunilla Nyberg informerar även om DUA (Delegationen för unga till 
arbete) som också ingår i arbetsmarknadsfunktionens uppdrag.   
En överenskommelse har träffats med Arbetsförmedlingen om att 
samverka inom detta område för att minska ungdomars arbetslöshet och 
att öka antalet unga som studerar med syfte att fullfölja gymnasiet. 
Målgruppen är 16-24 år och enligt senaste överenskommelsen omfattas 
68 personer, varav 47 st är män och 21 kvinnor. 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 33 Dnr 2015:949 
 

Utvärdering kosthantering Vuollerim 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga utvärderingen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Samhälls- och infrastukturfunktionen, socialtjänsten och skola/förskola 
har fått i uppdrag att göra en utvärdering av den förändrade 
kosthanteringen som genomförts i Vuollerim och vilka ekonomiska 
konsekvenser det har medfört, dels per enhet och dels totalekonomiskt. 
 
Förändringen i kosthanteringen i Vuollerim innebär att i stället för 
tillagning av maten i köket i Vuollerim tillagas maten i dagsläget i 
Jokkmokk och transporteras av Matpolen till Bjärkagården samt 
förskola/skola i Vuollerim. På veckodagarna levereras lunchmaten varm 
och middagsmaten levereras kyld till samtliga kunder. Helgmaten till 
Bjärkagården samt till hemmaboende kunder levereras som tidigare kyld. 
Bjärkagårdens personal värmer middagsmaten och den förkokta 
potatisen samt kokar grönsaker. Helgens mat värmer de som tidigare 
samt tillagar även som tidigare söndagens lunchmat. Matlådor till middag 
samt helgen för hemmaboende kunder värms i matpolens kök på skolan 
av hemtjänstens personal. 
 
Av den bifogade utvärderingen framgår det att den totalekonomiska 
konsekvensen för Jokkmokks kommun är 77 tkr och för socialnämndens 
del är den 92 tkr. 
 
Ärendets beredning 
 
Utvärdering kosthantering Vuollerim 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 34 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar har anmälts till sammanträdet: 
 
1. Från kommunfullmäktige 
Beslut 2016-12-12, § 79, att anta omarbetat förslag till 

investeringsbudget  
för 2017. Socialnämndens investeringar uppgår till 1 156 000 kronor 
(dnr 2016:1050). 
 
2. Till kommunfullmäktige 
Skrivelse från socialnämnden med begäran om en utökad ramfördelning 
på 6,8 mkr för socialnämnden år 2017. 
 
3. Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Kvartalsrapport, oktober – december 2016, gällande gynnande beslut 
som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
 
4. Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Beslut 2016-12-14 att avsluta ärende gällande tillsyn av unga vuxna i 
missbruks- och beroendevården i Jokkmokks kommun. IVO bedömer 
att huvudmannen vidtagit relevanta åtgärder för att säkra kvalitén i 
sitt arbete. 
 
5. Från projektet Våld i nära relationer 
Översikt över en 4-årig kommungemensam utvecklingssatsning – 
Projekt Våld i Nära relationer. 
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§ 35 
 

Socialchefen informerar 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 

 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Socialchef Maria Larsson informerar om att budgetberedningen 
för år 2018 startar den 15 mars. 
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§ 36 
 

Utskick av sekretesshandlingar 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till socialchef Maria Larsson att utreda om det är lagligt 
att skicka ut sekretesshandlingar till socialnämndens  ledamöter med 
posten. 
__________ 

 
Ärendet 
 
Vid dagens sammanträde har frågan väckts om möjligheten att 
handlingarna till de sekretessbelagda individärenden som skall  
behandlas av socialnämnden kan skickas ut till ledamöterna  
tillsammans med kallelsen och övriga handlingar. Detta för att 
underlätta för ledamöterna att i förväg hinna sätta sig in i de 
enskilda ärendena. 
 
Ledamöterna vill även få möjlighet att i förväg ta del av de beslut 
som har fattats på delegation. 
 
 
 
 


