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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande 

§ 94

Val av justerare

Socialnämndens beslutar

att utse ledamöterna Eva Näslund (S) samt Susanne Almqvist(V) till justerare 
av dagens protokoll samt,

att justering av protokollet skall ske den 8 november digitalt

justerandes signatur

justering SN 2022-11-01
(Signerat, SHA-256 7F5B01F1B38B613D4282EC30F8A13FBD886F0123CFFF00A39C9C10195925C45C)
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01

utdragsbestyrkande 

§ 95

Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslutar

att godkänna den upprättade föredragningslistan med följande ändringar

Punkt 4. Enskilda ärenden utgår 

Punkt 8. Internramar 2023 på föredragningslistan utgår då ett förslag på reviderade 

budgetramar för 2023 är på förslag till beslut till kommunstyrelsen på grund av utökade 

PO-kostnader.

Punkt 14. Övriga anmälningsärenden utgår

justerandes signatur

justering SN 2022-11-01
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Sida 3 av 15



JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande justerandes signatur

§ 96

Gemensam serviceenhet

Socialnämndens beslutar

att ställa sig positiv till förslaget om en gemensam serviceenhet

Ärendet
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har föranlett planer av 
att centralisera en organisation för intern praktisk service. Förslaget innebär att all praktisk 
service som utförs och som inte är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, 
underordnat samhälls- och infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en 
effektivare fördelning av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice.

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse samt underlag med förslag till beslut upprättat av kommunchef  Monica 
Lundqvist

Dnr 2022:6
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-01 

utdragsbestyrkande justerandes signatur

§ 97

Anmälan delegationsbeslut biståndsenheten*

Socialnämndens beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Ärendet
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg.
Delegationsbeslut fattade under perioden 22-09-01-22-10-24 enligt 
särskild bilaga *sekretess
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta. 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-01--2022-10-24 enligt 
särskild bilaga *sekretess

Ärendets beredning
Bifogad bilaga (sekretess)delegationsbeslut biståndsenheten utskriven av 
administratör Carina Stenman

Dnr 2021:126

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-01 

utdragsbestyrkande 

§ 98

Återrapport Biståndsenheten
Socialnämndens beslutar
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna

Ärendet 
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras av verksamhetschef Maria Eriksson

Överläggningar i nämnden
verksamhetschef Maria Eriksson presenterar aktuell situation gällande
Personalsituationen
Aktuell placeringsinformation
Övrigt inom enheten

Ärendets beredning
Bilagd rapport/presentation upprättad av verksamhetschef Maria Eriksson 
Biståndsenheten

Dnr 2021:185 

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande 

Dnr: 2022:366§ 99

Tertial 2 2022

Socialnämndens beslutar

att notera budgetavvikelsen samt
att uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet i verksamheten samt
att lägga redovisningen till handlingarna

Ärendet
Tertialrapport 2 presenterasf för nämnden
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
föreslå socialnämnden
att notera budgetavvikelsen samt
att uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet i verksamheten samt
att lägga redovisningen till handlingarna

Ärendets beredning
Bilagd tertialrapport upprättad av socialchef Maria Larsson 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-18 

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande 

Dnr 2015:911§ 100

Revidering delegationsordning för Socialnämnden
Socialnämndens beslutar
att godkänna verksamhetens förslag till ny delegationsordning,samt
att anta den att gälla från och med den 1 november 2022

Ärendet 
Socialnämndens delegationsordning har reviderats med 
förvaltningsövergripande delegationsbeslut samt förändrats struktur och 
utseende

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 
2022-10-27
Upprättat delegationsordning reviderad av verksamhetsutvecklare Thomas 
Bäckman 2022-10-27

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01

utdragsbestyrkande 

Dnr: 2020:385§ 101

Uppföljning verksamhetsmål 2022

Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den med beaktande till handlingarna

Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-12-14 § 151 att godkänna och anta den föreslagna 
verksamhetsplanen för åren 2022-2023. Socialnämnden har också beslutat att en 
uppföljning av verksamhetsmålen ska delredovisas till socialnämnden halvårsvis

Socialnämndens arbetsutskott beslutade
föreslå socialnämnden
att godkänna redovisningen och lägga den med beaktande till handlingarna

Ärendets beredning
Bilagd tjänsteskrivelse med uppföljning upprättad av verksamhetsutvecklare Julia 
Norlèn 2022-09-14
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-18

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-01

utdragsbestyrkande 

Dnr: 2022:743 § 102

Redovisning sommarsituationen på inom äldre och 
funktionsnedsättningens verksamheter

Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen samt 
att uppdra till socialchefen att komma med förslag om hur verksamheten kan stärka 
chefsstödet,samt
att redovisning av uppdraget skall lämnas till nämnden till februari 2023

Ärendet 
Ledamoten Birgitta Siljelöf (S) önskar en redovisning på ett antal frågor till 
verksamheten som redovisas till socialnämndens sammanträde 2022-09-13 gällande 
sommarsituationen inom dessa verksamheter
Frågeställning inlämnad av Birgitta Siljelöf (S)
Dessa frågor är till:
Kaitumgården, Rosengård,Bjärkagården,Pionjärer samt
Hemtjänsten i kommunen, Hälso och sjukvårds enheten och
Funktions nedsättnings enheten
1. Hur har sommaren varit ?
2. Hur många har sagt upp sig, per enhet ?
3. Hur ser övertiden ut, per enhet ?
4. Hur ser sjukfrånvaron ut? Per enhet?
5. Har flera chefer sagt upp sej?
6. Hur ser sjukfrånvaron ut på cheferna
7. Vad gör man för åtgärder?
8. Finns det någon plan för att återställa förtroendet?
9. Hur kan vi förhindra att fler väljer att säga upp sig? Arbetsmiljö?
Socialnämndens beslutade 2022-09-13
att uppdra till socialchefen att inkomma med skriftliga svar frågeställningarna till
socialnämndens sammanträde 2022-11-01,samt
att komplettera med fråga från Birgit Meijer Thunborg (M)
10. Hur fungerar kommunikationen i arbetsgrupper där medarbetara lärt sig svenska
senare i livet ?

Ärendets beredning
Bifogad redovisning uprättad av socialchef Maria Larsson
Socialnämnden 2022-09-13 § 83
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-07
Frågor inlämnade av ledamot Birgitta Siljelöf (S) 2022-09-07

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande 

§ 103

Boenderådsprotokoll

Socialnämndens beslutar
att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Ärendet 
Senaste boenderådsprotokoll presenteras

Ärendets beredning
Bilagd boendeprotokoll upprättat av verksamhetschef Ida Åstot 
2022-11-01

Dnr 2020:128 
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01

utdragsbestyrkande justerandes signatur

§ 104

Tillsyn IVO särskilt boende

Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av den 
kommunala hälso- och sjukvården förpersoner som bor på särskilt boende för 
äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att ta reda på om det finnsförutsättningar 
att ge god och säker vård för personer som bor på SÄBO

Ärendets beredning
Bifogad rapport från IVO

Dnr 2021:749 

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande justerandes signatur

§ 105

Övriga frågor

Ärendet 
Inga övriga frågor anmälda

justering SN 2022-11-01
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-01 

utdragsbestyrkande justerandes signatur

§ 106

Socialchef samt ordförandeinformation

Socialnämndens beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Socialchefen informerar
socialchefen deltar i ett övergripande arbete med en ny bostadsförsörjningsplan i 
kommunen där framtida behov nu lyftes upp och där frågor som rör socialtjänstens 
verksamheter ingår såsom 

serviceboenden
trygghetsboenden
andra mellanboendeformer

Det pågår även arbete med översiktsplan och utveckling av landsbygdsfrågor
En kommande politikerutbildning är i planeringsstadiet.

Ett nytt grepp har tagits vad gäller LKF-samverkan och om inom vilka områden 
samverkan kan ske och utvecklas genomlyses och definieras för närvarande.
Ett aktuellt LKF-projekt är att gemensamt ha som mål att ta fram ett arbetsätt för 
validering till underskötererskor och där ågår resursplanering och där har avsatts 2 
personer i kommunen som ska arbeta 20 % tjänst med detta.

det har tagits ett Polsam-beslut om en översyn av våra ungdomsmottagningar i länet 
och detta utreds för närvarande.

För närvarande är det en ansträngd personalsituation inom flertalet av våra 
verksamheter och socialchefen får stödja verksamhetscheferna i större utsträckning för 
närvande då dessa aven stödjer sina verksamheter då flera enhetschefstjänster inte är 
vakanta för närvarande. Det ärmycket "Släcka bränder" frågor som prioriteras och 
utvecklingsfrågor får stå tillbaka i verksamheterna.

Planerings-arbetsdagar för vår personal inom vård och omsorg kommer att genomföras 
under november månad där en stor fokusfråga ligger på intern samverkan inom våra 
egna verksamheter och nya arbetssätt.
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Sammanträdesdatum 
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Sessionssalen kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09,30 
16,30  (Lunch 12,00-13,00)


Kerstin Hellgren Tobiasson (S) ordförande 
Eva Näslund (S)
Birgit Meijer Thunborg (M)
Susanne Almqvist (V)
Peter Holmqvist (S)
Birgitta Siljelöf (S)
Wivi Anne Mulk (SV)


Thomas Bäckman, sekreterare
Maria Larsson, socialchef
Maria Eriksson, verksamhetschef, biståndsenheten §§ 32-33 
Malin Westman, verksamhetsekonom §§ 34-35
Axel Landström, ekonomichef § 36
Karin Hult, MAS §§ 38-39
Julia Norlèn verksamhetsutvecklare § 40
Ida Åstot, verksamhetschef, vård och omsorgsboende §§ 42,44 
Ann-Katrin Gustavsson, Marianne Johansson-Stark PO § 37


Eva Näslund (S) , Wivi Anne Mulk(SV)
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande 


§ 30


Val av justerare


Socialnämndens beslutar


att utse ledamöterna Eva Näslund (S) samt Wivi Anne Mulk (SV) till justerare av 
dagens protokoll samt,


att justering av protokollet skall ske den 20 april digitalt samt,


att punkt 3 enskilda ärenden samt punkt 10 i dagordningen justeras omedelbart 


justerandes signatur







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande 


§ 31


Godkännande av föredragningslistan 


Socialnämndens beslutar


att godkänna den upprättade föredragningslistan med följande ändringar


- Information från medarbetare inom kommunal som besöker nämnden angående sin 


arbetssituation behandlas som ärende 20


justerandes signatur


-  Nytt nämndsinitiativ inlämnad av Birgit Meier-Thunborg (M) behandlas   
som ärende 21
-  Socialchef samt ordförandeinformation flyttas till punkt 22







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2021:126§ 32


Anmälan delegationsbeslut biståndsenheten*


Socialnämndens beslutar


att lägga delegationsbesluten för perioden till handlingarna


Ärendet
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg Delegationsbeslut fattade under 
perioden
2022-01-25--2022-03-29 enligt särskild bilaga sekretess


Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta 
Delegationsbeslut fattade under perioden 
2022-01-25--2022-03-29 enligt särskild bilaga sekretess


Ärendets beredning
Bifogad bilaga (sekretess)delegationsbeslut biståndsenheten utskriven av 
administratör Carina Stenman







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2021:185§ 33


Återrapport biståndsenheten
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna


Ärendet 
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras


Överläggningar i nämnden
Verksamhetschef Biståndsenheten Maria Eriksson presenterar det aktuella läget 
gällande personalsituation samt placeringar på biståndsenheten


Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetschef Maria Eriksson







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2022:236§ 34


Verksamhetsberättelse samt bokslut 2021


Socialnämndens beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut 2021 samt, att lägga den med 
beaktande till handlingarna


Ärendet 
Socialnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2021


Ärendets beredning


Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-25 § 28
Bilagd verksamhetsberättelse med bokslut upprättad av Socialchef Maria Larsson







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 35


Ekonomisk rapport Jan-Mars 2022


Socialnämndens beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna


Ärendet 
Ekonomisk rapport Jan-Mars 2022 presenteras av verksamhetsekonom Malin Vestman


Överläggningar i nämnden
Ekonomisk rapport för perioden Jan-Mars 2022 där utfall 2022 jämförs mot utfallet 2021 
då ingen internbudget ännu är fördelad inom de olika verksamheterna i ekonomisystemet 
där en preliminär rapport visar att totalutfallet 2022 minskat med 1,9 mkr för de första tre 
månaderna jämfört med 2021.


Ärendets beredning
Bifogad rapport upprättad av verksamhetsekonom Malin Vestman 2022-04-05


Dnr 2022:366







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2020:98§ 36


Internramar 2022


Socialnämndens beslutar


att socialnämnden beslutar att fastslå förslaget på interna budgetramar för år 2022 med 
hänvisning till socialnämndens beslut om tilläggsäskande enligt beslut samt motivering 
SN 2022-02-15 § 15


Ärendet 
År 2021 innebar stora ekonomiska utmaningar med ett stort prognostiserat underskott 
redan från början av året. De ekonomiska utmaningarna kvarstår under 2022 och 
beslut om stora besparingar krävs för att nå en budget i balans. Socialnämnden 
tilldelades en ekonomisk ram på 141 036 tkr för verksamhetsåret 2022 (budgetram 
2020: 137 630 tkr). 141 036 tkr motsvarar föregående års budgetram med en 
uppräkning för löneökningarna. Det finns således inget utrymme för övriga 
kostnadsökningar, samtidigt som en stor del av underskottet från år 2021 kommer att 
kvarstå.


Socialnämndens beslutade 2022-02-15 § 15
att hos kommunfullmäktiga yrka om en tilläggsbudget på 2,6 milj kr för budgetåret 
2022 med följande beslutsmotivering
Då socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen 
somsocialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalite och 
hälsa för vår personal och brukare yrkar nämnden på att få en större budgetram för år 
2022
Ärendets beredning


Tjänsteskrivelse med förslag till beslut upprättad av Socialchef Maria Larsson 
2022-01-27
Socialnämndens AU 22-02-01 § 17
Socialnämnden 2022-02-15 §15







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 


§ 37


Personliga ombud


Socialnämndens beslutar


att lägga informationen till handlingarna
Ärendet 


Om du har en psykisk funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och har stora 
svårigheter att klara din vardag samt om du har omfattande behov av vård, stöd och 
service, då kan det vara möjligt att få stöd av ett Personligt ombud. Socialtjänsten 
samverkar i denna verksamhet tillsammans med LKF- kommunerna och önskemål om 
att få komma till socialnämnden och berätta om verksamheten har lagts fram. 
Personliga ombuden är inbjudna till denna nämnd för att informera berätta om 
verksamheten inom Jokkmokks kommun
Överläggningar i nämnden


Ann-Katrin Gustavsson och Marianne Johansson-Stark som arbetar som personliga 
ombud informerar nämnden om de personliga ombudens verksamhet och 
arbetsuppgifter.
Ärendets beredning


Bifogad presentation upprättad av den personliga ombuden 2022-04-05 
Socialnämnden 2022-02-15 § 21







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2022:238§ 38


Patientsäkerhetsberättelse 2021


Socialnämndens beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen och lägga den till handlingarna


Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur arbetet med systematisk och fortlöpande
utveckla och säkra kvalitén som har bedrivits i verksamhetens olika
delar och att informationsbehovet hos externa intressenter
tillgodoses.
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet.Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast 
den 1 mars varje år.


Ärendets beredning
Socialnämndes arbetsutskott 2022-03-22 §31
Bilagd tjänsteskrivelse samt patientsäkerhetsberättelse avseende år
2021 upprättad 2022-03-04 av Karin Hult , MAS







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2021:253§ 39


Avvikelser Juli-Dec 2021


Socialnämndens beslutar


att godkänna avvikelserapporten och lägga den till handlingarna


Ärendet 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha rutiner för avvikelser 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 överlämnar 
rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med december 2021.
 Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-22
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut


Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-22
Bilagd rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med december 2021 
upprättad av Karin Hult, medicinsk ansvarig sköterska.







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2022:237§ 40


Kvalitetsberättelse 2021


Socialnämndens beslutar 
att godkänna kvalitetsberättelsen och lägga den till handlingarna


Ärendet
Enligt socialtjänstlagen 3:e kapitel 3:e § ska insatser inom
socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten 
ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Varje år ska 
verksamheter inom vård, LSS och socialtjänst upprätta en kvalitetsberättelse även 
om man har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.
Socialnämnden beslutade år 2017-09-25 
att en årlig kvalitetsberättelse ska skapas skild från patientsäkerhetsberättelsen. 
Båda ska delges nämnden senast 1 mars för föregående kalenderår. 
Kvalitetsberättelsen är en del av kvalitetsledningssystemet där man
ska presentera resultatet av ens kvalitetsarbete. I dokumentationen ska det framgå 
hur arbetet med att säkra upp och systematiskt förbättra verksamheten pågått 
under årets lopp. Åtgärder som vidtagits under året ska anges och vilka resultat 
som har uppnåtts.


Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-22
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut


Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-22 § 30
Bifogad kvalitetsberättelse 2021, upprättad 2022-03-14 av verksamhetsutvecklare 
Julia Norlén







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2021:126§ 41


Patientnämndens protokoll


Socialnämndens beslutar
att lägga patientnämndens redovisning och protokoll till handlingarna


Ärendet 
Redovisning från Patientnämnden i Norrbotten


Ärendets beredning


Bilagt protokoll med bilagor från Norrbottens patientnämnd







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2022:367§ 42


Information fast schema SÄBO


Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna samt,
att uppdra till socialchefen att följa upp hur införandet fortlöper och rapportera till 
socialnämnden den 2022-07-06
att svara demensföreningens skrivelse angående förändringen enligt bilagd skrivelse från 
socialnämnden


Reservationer


Birgit Meijer Thunborg reserverar och ställer sig inte bakom svaret på skrivelsen till 
demensföreningen
Ärendet 
Information till nämnden gällande arbets-personalscheman inom vård och 
omsorgboenden


Ärendets beredning
-  Bifogad skrivelse förtydligande av schemastruktur upprättad av verksamhetschef   


Ida Åstot 22-04-05
-  Komletterande Skrivelse från demensföreningen angående Schemaändring
-  Kompletterande Skrivelse till socialnämnden från personalgrupperna
-  Presentation information nämnd schema 2022-04-05
-  Socialnämnden 22-02-15 § 20
-  Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-01


Bilaga
Svar till demensföreningen från socialnämnden







BILAGA § 42 SN 22-04-05


Svar till demensföreningen. 


Förändringen av schemastruktur är nödvändig utifrån brukarens behov av trygghet och kontinuitet i 
vardagen. Det nya schemat innebär att fler antal personal finns på plats både dag och natt, utan att 
bemanningen förändras. För brukarens behov är bedömningen att det är bättre att tillsvidareanställd 
personal täcker för frånvaro som uppstår än vikarier. Utifrån brukarens behov är bedömningen att det 
behövs ett flöde kring brukaren som inte bryts på grund av personalgruppers sammansättning. Vår 
bedömning är att vården blir mer personcentrerad då dagen och natten ses som en enhet. Ett syfte 
med förändringen är att bygga en struktur som håller för ett sviktande befolkningsunderlag. Att 
behålla dagens schemastruktur skulle innebära ett behov av att anställa fler personer, vilket enligt vår 
bedömning skulle innebära en risk för patientsäkerheten.  


Den personalflykt som beskrivs via media är inte samstämmigt med verkligheten och är något som vi 
följer noggrant. Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att schemat som finns, är förenligt med det 
lagar vi har att förhålla oss till, något som vi med denna förändring säkerställer.  


Personal som i samband med denna process upplever stark oro får och kommer få det stöd som krävs 
för att minska eller eliminera risken för långvarig sjukskrivning.  







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 43


Uppdrag vård och omsorgsboende Pionjären


Socialnämndens beslutar
att förtydliga uppdraget med att öka antal platser på boendet med 2-3 platser
Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig mot beslutet
Ärendet 
Socialnämndens beslutade den 2022-02-15 § 3
att återremittera ärendet i syfte att utreda ett alternativ som innebär att 
äldreboendet i Porjus utvecklas med hänseende till Samernas Väls motion 
att öka antalet platser, samt
att undersöka möjligheten för en intraprenaddrift samt,
att undersöka externa finansieringsmöjligheter och projektmedel för detta


Socialchefen efterfrågar ett tydligörande av nämnden gällande uppdraget 
om utvecklingen av Porjus äldreboende


Ärendets beredning
Bilagd motion från samernas väl 2020-11-02
-  Kommunfullmäktiges beslut§ 43 2021-06-14
-  Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-07
-  Socialnämnden 21-09-21
-  Arbetsdag socialnämnden 21-12-06
-  Tjänsteskrivelse med utredning upprättad av socialchef Maria Larsson 


21-11-26
-  Socialnämnden § 153 2021-12-14
-  Socialnämndens AU § 15 2022-02-01
-  Socialnämnden 2022-02-15 § 3


Dnr 2021:1198







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


Dnr: 2020:128§ 44


Boenderådsprotokoll


Socialnämndens beslutar
att lägga informationen om lediga platser 2022-04-05 till handlingarna


Ärendet 
Lediga platser på vård och omsorgsboenden presenteras
1 ledig plats på kaitumgården
0 i boendekön


Ärendets beredning
Bifogad rapport lediga platser 22-04-05 upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 
22-04-05







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 45


Övriga anmälningsärenden


Socialnämndens beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna


Ärendet 
Redovisning av övriga anmälningsärenden


Ärendets beredning
Bilagd bilaga med beslut av Kommunfullmäktige 2022-02-28







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 46


Övriga frågor


Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna


Ärendet 
Birgitta Siljelöf (S) informerar socialnämnden om att hon deltagit på ett 
informationsmöte på Folkets hus där ett 30 talet åhörare var och lyssnade på en 
information som hölls av andra kvinnojourer i Norrbotten och det belutades på detta 
möte att en uppstart av ny kvinnojour i Jokkmokk ska påbörjas


Ärendets beredning







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 47


Information från medarbetare och kommunal 


Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna samt,
att uppdra till socialchefen att följa upp hur införandet fortlöper och rapportera till 
socialnämnden den 2022-07-06


Ärendet 
Medarbetare inom vård och omsorgsboenden och medlemmar från 
kommunalarbetarförbundet har önskat få lämna synpunkter på deras syn på 
schemaförändringen och arbetstidsförändringen samt deras syn på arbetsmiljön.
Överläggningar i nämnden 
Ett tiotal medarbetare deltog under denna punkt på sammanträdet och de framfördes 
synpunkter enligt följande.
De anser sig överkörda av sin arbetsgivare och tycker inte att de fått delta i 
beslutsprocessen och att informationen kommunicerades till dem på ett 
informationsmöte den 26 januari och de upplevde då att detta redan var bestämt och 
blev helt tagna på sängen. De anser att inget medbestämmamde alls har föregåtts och 
känner sig tvingade till något de inte vill ha.
De upplever oro och nämner exempel på konsekvenser som uppstår


-  Fråga om barnomsorg ? Det finns inget nattis eller kvällsdagis för de med 
behov


-  Större svårighet att pendla för dem som behöver det.
-  En kvinnofälla. Inga möjligheter för ensamstående kvinnor.
-  oroliga för semestrar och sjukskrivningar skall fungera nu
-  Hinner inte vända på dygnet mellan passen
De tycker att alla är olika och att arbetet skall anpassas bättre individuellt och 
önskemål finns att 10 timmars nattarbete skall vara kvar som tidigare.
Varför ändra på något som fungerar bra där personalen själv kompletterar varandra 
och löser detta inom arbetsgruppen.
Behöver det vara lika för alla kan det inte vara olika.
Medarbetarna avsluta med att tacka nämnden för att de tog sig tid och ville lyssna på 
dem med kort varsel.


Dnr 2022:367







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 48


Nämndsinitiativ från Birgit Meijer Thunborg (M)


Socialnämndens beslutar
att uppdra till nästkommande arbetsutskott att behandla initiativet 
Ärendet 
Nämndsinitiativ inlämnad av ledamot Birgit Meier-Thunborg (M) 
Ärendets beredning
Bilagd Nämndsinitiativ inlämnad av Birgit Meier-Thunborg (M) vid Socialnämndens 
sammanträde den 5:e april 2022


Dnr 2022:368







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-04-05 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 49


Socialchef samt ordförandeinformation
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna


Ärendet 


Socialchef Maria Larsson informerar


Migrationsverkaet har tills vidare tackat nej till erbjudandet om ett evakueringsboende 
i kommunen tills vidare.


För närvarande är det inget stort inflöde av ensamkommande till landet just nu


Nytt trygghetslarm upphandlat från i Maj (Doro) och det är inget larmcentral 
upphandlat i det nya avtalet utan det skall hanteras av verksamheten själva.


En ny kris och kontinuitetsplan är under överseende


Nära vårds tidsplan är framflyttad i Norrbotten


Gemensamt verksamhetssystemet är även det framflyttat och ingen ny tidsplan är 
beslutad annu. 
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-11-01 


Plats och tid: 


Beslutande ledamöter: 


Övriga 


närvarande: 


Utses att justera: 


Tid och plats för 
justering: 


Paragrafer: 


Underskrifter: 


Sessionssalen, Jokkmokks kommun, klockan 09,30-16,30 
Ajournering (Lunch 12,00-13,00)(10,55-11,00)
Kerstin Hellgren Tobiasson (S) ordförande 
Jan Sjöberg (S)
Eva Näslund (S)
Peter Holmqvist (S)(ers)
Susanne Almqvist (V)
Birgit Meijer Thunborg (M)ers


Thomas Bäckman, sekreterare
Maria Larsson, socialchef
Erik Fagerström, chef Näringsliv och samhäll § 96 Maria Eriksson, 
verksamhetschef, IFO §§ 97,98
David Stenström, enhetschef IFO vuxen § 97,98
Malin Westman, verksamhetsekonom § 99
Ida Åstot, verksamhetschef, vård och omsorgsboende § 96,102,103
Karin Hult MAS § 104


Eva Näslund (S) , Susanne Almqvist (V)


8 november Digitalt


§§ 94- 106 (Sekretess § 97)


Sekreterare........................................................................................... 
Thomas Bäckman 


Ordförande............................................................................................ 


Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 


Justerande............................................................................................ 
Eva Näslund (S) 


Organ: 


ANSLAG / BEVIS 


Socialnämnden


Sammanträdesdatum: 2022-11-01


2022-11-09 


Kommunhuset, Jokkmokk 


Datum för 
anslags nedtagande: 2022-12-01


Datum för anslags 
uppsättande: 


Förvaringsplats för 
protokollet: 


Underskrift: ....................................................................................................................... 
Thomas Bäckman 


utdragsbestyrkande 


Justerande............................................................................................ 
Susanne Almqvist (V) 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande 


§ 94


Val av justerare


Socialnämndens beslutar


att utse ledamöterna Eva Näslund (S) samt Susanne Almqvist(V) till justerare 
av dagens protokoll samt,


att justering av protokollet skall ske den 8 november digitalt


justerandes signatur







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01


utdragsbestyrkande 


§ 95


Godkännande av föredragningslistan 


Socialnämndens beslutar


att godkänna den upprättade föredragningslistan med följande ändringar


Punkt 4. Enskilda ärenden utgår 


Punkt 8. Internramar 2023 på föredragningslistan utgår då ett förslag på reviderade 


budgetramar för 2023 är på förslag till beslut till kommunstyrelsen på grund av utökade 


PO-kostnader.


Punkt 14. Övriga anmälningsärenden utgår


justerandes signatur







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 96


Gemensam serviceenhet


Socialnämndens beslutar


att ställa sig positiv till förslaget om en gemensam serviceenhet


Ärendet
Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har föranlett planer av 
att centralisera en organisation för intern praktisk service. Förslaget innebär att all praktisk 
service som utförs och som inte är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, 
underordnat samhälls- och infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en 
effektivare fördelning av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som 
tidigare hållit med egen internservice.


Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse samt underlag med förslag till beslut upprättat av kommunchef  Monica 
Lundqvist


Dnr 2022:6







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-11-01 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 97


Anmälan delegationsbeslut biståndsenheten*


Socialnämndens beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna


Ärendet
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg.
Delegationsbeslut fattade under perioden 22-09-01-22-10-24 enligt 
särskild bilaga *sekretess
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta. 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-01--2022-10-24 enligt 
särskild bilaga *sekretess


Ärendets beredning
Bifogad bilaga (sekretess)delegationsbeslut biståndsenheten utskriven av 
administratör Carina Stenman


Dnr 2021:126







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-11-01 


utdragsbestyrkande 


§ 98


Återrapport Biståndsenheten
Socialnämndens beslutar
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna


Ärendet 
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras av verksamhetschef Maria Eriksson


Överläggningar i nämnden
verksamhetschef Maria Eriksson presenterar aktuell situation gällande
Personalsituationen
Aktuell placeringsinformation
Övrigt inom enheten


Ärendets beredning
Bilagd rapport/presentation upprättad av verksamhetschef Maria Eriksson 
Biståndsenheten


Dnr 2021:185 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande 


Dnr: 2022:366§ 99


Tertial 2 2022


Socialnämndens beslutar


att notera budgetavvikelsen samt
att uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet i verksamheten samt
att lägga redovisningen till handlingarna


Ärendet
Tertialrapport 2 presenterasf för nämnden
Socialnämndens arbetsutskott beslutade
föreslå socialnämnden
att notera budgetavvikelsen samt
att uppmana till fortsatt ekonomisk återhållsamhet i verksamheten samt
att lägga redovisningen till handlingarna


Ärendets beredning
Bilagd tertialrapport upprättad av socialchef Maria Larsson 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-18 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande 


Dnr 2015:911§ 100


Revidering delegationsordning för Socialnämnden
Socialnämndens beslutar
att godkänna verksamhetens förslag till ny delegationsordning,samt
att anta den att gälla från och med den 1 november 2022


Ärendet 
Socialnämndens delegationsordning har reviderats med 
förvaltningsövergripande delegationsbeslut samt förändrats struktur och 
utseende


Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 
2022-10-27
Upprättat delegationsordning reviderad av verksamhetsutvecklare Thomas 
Bäckman 2022-10-27







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01


utdragsbestyrkande 


Dnr: 2020:385§ 101


Uppföljning verksamhetsmål 2022


Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den med beaktande till handlingarna


Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-12-14 § 151 att godkänna och anta den föreslagna 
verksamhetsplanen för åren 2022-2023. Socialnämnden har också beslutat att en 
uppföljning av verksamhetsmålen ska delredovisas till socialnämnden halvårsvis


Socialnämndens arbetsutskott beslutade
föreslå socialnämnden
att godkänna redovisningen och lägga den med beaktande till handlingarna


Ärendets beredning
Bilagd tjänsteskrivelse med uppföljning upprättad av verksamhetsutvecklare Julia 
Norlèn 2022-09-14
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-18







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-11-01


utdragsbestyrkande 


Dnr: 2022:743 § 102


Redovisning sommarsituationen på inom äldre och 
funktionsnedsättningens verksamheter


Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen samt 
att uppdra till socialchefen att komma med förslag om hur verksamheten kan stärka 
chefsstödet,samt
att redovisning av uppdraget skall lämnas till nämnden till februari 2023


Ärendet 
Ledamoten Birgitta Siljelöf (S) önskar en redovisning på ett antal frågor till 
verksamheten som redovisas till socialnämndens sammanträde 2022-09-13 gällande 
sommarsituationen inom dessa verksamheter
Frågeställning inlämnad av Birgitta Siljelöf (S)
Dessa frågor är till:
Kaitumgården, Rosengård,Bjärkagården,Pionjärer samt
Hemtjänsten i kommunen, Hälso och sjukvårds enheten och
Funktions nedsättnings enheten
1. Hur har sommaren varit ?
2. Hur många har sagt upp sig, per enhet ?
3. Hur ser övertiden ut, per enhet ?
4. Hur ser sjukfrånvaron ut? Per enhet?
5. Har flera chefer sagt upp sej?
6. Hur ser sjukfrånvaron ut på cheferna
7. Vad gör man för åtgärder?
8. Finns det någon plan för att återställa förtroendet?
9. Hur kan vi förhindra att fler väljer att säga upp sig? Arbetsmiljö?
Socialnämndens beslutade 2022-09-13
att uppdra till socialchefen att inkomma med skriftliga svar frågeställningarna till
socialnämndens sammanträde 2022-11-01,samt
att komplettera med fråga från Birgit Meijer Thunborg (M)
10. Hur fungerar kommunikationen i arbetsgrupper där medarbetara lärt sig svenska
senare i livet ?


Ärendets beredning
Bifogad redovisning uprättad av socialchef Maria Larsson
Socialnämnden 2022-09-13 § 83
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-07
Frågor inlämnade av ledamot Birgitta Siljelöf (S) 2022-09-07







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande 


§ 103


Boenderådsprotokoll


Socialnämndens beslutar
att godkänna och lägga informationen till handlingarna


Ärendet 
Senaste boenderådsprotokoll presenteras


Ärendets beredning
Bilagd boendeprotokoll upprättat av verksamhetschef Ida Åstot 
2022-11-01


Dnr 2020:128 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 104


Tillsyn IVO särskilt boende


Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna


Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av den 
kommunala hälso- och sjukvården förpersoner som bor på särskilt boende för 
äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att ta reda på om det finnsförutsättningar 
att ge god och säker vård för personer som bor på SÄBO


Ärendets beredning
Bifogad rapport från IVO


Dnr 2021:749 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 105


Övriga frågor


Ärendet 
Inga övriga frågor anmälda







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-11-01 


utdragsbestyrkande justerandes signatur


§ 106


Socialchef samt ordförandeinformation


Socialnämndens beslutar


att lägga informationen till handlingarna


Socialchefen informerar
socialchefen deltar i ett övergripande arbete med en ny bostadsförsörjningsplan i 
kommunen där framtida behov nu lyftes upp och där frågor som rör socialtjänstens 
verksamheter ingår såsom 


serviceboenden
trygghetsboenden
andra mellanboendeformer


Det pågår även arbete med översiktsplan och utveckling av landsbygdsfrågor
En kommande politikerutbildning är i planeringsstadiet.


Ett nytt grepp har tagits vad gäller LKF-samverkan och om inom vilka områden 
samverkan kan ske och utvecklas genomlyses och definieras för närvarande.
Ett aktuellt LKF-projekt är att gemensamt ha som mål att ta fram ett arbetsätt för 
validering till underskötererskor och där ågår resursplanering och där har avsatts 2 
personer i kommunen som ska arbeta 20 % tjänst med detta.


det har tagits ett Polsam-beslut om en översyn av våra ungdomsmottagningar i länet 
och detta utreds för närvarande.


För närvarande är det en ansträngd personalsituation inom flertalet av våra 
verksamheter och socialchefen får stödja verksamhetscheferna i större utsträckning för 
närvande då dessa aven stödjer sina verksamheter då flera enhetschefstjänster inte är 
vakanta för närvarande. Det ärmycket "Släcka bränder" frågor som prioriteras och 
utvecklingsfrågor får stå tillbaka i verksamheterna.


Planerings-arbetsdagar för vår personal inom vård och omsorg kommer att genomföras 
under november månad där en stor fokusfråga ligger på intern samverkan inom våra 
egna verksamheter och nya arbetssätt.
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 



Sammanträdesdatum 
2022-04-05 



Plats och tid: 



Beslutande ledamöter: 



Övriga 



närvarande: 



Utses att justera: 



Tid och plats för 
justering: 



Paragrafer: 



Underskrifter: 



Sessionssalen kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09,30 
16,30  (Lunch 12,00-13,00)



Kerstin Hellgren Tobiasson (S) ordförande 
Eva Näslund (S)
Birgit Meijer Thunborg (M)
Susanne Almqvist (V)
Peter Holmqvist (S)
Birgitta Siljelöf (S)
Wivi Anne Mulk (SV)



Thomas Bäckman, sekreterare
Maria Larsson, socialchef
Maria Eriksson, verksamhetschef, biståndsenheten §§ 32-33 
Malin Westman, verksamhetsekonom §§ 34-35
Axel Landström, ekonomichef § 36
Karin Hult, MAS §§ 38-39
Julia Norlèn verksamhetsutvecklare § 40
Ida Åstot, verksamhetschef, vård och omsorgsboende §§ 42,44 
Ann-Katrin Gustavsson, Marianne Johansson-Stark PO § 37



Eva Näslund (S) , Wivi Anne Mulk(SV)



20 april justering Digitalt
§ 30-49



Sekreterare........................................................................................... 
Thomas Bäckman 



Ordförande............................................................................................ 



Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 



Justerande............................................................................................ 
Eva Näslund(S) 



Organ: 



ANSLAG / BEVIS 



Socialnämnden



Sammanträdesdatum: 2022-04-05 



2022-04-21 



Kommunhuset, Jokkmokk 



Datum för 
anslags 
nedtagande: 



2022-05-13 
Datum för anslags 
uppsättande: 



Förvaringsplats för 
protokollet: 



Underskrift: ....................................................................................................................... 
Thomas Bäckman 



utdragsbestyrkande 



Justerande............................................................................................ 
Wivi Anne Mulk (SV) 











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande 



§ 30



Val av justerare



Socialnämndens beslutar



att utse ledamöterna Eva Näslund (S) samt Wivi Anne Mulk (SV) till justerare av 
dagens protokoll samt,



att justering av protokollet skall ske den 20 april digitalt samt,



att punkt 3 enskilda ärenden samt punkt 10 i dagordningen justeras omedelbart 



justerandes signatur











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande 



§ 31



Godkännande av föredragningslistan 



Socialnämndens beslutar



att godkänna den upprättade föredragningslistan med följande ändringar



- Information från medarbetare inom kommunal som besöker nämnden angående sin 



arbetssituation behandlas som ärende 20



justerandes signatur



-  Nytt nämndsinitiativ inlämnad av Birgit Meier-Thunborg (M) behandlas   
som ärende 21
-  Socialchef samt ordförandeinformation flyttas till punkt 22











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2021:126§ 32



Anmälan delegationsbeslut biståndsenheten*



Socialnämndens beslutar



att lägga delegationsbesluten för perioden till handlingarna



Ärendet
Biståndsenheten, individ och familjeomsorg Delegationsbeslut fattade under 
perioden
2022-01-25--2022-03-29 enligt särskild bilaga sekretess



Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta 
Delegationsbeslut fattade under perioden 
2022-01-25--2022-03-29 enligt särskild bilaga sekretess



Ärendets beredning
Bifogad bilaga (sekretess)delegationsbeslut biståndsenheten utskriven av 
administratör Carina Stenman











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 



Sammanträdesdatum 
2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2021:185§ 33



Återrapport biståndsenheten
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna



Ärendet 
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras



Överläggningar i nämnden
Verksamhetschef Biståndsenheten Maria Eriksson presenterar det aktuella läget 
gällande personalsituation samt placeringar på biståndsenheten



Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetschef Maria Eriksson











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2022:236§ 34



Verksamhetsberättelse samt bokslut 2021



Socialnämndens beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut 2021 samt, att lägga den med 
beaktande till handlingarna



Ärendet 
Socialnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2021



Ärendets beredning



Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-25 § 28
Bilagd verksamhetsberättelse med bokslut upprättad av Socialchef Maria Larsson











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 



Sammanträdesdatum 
2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



§ 35



Ekonomisk rapport Jan-Mars 2022



Socialnämndens beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna



Ärendet 
Ekonomisk rapport Jan-Mars 2022 presenteras av verksamhetsekonom Malin Vestman



Överläggningar i nämnden
Ekonomisk rapport för perioden Jan-Mars 2022 där utfall 2022 jämförs mot utfallet 2021 
då ingen internbudget ännu är fördelad inom de olika verksamheterna i ekonomisystemet 
där en preliminär rapport visar att totalutfallet 2022 minskat med 1,9 mkr för de första tre 
månaderna jämfört med 2021.



Ärendets beredning
Bifogad rapport upprättad av verksamhetsekonom Malin Vestman 2022-04-05



Dnr 2022:366











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2020:98§ 36



Internramar 2022



Socialnämndens beslutar



att socialnämnden beslutar att fastslå förslaget på interna budgetramar för år 2022 med 
hänvisning till socialnämndens beslut om tilläggsäskande enligt beslut samt motivering 
SN 2022-02-15 § 15



Ärendet 
År 2021 innebar stora ekonomiska utmaningar med ett stort prognostiserat underskott 
redan från början av året. De ekonomiska utmaningarna kvarstår under 2022 och 
beslut om stora besparingar krävs för att nå en budget i balans. Socialnämnden 
tilldelades en ekonomisk ram på 141 036 tkr för verksamhetsåret 2022 (budgetram 
2020: 137 630 tkr). 141 036 tkr motsvarar föregående års budgetram med en 
uppräkning för löneökningarna. Det finns således inget utrymme för övriga 
kostnadsökningar, samtidigt som en stor del av underskottet från år 2021 kommer att 
kvarstå.



Socialnämndens beslutade 2022-02-15 § 15
att hos kommunfullmäktiga yrka om en tilläggsbudget på 2,6 milj kr för budgetåret 
2022 med följande beslutsmotivering
Då socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen 
somsocialnämnden har tilldelats till verksamheterna utan att riskera att kvalite och 
hälsa för vår personal och brukare yrkar nämnden på att få en större budgetram för år 
2022
Ärendets beredning



Tjänsteskrivelse med förslag till beslut upprättad av Socialchef Maria Larsson 
2022-01-27
Socialnämndens AU 22-02-01 § 17
Socialnämnden 2022-02-15 §15











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 



§ 37



Personliga ombud



Socialnämndens beslutar



att lägga informationen till handlingarna
Ärendet 



Om du har en psykisk funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och har stora 
svårigheter att klara din vardag samt om du har omfattande behov av vård, stöd och 
service, då kan det vara möjligt att få stöd av ett Personligt ombud. Socialtjänsten 
samverkar i denna verksamhet tillsammans med LKF- kommunerna och önskemål om 
att få komma till socialnämnden och berätta om verksamheten har lagts fram. 
Personliga ombuden är inbjudna till denna nämnd för att informera berätta om 
verksamheten inom Jokkmokks kommun
Överläggningar i nämnden



Ann-Katrin Gustavsson och Marianne Johansson-Stark som arbetar som personliga 
ombud informerar nämnden om de personliga ombudens verksamhet och 
arbetsuppgifter.
Ärendets beredning



Bifogad presentation upprättad av den personliga ombuden 2022-04-05 
Socialnämnden 2022-02-15 § 21











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2022:238§ 38



Patientsäkerhetsberättelse 2021



Socialnämndens beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen och lägga den till handlingarna



Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur arbetet med systematisk och fortlöpande
utveckla och säkra kvalitén som har bedrivits i verksamhetens olika
delar och att informationsbehovet hos externa intressenter
tillgodoses.
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet.Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast 
den 1 mars varje år.



Ärendets beredning
Socialnämndes arbetsutskott 2022-03-22 §31
Bilagd tjänsteskrivelse samt patientsäkerhetsberättelse avseende år
2021 upprättad 2022-03-04 av Karin Hult , MAS
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2021:253§ 39



Avvikelser Juli-Dec 2021



Socialnämndens beslutar



att godkänna avvikelserapporten och lägga den till handlingarna



Ärendet 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha rutiner för avvikelser 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 överlämnar 
rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med december 2021.
 Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-22
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut



Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-22
Bilagd rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med december 2021 
upprättad av Karin Hult, medicinsk ansvarig sköterska.
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2022:237§ 40



Kvalitetsberättelse 2021



Socialnämndens beslutar 
att godkänna kvalitetsberättelsen och lägga den till handlingarna



Ärendet
Enligt socialtjänstlagen 3:e kapitel 3:e § ska insatser inom
socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten 
ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Varje år ska 
verksamheter inom vård, LSS och socialtjänst upprätta en kvalitetsberättelse även 
om man har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.
Socialnämnden beslutade år 2017-09-25 
att en årlig kvalitetsberättelse ska skapas skild från patientsäkerhetsberättelsen. 
Båda ska delges nämnden senast 1 mars för föregående kalenderår. 
Kvalitetsberättelsen är en del av kvalitetsledningssystemet där man
ska presentera resultatet av ens kvalitetsarbete. I dokumentationen ska det framgå 
hur arbetet med att säkra upp och systematiskt förbättra verksamheten pågått 
under årets lopp. Åtgärder som vidtagits under året ska anges och vilka resultat 
som har uppnåtts.



Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-22
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut



Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-22 § 30
Bifogad kvalitetsberättelse 2021, upprättad 2022-03-14 av verksamhetsutvecklare 
Julia Norlén
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2021:126§ 41



Patientnämndens protokoll



Socialnämndens beslutar
att lägga patientnämndens redovisning och protokoll till handlingarna



Ärendet 
Redovisning från Patientnämnden i Norrbotten



Ärendets beredning



Bilagt protokoll med bilagor från Norrbottens patientnämnd











JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 



2022-04-05



utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2022:367§ 42



Information fast schema SÄBO



Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna samt,
att uppdra till socialchefen att följa upp hur införandet fortlöper och rapportera till 
socialnämnden den 2022-07-06
att svara demensföreningens skrivelse angående förändringen enligt bilagd skrivelse från 
socialnämnden



Reservationer



Birgit Meijer Thunborg reserverar och ställer sig inte bakom svaret på skrivelsen till 
demensföreningen
Ärendet 
Information till nämnden gällande arbets-personalscheman inom vård och 
omsorgboenden



Ärendets beredning
-  Bifogad skrivelse förtydligande av schemastruktur upprättad av verksamhetschef   



Ida Åstot 22-04-05
-  Komletterande Skrivelse från demensföreningen angående Schemaändring
-  Kompletterande Skrivelse till socialnämnden från personalgrupperna
-  Presentation information nämnd schema 2022-04-05
-  Socialnämnden 22-02-15 § 20
-  Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-01



Bilaga
Svar till demensföreningen från socialnämnden











BILAGA § 42 SN 22-04-05



Svar till demensföreningen. 



Förändringen av schemastruktur är nödvändig utifrån brukarens behov av trygghet och kontinuitet i 
vardagen. Det nya schemat innebär att fler antal personal finns på plats både dag och natt, utan att 
bemanningen förändras. För brukarens behov är bedömningen att det är bättre att tillsvidareanställd 
personal täcker för frånvaro som uppstår än vikarier. Utifrån brukarens behov är bedömningen att det 
behövs ett flöde kring brukaren som inte bryts på grund av personalgruppers sammansättning. Vår 
bedömning är att vården blir mer personcentrerad då dagen och natten ses som en enhet. Ett syfte 
med förändringen är att bygga en struktur som håller för ett sviktande befolkningsunderlag. Att 
behålla dagens schemastruktur skulle innebära ett behov av att anställa fler personer, vilket enligt vår 
bedömning skulle innebära en risk för patientsäkerheten.  



Den personalflykt som beskrivs via media är inte samstämmigt med verkligheten och är något som vi 
följer noggrant. Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att schemat som finns, är förenligt med det 
lagar vi har att förhålla oss till, något som vi med denna förändring säkerställer.  



Personal som i samband med denna process upplever stark oro får och kommer få det stöd som krävs 
för att minska eller eliminera risken för långvarig sjukskrivning.  
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



§ 43



Uppdrag vård och omsorgsboende Pionjären



Socialnämndens beslutar
att förtydliga uppdraget med att öka antal platser på boendet med 2-3 platser
Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig mot beslutet
Ärendet 
Socialnämndens beslutade den 2022-02-15 § 3
att återremittera ärendet i syfte att utreda ett alternativ som innebär att 
äldreboendet i Porjus utvecklas med hänseende till Samernas Väls motion 
att öka antalet platser, samt
att undersöka möjligheten för en intraprenaddrift samt,
att undersöka externa finansieringsmöjligheter och projektmedel för detta



Socialchefen efterfrågar ett tydligörande av nämnden gällande uppdraget 
om utvecklingen av Porjus äldreboende



Ärendets beredning
Bilagd motion från samernas väl 2020-11-02
-  Kommunfullmäktiges beslut§ 43 2021-06-14
-  Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-07
-  Socialnämnden 21-09-21
-  Arbetsdag socialnämnden 21-12-06
-  Tjänsteskrivelse med utredning upprättad av socialchef Maria Larsson 



21-11-26
-  Socialnämnden § 153 2021-12-14
-  Socialnämndens AU § 15 2022-02-01
-  Socialnämnden 2022-02-15 § 3



Dnr 2021:1198
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utdragsbestyrkande justerandes signatur



Dnr: 2020:128§ 44



Boenderådsprotokoll



Socialnämndens beslutar
att lägga informationen om lediga platser 2022-04-05 till handlingarna



Ärendet 
Lediga platser på vård och omsorgsboenden presenteras
1 ledig plats på kaitumgården
0 i boendekön



Ärendets beredning
Bifogad rapport lediga platser 22-04-05 upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 
22-04-05
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2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



§ 45



Övriga anmälningsärenden



Socialnämndens beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna



Ärendet 
Redovisning av övriga anmälningsärenden



Ärendets beredning
Bilagd bilaga med beslut av Kommunfullmäktige 2022-02-28
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



§ 46



Övriga frågor



Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna



Ärendet 
Birgitta Siljelöf (S) informerar socialnämnden om att hon deltagit på ett 
informationsmöte på Folkets hus där ett 30 talet åhörare var och lyssnade på en 
information som hölls av andra kvinnojourer i Norrbotten och det belutades på detta 
möte att en uppstart av ny kvinnojour i Jokkmokk ska påbörjas



Ärendets beredning
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Sammanträdesdatum 



2022-04-05 



utdragsbestyrkande justerandes signatur



§ 47



Information från medarbetare och kommunal 



Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna samt,
att uppdra till socialchefen att följa upp hur införandet fortlöper och rapportera till 
socialnämnden den 2022-07-06



Ärendet 
Medarbetare inom vård och omsorgsboenden och medlemmar från 
kommunalarbetarförbundet har önskat få lämna synpunkter på deras syn på 
schemaförändringen och arbetstidsförändringen samt deras syn på arbetsmiljön.
Överläggningar i nämnden 
Ett tiotal medarbetare deltog under denna punkt på sammanträdet och de framfördes 
synpunkter enligt följande.
De anser sig överkörda av sin arbetsgivare och tycker inte att de fått delta i 
beslutsprocessen och att informationen kommunicerades till dem på ett 
informationsmöte den 26 januari och de upplevde då att detta redan var bestämt och 
blev helt tagna på sängen. De anser att inget medbestämmamde alls har föregåtts och 
känner sig tvingade till något de inte vill ha.
De upplever oro och nämner exempel på konsekvenser som uppstår



-  Fråga om barnomsorg ? Det finns inget nattis eller kvällsdagis för de med 
behov



-  Större svårighet att pendla för dem som behöver det.
-  En kvinnofälla. Inga möjligheter för ensamstående kvinnor.
-  oroliga för semestrar och sjukskrivningar skall fungera nu
-  Hinner inte vända på dygnet mellan passen
De tycker att alla är olika och att arbetet skall anpassas bättre individuellt och 
önskemål finns att 10 timmars nattarbete skall vara kvar som tidigare.
Varför ändra på något som fungerar bra där personalen själv kompletterar varandra 
och löser detta inom arbetsgruppen.
Behöver det vara lika för alla kan det inte vara olika.
Medarbetarna avsluta med att tacka nämnden för att de tog sig tid och ville lyssna på 
dem med kort varsel.



Dnr 2022:367
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§ 48



Nämndsinitiativ från Birgit Meijer Thunborg (M)



Socialnämndens beslutar
att uppdra till nästkommande arbetsutskott att behandla initiativet 
Ärendet 
Nämndsinitiativ inlämnad av ledamot Birgit Meier-Thunborg (M) 
Ärendets beredning
Bilagd Nämndsinitiativ inlämnad av Birgit Meier-Thunborg (M) vid Socialnämndens 
sammanträde den 5:e april 2022



Dnr 2022:368
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§ 49



Socialchef samt ordförandeinformation
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till handlingarna



Ärendet 



Socialchef Maria Larsson informerar



Migrationsverkaet har tills vidare tackat nej till erbjudandet om ett evakueringsboende 
i kommunen tills vidare.



För närvarande är det inget stort inflöde av ensamkommande till landet just nu



Nytt trygghetslarm upphandlat från i Maj (Doro) och det är inget larmcentral 
upphandlat i det nya avtalet utan det skall hanteras av verksamheten själva.



En ny kris och kontinuitetsplan är under överseende



Nära vårds tidsplan är framflyttad i Norrbotten



Gemensamt verksamhetssystemet är även det framflyttat och ingen ny tidsplan är 
beslutad annu. 
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