
 

 

JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 

 
Socialnämnden   2018-09-25 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan10.00 – 15.25 
 Ajourneringar: 11.50-12.55, 14.05-14.15, 14.30-14.35  
 
Beslutande ledamöter: Kerstin Hellgren Tobiasson (S), ordf 

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

Katrin Bagge (L) 
Bitte Nygård (Sv) 
Harriet Nordqvist (M) 

   
    
Övriga Maria Larsson, socialchef Elina Johansson, bist-handl § 100 
närvarande: Carola Hansson, sekreterare 

Camilla Kjellberg,v-chef, § 91-103 
Helena Henriksson, soc-sekr, § 91-98 

Lena Strömbäck, handl, § 101 
Marja-Lena Pirak-Falk, ekonom, 
§ 104 

 Ylva Stenman, soc-sekr, § 93-94 
Thomas Bäckman, v-utv, § 100 

Karin Hult, v-chef, § 106 

   
 
Tid och plats för  

justering: Torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 11.00, kommunhuset, Jokkmokk  
 
Paragrafer: 91 – 110 (sekr 93-94) 
 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Carola Hansson 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
                     Jan Sjöberg (S)                                     Katrin Bagge (L)  
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2018-09-25 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2018-10-04  nedtagande:  2018-10-26 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Carola Hansson 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 91 
 

Val av justerare 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse ledamöterna Jan Sjöberg (S) och Katrin Bagge (L) 
att justera dagens protokoll. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum 
torsdag den 4 oktober 2018 klockan 11.00. 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Socialnämnden   2018-09-25 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 92 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att punkt 20 på dagordningen utgår då ingen av de politiska 
kontaktpersonerna har något att rapportera, samt 
 
att i övrigt godkänna den upprättade föredragningslistan. 
___________ 
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 95 
 

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 2018-05-23 – 2018-08-16 
enligt särskild bilaga A (sekretess). 
 
2. Biståndsenheten, äldre- och handikappomsorg 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2018-05-23 – 2018-08-16 
enligt särskild bilaga B (sekretess). 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29, § 49 
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 96 
 

Redovisning – Ärenden med överskridna utredningstider 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att två gånger/år ska en uppföljning överlämnas till socialnämnden som 
redovisar att utredningar gällande barnärenden har verkställts inom 
föreskriven tid. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Biståndsenhetens verksamhetschef och förste socialsekreterare har till 
socialnämndens sammanträde 2018-04-17 överlämnat en tjänsteskrivelse 
om att det vid genomgång av ärenden framkommit 32 ärenden med 
överskridna utredningstider på olika barn. En handfull har öppna 
utredningar sedan flera år tillbaka och andra har överskridna 
utredningstider med 2-12 månader.  
 
Socialtjänstens arbete med barnskyddsåtgärder är strikt lagstyrda utifrån 
tidsramar, där 4 månader är maxgräns om inte synnerliga skäl finns att 
förlänga tiden för utredning. Dessa förlängningar får endast tillämpas i 
särskilda fall och för viss tid, tex då man väntar in uppgifter från annan 
myndighet som är av primär art för att kunna färdigställa utredningen. 
Socialsekreterare har inte delegation att förlänga utredningstider. 
 
Efter ärendegenomgången som gjordes under mars/april 2018 har 
åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problematiken. 
Barnhandläggare har under hela perioden april – juni haft fri övertid för att 
arbeta undan de utredningar som är överskridna. Konsulttjänster har 
använts för att handlägga inkommande ärenden som lett till utredning, 
ärendegenomgångar varje vecka samt uppföljningar om hur arbetet 
fortskrider. Lex Sarah rapport är inlämnad till MAS. 
 
Socialnämnden har vid sammanträden 17 april och 19 juni ställt krav på  
att barnärenden med överskridna utredningstider ska vara avslutade inom 
viss fastställd tidsram. 
 
I dagsläget är den fria övertiden borttagen och inga konsulter nyttjas. 
På handläggarsidan är barngruppen fulltaliga och det kvarstår endast 
två överskridna utredningar. 
 
Ärendets beredning 
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 96 – fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från 1:e socialsekreterare Helena Henriksson och 
verksamhetschef Camilla Kjellberg 2018-09-14 
Socialnämnden 2018-06-19, § 68 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Camilla Kjellberg och förste 
socialsekreterare Helena Henriksson 2018-06-11 
Socialnämnden 2018-04-17, § 40 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Camilla Kjellberg och förste 
socialsekreterare Helena Henriksson 2018-04-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Camilla Kjellberg, verksamhetschef 
Helena Henriksson, 1:e socialsekreterare 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 97 
 

Eftergift av ekonomiskt bistånd mot återbetalning 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att efterskänka ekonomiskt bistånd mot återbetalning enligt nedanstående  
redovisning. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Ekonomiskt bistånd mot återbetalning kan ges i vissa fall då 
socialsekreterare har vetskap om att klienten har inkomster på väg in från 
andra aktörer, så som försäkringskassan, A-kassa, arbetsförmedling, 
kommande lön osv. I de fall då detta är aktuellt ska socialsekreterare i 
samråd med klienten ombesörja att ersättningen som betalas ut, betalas 
tillbaka direkt från den andra aktören. 
 
För möjligheten att via domstol driva tillbaka de fodringar som kvarstår 
krävs att dels klienterna har en försörjning som överstiger riksnorm, att de 
ekonomiska förutsättningarna för återbetalning är goda och att skulden 
inte är äldre än tre år. Personer som är bidragsberoende, och bedöms 
vara detta över tid, kan således inte återbetala en skuld. 
 
Jokkmokks kommun har tillämpat denna möjlighet vid flertalet tillfällen 
genom åren. Vid kontroll i Procapita framkommer att under tidsperioden 
20100101 – 20180912 har beviljats ekonomiskt bistånd mot återbetalning 
till en summa av 1 298 044 kr, varav 456 172 kr är återbetalda. 
Kvarstående under tidsperioden är således 841 872 kr, varav en stor del 
är beslutat om eftergift redan. 
 
Under aktuell tidsperiod 20150901 – 20180901 är aktuella beslut om 
ekonomiskt bistånd mot återbetalning 241 457,38 kr. 
Flertalet av dessa inkluderade personer är bidragsberoende. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av 1:e socialsekreterare Helena Henriksson 
2018-09-14 
 
 
 
Kopia till 
Camilla Kjellberg, verksamhetschef 
Helena Henriksson, 1:e socialsekreterare 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 98 
 

Återrapport från Biståndsenheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Enligt information från verksamhetschef Camilla Kjellberg är 
personalsituationen god just nu inom Biståndsenheten. 
Två stycken nya behandlare har rekryterats, Elsa Lindholm Blind och 
Mikael Bergström. 
Maria Wiberg har anställts som socialsekreterare fram till årsskiftet som 
handläggare på ekonomiskt bistånd och Maria Petersen är överflyttad 
från integrationen och handlägger ekonomiskt bistånd för de ensam-
kommande ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Socialnämnden delges vidare information gällande placeringar samt 
statistik för mängden utredningar och återbetalning av försörjningsstöd. 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 99 Dnr 2018:945  
 

Riktlinjer för handläggning av barn och unga inom 
biståndsenheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta bilagt förslag till riktlinjer för handläggning av barn och unga 
inom biståndsenheten. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Vid tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 19-20 juni 
2018 gällande handläggningen av ensamkommande barn framkom att 
riktlinjer för handläggning av barn/unga saknades inom socialnämnden  
samt även en sådan specifikt för ensamkommande. Utifrån detta har 
riktlinjer tagits fram (se bilaga) och överlämnats till nämnden för beslut. 
 
Riktlinjerna omfattar handläggning av barn- och ungdomsärenden. 
Riktlinjerna syftar till att ge handläggare stöd och vägledning i arbetet för 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller att utreda 
och bedöma barn och ungas behov av stöd eller skydd samt planera och 
följa upp insatser. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Camilla Kjellberg  
2018-09-12 
Förslag till riktlinjer för handläggning av barn och unga inom 
biståndsenheten, upprättat 2018-07-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Camilla Kjellberg, verksamhetschef 
Maria Larsson, socialchef 
Kommunstyrelsen 
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10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 100 
 

Information om IBIC 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
2014-04-08 tog socialnämnden beslut om att införa IBIC som verktyg och 
arbetssätt inom äldreomsorgen, socialtjänsten i Jokkmokk. 
IBIC är ett strukturerat arbetssätt som fokuserar på individens behov, mål 
och delaktighet. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. Med IBIC ska vuxna 
personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Thomas Bäckman, projektledare IBIC, och Elina Johansson, bistånds-
handläggare, lämnar information om IBIC, som trots beslut i 
socialnämnden ännu inte har implementerats inom socialtjänsten. 
Först ut att prova arbetssättet är hemtjänsten i Vuollerim. Första kvartalet 
2019 ska resterande hemtjänstgrupper och funktionsnedsättning införa 
detta. Enligt upprättad projektplan ska IBIC vara genomfört överallt år 
2020. 
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11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 101    Dnr 2018:946 
 

Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen i 
Jokkmokks kommun 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna bifogad åtgärdsplan att skickas in till Länsstyrelsen. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen (AL) och 19 a § tobakslagen (TL) 
har Länsstyrelsen den 8 juni 2018 på eget initiativ genomfört en tillsyn 
i Jokkmokks kommun. 
Efter genomförd tillsyn riktar Länsstyrelsen kritik för följande brister: 
 

o Tillsynens omfattning enligt alkohollagen och tobakslagen är för låg. 
o Tillsynsplan enligt alkohollagen gällande 2017 saknas. 
o Riktlinjer för serveringstillstånd är upprättade 2009 och bör 

revideras för att stämma överens med aktuell lagstiftning. 
Riktlinjerna finns inte tillgängliga för allmänheten på hemsida. 

o  Uppgifter gällande sökandens ekonomiska lämplighet saknas i   
akten 

o Information gällande dispositionsrätt saknas i samtliga ärenden 
o Det framgår inte i de granskade ärendena att beslut skickats för 

kännedom till Folkhälsomyndigheten. 
 
Socialnämnden åläggs att senast måndag den 1 oktober 2018 skicka in 
en tillsynsplan gällande tillsynen av serveringsställen och detaljhandels- 
ställen gällande folköl samt en åtgärdsplan till Länsstyrelsen gällande 
tillsyn av serveringsställen, detaljhandel med folköl och tobak samt rökfria 
miljöer för att säkerställa att tillsynen kommer att bedrivas enligt lag-
stiftningen. 
Socialnämndens alkoholhandläggare har överlämnat förslag till 
åtgärdsplan att skicka in till Länsstyrelsen (bilaga). 
 
Ärendets beredning 
 
Åtgärdsplan efter beslut från Länsstyrelsen 2018 
Länsstyrelsens beslut 2018-08-20 efter genomförd tillsyn enligt 
alkohollagen och enligt tobakslagen i Jokkmokks kommun 
 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Lena Strömbäck, alkoholhandläggare 
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12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 102  Dnr 2018:151    Dnr 2018:151 
 

Delegation – Socialsekreterare Maria Petersen 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att bevilja Maria Petersen delegation att fatta beslut som socialsekreterare 
enligt gällande delegationsordning under anställningstiden. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Maria Petersen kommer att vara anställd som socialsekreterare på 
biståndsenheten i Jokkmokks kommun från 2018-09-03. 
Socialnämnden föreslås bevilja henne delegation att fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning under hennes anställningstid. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29, § 53 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Camilla Kjellberg 2018-08-22 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Maria Petersen, socialsekreterare 
Camilla Kjellberg, verksamhetschef 
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13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 103  Dnr 2018:151 
 

Delegation – Socialsekreterare Maria Wiberg 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att bevilja Maria Wiberg delegation att fatta beslut som socialsekreterare 
enligt gällande delegationsordning under perioden 2018-09-03 – 
2018-11-30. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Maria Wiberg kommer att vara anställd som vikarierande socialsekreterare 
på biståndsenheten i Jokkmokks kommun under perioden 2018-09-03 – 
2018-11-30. 
Socialnämnden föreslås bevilja henne delegation att fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning under hennes anställningstid. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29, § 54 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Camilla Kjellberg 2018-08-22 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Maria Wiberg, socialsekreterare 
Camilla Kjellberg, verksamhetschef 
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14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 104 
 

Tertialrapport 2, 2018 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga tertialrapporten med beaktande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Ekonomisk redovisning för socialnämnden perioden januari – augusti 2018 
har överlämnats till socialnämnden (bilaga) där ett negativt resultat 
på – 7 965 tkr redovisas för tertial 2. 
Helårsresultatet prognostiseras till – 11000 tkr. 
 
En del av förklaringen till de ökade kostnaderna inom socialnämnden är 
ett omfattande behov av extra personal inom vård- och omsorgsboendena 
på grund av oroliga boende, palliativ vård (extra vak), högre sjukfrånvaro 
samt ökade insatser på natten inne och ute. Övertiden och sjukfrånvaron 
ökar för ordinarie personal på grund av vikariebrist, ordinarie personal 
måste jobba extra. 
 
Under sommarmånaderna har ett avtal upprättats inom hälso- och 
sjukvården där ordinarie personal har fått ta på sig extra arbetspass för att 
täcka behovet, detta har medfört ökade personalkostnader. 
 
Det är svårt att rekrytera kommunala familjehem vilket innebär att 
socialtjänsten tvingas nyttja företag för placeringstjänster. Det är dyra 
placeringar på i snitt 3000 kr/dygn. Kostnader för familjehemsplaceringar 
är en stor utmaning för socialnämnden. Placeringarna varar ofta många år. 
Just nu finns 11 pågående barnplaceringar. 
 
Ärendets beredning 
 
Tertialbokslut för socialnämnden perioden januari – augusti 2018 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Socialchef Maria Larsson redogör muntligt för det material som hon 
kommer att presentera vid budgetberedning 2018-10-03. 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Anna Wedin, ekonomichef 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 105 
 

Redovisning – Verkställigheten av socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att kalla teknisk chef Erik Fagerström till socialnämndens sammanträde  
20 november för att lämna information gällande planerade åtgärder på 
Kaitumgården, samt 
 
att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden har beslutat att verkställigheten av socialnämndens beslut 
ska redovisas en gång per år vid socialnämndens sammanträde i 
september månad. 
 
Redovisning av beslut tagna av socialnämnden till och med 2018-06-19 
har överlämnats (se bilaga). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde konstateras att inget har hänt efter 
socialnämndens beslut 2017-09-25, § 103, att lyfta ärendet till 
kommunstyrelsen om socialtjänstens behov av tillgång till utökade lokaler 
på Kaitumgården för förvaring och rengöring av hjälpmedel. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29, § 51 
Redovisning – Verkställigheten av beslut tagna av socialnämnden till och 
med 2018-06-19, upprättad 2018-07-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Erik Fagerström, teknisk chef 
Kommunstyrelsen 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 106  Dnr 2018:848 
 

Avvikelser inom socialtjänsten januari – juni 2018 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga avvikelserapporten med beaktande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha rutiner 
för avvikelse och riskhantering i syfte att förbättra patientsäkerheten. 
Socialnämnden i Jokkmokks kommun har tagit beslut om att avvikelser 
ska redovisas varje halvår.  
Avvikelsehantering är en del i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har till socialnämnden överlämnat 
rapport avseende avvikelserna inom socialtjänsten januari – juni 2018 
(se bilaga). 
Totalt 525 avvikelser inom hela socialtjänsten har inkommit första halvåret 
2018, inklusive de som lett till utredningar. Att jämföra med 347 avvikelser 
som inkom andra halvåret 2017. Det är främst fallavvikelser som har ökat. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29, § 52 
Rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten januari – juni 2018, 
upprättad 2018-08-21 av Sonja Malm, MAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Sonja Malm, MAS 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 107  Dnr 2017:1180 
 

Revisonsrapport – Samverkan avseende 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att årligen följa upp det stöd som erbjuds personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Vid återrapporteringen vill socialnämnden ta 
del av vilka insatser som erbjuds, hur många biståndsbeslut som finns och 
hur många är verkställda.  
___________ 
 
Ärendet 
 
De förtroendevalda revisorerna i Jokkmokks kommun har genomfört en 
granskning i syfte att besvara följande revisionsfrågor: 

• Säkerställer socialnämnden ett ändamålsenligt stöd till personer 
med psykisk funktionsnedsättning? 

• Säkerställer socialnämnden att samverkan med personer med 
psykisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig? 

 
Revisorerna lämnar följande rekommendationer till socialnämnden: 
 

• Att socialnämnden säkerställer att de överenskommelser som 
finns inom området är kända i tillräcklig utsträckning. 
 

• Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs i praktiken. 

 

• Att socialnämnden säkerställer att det finns tillräckliga 
samverkansforum på övergripande nivå avseende personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

 

• Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att 
samverkan kring enskilda individer stärks och utvecklas. 
 

• Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning vad gäller 
samverkan avseende individer med psykisk funktionsnedsättning. 
 

• Att socialnämnden säkerställer att nämnden och dess förvaltning 
är väl förtrogna med levnadsförhållandena för människor med 
fysiska och psykiska funktionshinder i kommunen. 
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§ 107 – fortsättning 
 

• Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas för att 
säkerställa att det finns tillräckliga insatser att erbjuda individer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

 

• Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av det stöd 
som erbjuds individer med psykisk funktionsnedsättning. 

 
Vid behandling av revisionsrapporten 2018-02-20 har socialnämnden 
beslutat uppdrar till socialchefen att lämna förslag på hur socialnämnden 
kan gå vidare med de rekommendationer som lämnas av revisorerna. 
 
Vid dagens sammanträde överlämnar socialchefen bilagda åtgärdsplan. 
 
Ärendets beredning 
 
Åtgärdsplan avseende revisionsrapporten ”Samverkan avseende personer  
med psykisk funktionsnedsättning” 
Socialnämnden 2018-02-20, § 21 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-06, § 10 
Slutdokument upprättat av kommunrevisonen 2017-12-12 
Revisionsrapporten - Samverkan avseende personer med psykisk  
funktionsnedsättning – upprättad av PwC i november 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Maria Larsson, socialchef 
Karolina Jirdén, verksamhetschef 
Revisorerna 
Biståndshandläggare 
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§ 108  Dnr 2018:693 
 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga revisionsrapporten med beaktande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
På uppdrag av revisorerna i Jokkmokks kommun har PwC år 2016 
genomfört en granskning avseende om kommunstyrelsen, socialnämnden 
och barn-och utbildningsnämndens arbete med personal- och 
kompetensförsörjning är ändamålsenligt.  
 
I bifogad revisionsrapport – Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning – har revisorerna granskat om kommunstyrelsen, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som lyftes fram i 
granskningen 2016. 
 
Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden till övervägande del har vidtagit åtgärder för 
att komma tillrätta med utmaningarna. Man noterar dock att endast 
kommunstyrelsen har behandlat granskningen medan övriga två nämnder 
inte haft upp den vid något sammanträde. 
 
Ärendets beredning 
 
Slutdokument från kommunrevisionen daterat 2018-06-18 
Revisionsrapport – Uppföljande granskning av personalförsörjning, 
upprättad av PwC i juni 2018 
Revisionsrapport – Personal- och kompetensförsörjning, upprättad av 
PwC i juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Revisorerna 
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§ 109 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga nedanstående delgivning till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivning har anmälts till sammanträdet: 
 
1. Från kommunfullmäktige 
Beslut 2018-06-11, § 39, att lägga tertialrapport 1 för år 2018 med  
godkännande till handlingarna samt uppmana nämnderna att vara 
sparsamma (dnr 2018:515). 
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§ 110 
 

Socialchefen informerar 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Överläggningar i socialnämnden 
 
Socialchef Maria Larsson informerar om att hennes arbetssituation 
just nu till största delen handlar om budgetarbete och rekrytering av ny 
personal. 
Inköpsstopp och utbildningsstopp har införts på grund av det kärva 
ekonomiska läget. 
 


