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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande 

§ 1

Val av justerare

Socialnämndens beslutar

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

att punkt 6 enskilda ärenden i dagordningen justeras omedelbart

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande 

§ 3

Godkännande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslutar

att godkänna den upprättade föredragningslistan.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

Dnr: 2021:1198§ 3

Utredning Äldreomsorgen 

Socialnämndens beslutar

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

Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag

Ärendet 
Socialnämnden beslutade 21-09-21 § 114 
att uppdra till socialchefen att utreda en långsiktig plan och behovsbedömning för 
antalet platser för särskilt boende samt förslag på var dessa kan vara placerade, 
samt 
att uppdra till socialchefen att utreda framtidens behov av hemtjänst, samt att 
redovisning av uppdraget skall ske till nämnden den 14 december
Socialnämnden beslutade 21-12-14 § 153
att uppdra till socialchefen att arbeta vidare med alternativ "Scenario 2"som 
presenterades i utredningen och innefattar en stängning av vård och 
omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska kostnaderna för särskilda 
boenderna, samt 
att uppdra till socialchefen att inleda den fackliga processen för den beslutade 
alternativet. 

Överläggningar i socialnämnden
Verksamhetschef Ida Åstot informerar att en risk- och konsekvensanalys är gjord 
och förhandlingarna med facket är klart dock slutade den i oenighet. 
Socialchef Maria Larsson informerar att hyreskontraktet för Pionjären måste sägas 
upp senast sista mars om det inte ska förlängas i tre år. AB Jokkmokkshus har ej 
varit intresserade av att göra en kortare  förlängning.
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

Dnr: 2021:1198
Jan Sjöberg(S) ställer frågor om hur uppkomna kostnader redovisas i 
verksamheterna varvid socialchefen svarar att kostnader redovisas på den aktuella 
verksamheten där kostnaden uppkommer.
Birgit Meier Thunborg (M) anser att för många frågor i utredningen inte är 
tillräckligt utredda eller belysta och tycker att besparingen som en nedläggning av 
boendet Pionjären på 2,6 milj/kr per år är en för kortsiktig förhoppning och att en 
nedläggning av boendet i nuläget skulle kunna få stora negativa konsekvenser för 
hela kommunen både vad gäller ekonomi och kvalitet samt en utslagning av 
glesbygden i kommunen och anser inte ett nedläggningsbeslut ligger i 
kommunens intresse då det har uttalats en viljeinriktning att satsa på att få 
kommunen till en mer attraktiv plats att bo och verka i för alla människor.
Birgit nämner att det bör undersökas vilka möjligheter det finns att söka externa 
finansieringsmöjligheter för utveckling av boendet i Porjus och ger ett exempel på
t,ex bygdemedel.

Birgit yrkar på en återremiss av 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 intraprenaddrift samt att 
undersöka externa finansieringsmöjligheterna och projektmedel.

Susanne Almqvist (V) anser att det inte är socialtjänstens roll att driva 
samhällsutvecklingsfrågor utan att socialnämnden skall driva bra och tryggt socialt 
arbete och vård för våra medborgare i första hand.
Birgit anser att det är allas gemensamma ansvar inom kommunala nämnderna 
varvid Susanne menar att socialnämndens budget inte medger att vi prioriterar att 
arbeta med samhällsutvecklingsfrågor inom nämnden.

Susanne Almqvist yrkar på att förslaget på att arbeta vidare med alternativ 
"Scenario 2"som presenterades i utredningen och innefattar en stängning av vård 
och omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska kostnaderna för 
särskilda boenderna skall verkställas av socialnämnden.

En fråga på när en projektering och renovering av Katiumgården kan komma 
igång ställdes varav socialchefen inte kunde svara på detta i nuläget.
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

- 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
- Bilagd konsekvens och riskanalys pionjären 2022-01-10 samt
förhandligsprotokoll enligt MBL 11 2022-01-11

Dnr: 2021:1198

Ordföranden finner  att det finns två förslag till beslut

Förslag 1 från Susanne Almqvist (V)

att stänga vård och omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska 
kostnaderna.

Förslag 2 från Birgit Meier Thunborg (M)

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, att undersöka möjligheten för 
intraprenaddrift samt att undersöka externa finansieringsmöjligheterna 
och projektmedel

Röstning

Ordförande föreslår följande röstningsordning: 
Förslag 1 och förslag 2 ställs mot varandra vid omröstning.

Vid röstning avges 1 ja-röst till förslag 1
Vid röstning avges 4 ja-röster till förslag 2
Ledamot Jan Sjöberg (S) avstår att rösta

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med förslag 2

Ärendets beredning
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande 

§ 4

Remiss Porjus äldreboende
Socialnämndens beslutar

Justerandes signatur

Dnr: 2020:931

Socialnämndens beslutar
att utreda om ett alternativ som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med 
x antal platser,samt
att i övrigt delar i motionen överlämna yttrande till KF utan något eget förslag 
till beslut

Ärendet 
Motion till Jokkmokks Kommunfullmäktige -Utbyggnad av Porjus äldreboende 

Samernas Väl föreslår att Porjus äldreboende byggs ut med X antal platser för att 
passa dagens äldreboenden.

Samernas Väl vill att en översyn görs så att skolbarn och förskolebarn kan äta 
huvudmålet lunchen gemensamt i samma matsal.

Barn och äldre kan få en naturlig mötesplats som kan gagna dem.

Samernas väl vill blicka in i framtiden.
Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket skapar klyftor 
mellan generationer.
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur vardagen ser 
ut. För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres ensamhet. 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek med att 
lyssna och förstå.

Delegationseslut-KS 2020-11-26
Beslut om remittering av motion/medborgarförslag 
I enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning (dnr 2003: 107 4 002), 
beteckning 1.13 har beslut fattats om remiss av nedanstående ärende. 

Socialnämnden ansvarar för beredningen av motionen. 

Socialnämnden beslutade 21-06-22 § 79
att uppdra till socialchefen att bevaka frågan när och avvakta till att ett beslut om 
vård och omsorgsboendets Pionjärens framtid har utretts klart. 
Ärendets beredning 
Bilagd motion inlämnad av Samernas Väl 2020-11-02 
Delegationsbeslut KS 2020-11-02
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08 
Socialnämnden 2021-06-22 § 79
Kopia till:
Marcus Sjaggo kommunsekreterare
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande 

§ 5

Boenderådsprotokoll 

Socialnämndens beslutar

att lägga boenderådsprotokollet 2022-02-15 till handlingarna

Ärendet
Senaste boenderådsprotokollet från 2022-12-15

2 lediga platser på kaitumgården
0 i boendekön

Ärendets beredning
Bifogat boenderådsprotokoll 2022-02-15

Justerandes signatur

Dnr: 2020:128
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 7

Återrapport biståndsenheten

Socialnämndens beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Ärendet
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras

Överläggningar i nämnden
Birgit Meijer Thunborg (M) frågar verksamhetschefen vilken 
möjlig åtgärd som skulle kunna göras för att förenkla rekrytering 
inom enheten. 
Verksamhetschef Maria Eriksson talar om att synliggöra oss mer 
vid t,ex socionomdagar och mässor som exempel samt att se över 
löner och att bevara närheten till närmsta chefer och att få till en 
mer synlig positiv bild av yrket samt Jokkmokks socialtjänst.

Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetschef maria Eriksson

Dnr:2021:185
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 8

Anmälan delegationsbeslut Biståndsenheten

Socialnämndens beslutar 
att lägga delegationsbesluten för perioden till handlingarna

Ärendet

Biståndsenheten, individ och familjeomsorg 
Delegationsbeslut fattade under perioden 
2021-12-07--2022-01-24 enligt särskild bilaga sekretess 

Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-12-07--2022-01-24  enligt 
särskild bilaga sekretess 

Ärendets beredning

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

Dnr:2021:126
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 9

Utredning samverkan socialjouren

Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen rörande gemensam socialjour samt lägga dem 
till handlingarna

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-16 § 16
att uppdra till verksamhetschefen att utreda om enhetens beredskap
och jourtjänstgöring kan organiserat på ett annat arbetssätt än
nuvarande

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta i enlighet med förslaget

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse med utredning och förslag till beslut upprättad av 
verksamhetschef Maria Eriksson Biståndsenheten 2021-12-15
Socialnämndens AU 22-02-01 § 9

Dnr: 2022:53
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 10

Försörjningstöd mot återbetalning

Socialnämndens beslutar 

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet
Socialnämnden har fattat beslut om att verksamheten skall
återredovisa till nämnden 1 gång per år hur försörjningsstöd
mot återbetalning utbetalats samt återbetalats.

Ärendets beredning

Bifogad bilaga med redovisning upprättad av enhetschef David
Stenström IFO-Vuxen

Dnr: 2020:124

Justering protokoll 2022-02-15
(Signerat, SHA-256 7A8979B2BDE0AA4453D3075D38D24CF77389C6B711F3D7724549729BD8C7E3A2)

Sida 12 av 30



JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 11

Riktlinjer klädbidrag

Socialnämndens beslutar 
att godkänna riktlinjerna för klädbidrag samt införa bidraget

Ärendet
Personal som i sin tjänstgöring transporterar sig mellan olika
enheter och mellan olika patienter/brukare i ordinärt boende
använder idag sina privata ytterkläder vid dessa tillfällen. De
besöker patienter/brukare i deras hem vilka kan vara t ex
storrökare. Detta medför slitage, dålig lukt och ibland skador på
deras privata ytterkläder som arbetsgivaren ibland har fått ersätta.
Barnomsorgen som i sin verksamhet är ute delar av dagen har en
riktlinje för klädbidrag till personalen inom verksamheten.

Utredarnas förslag till beslut
Socialnämnden föreslås införa bidrag enligt föreslagen riktlinje.

Socialnämndens arbetsutskott
beslutar föreslå Socialnämnden besluta
att införa bidraget enligt föreslagen riktlinje

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om riktlinjer och bidrag
upprättad av verksamhetscheferna Karolina Jirdèn och Erika
Larsson 2022-01-19

Socialnämndens AU 22-02-01 §11

Dnr:2022:51
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 12

Riktlinjer journal och loggkontroller
Socialnämndens beslutar 
att godkänna och anta de föreslagna riktlinjerna och rutinerna för hälso-
sjukvårsdokumentation samt,

att godkänna och anta de föreslagna riktlinjerna och rutinerna för loggkontroller

Ärendet

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FSLF-FS 2016 om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
samt patientdatalagen 2008:355 är vårdgivaren skyldig att ha de riktlinjer,
processer och rutiner som behövs för att säkerställa att skyldigheten fullgörs
inom hälso- och sjukvården.

Socialnämnden beslutade 2021-11-02 § 130
att uppdra till socialchefen att upprätta riktlinjer och rutiner för
patientjournal, personakt, journalgranskning, loggkontroller samt
egenkontroller kopplat till vård- och omsorg samt hälso- och sjukvårds
dokumentation, samt
att redovisa detta till nämnden under socialnämnden sammanträde i februari 2022

Utredarnas förslag till beslut
att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för riktlinjer
hälso -sjukvårdssdokumentation samt
att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för
loggkontroller

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer för hälso-sjukvårdsdokumentation 
samt,

att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för loggkontroller

Ärendets beredning

Socialnämnden 2021-11-02 § 130

Bifogat förslag till riktlinjer upprättade av MAS Karin Hult och
verksamhetsutvecklare Julia Norlèn 22-01-27

Socialnämndens AU 22-02-01 § 13

Dnr:2021:1039
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 13

Covidinformation

Socialnämndens beslutar 

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Ärendet

Aktuell information om covidpandemin inom socialnämndens verksamheter

Överläggningar i nämnden

Covidrapport presenteras av MAS Karin Hult för perioden Dec 2021 - Februari 2022

Fram till v. 47 har vi haft 2 covid positiva patienter i våra verksamheter. 
Smittspridningen i Sverige ökade kraftigt under slutet av december och vid 
sekvensering såg man att Omicrom varianten tagit över.
Under v.1 (6/1) fick vi åter smitta i våra verksamheter och fram till 15/1 har vi haft 
totalt 22 Covid positiva patienter, 20 av dessa under början av 2022. I dagsläget har vi 1 
positiv patient i verksamheterna 
Totalt har vi tagit 294 st PCR prover på patienter/brukare inom våra verksamheter, av 
dessa har totalt 22 varit positiva (2020: SÄBO 0, HT 2, 2021: SÄBO 6, HT 3, 2022: 
SÄBO 8, HT 3). 
Vi följer FoHM, smittskydd och vårdhygiens riktlinjer och rutiner kopplat till 
smittskyddsarbetet, där smitta kommit in i verksamheterna ser vi att vi rutiner och 
smittskyddsåtgärder fungerat och att smittspridningen snabbt bromsats upp. Vi har 
arbetat med den högsta skyddsnivån, nivå 3 som den 9/2 sänktes till nivå 2. I de 
verksamheter där vi haft smittutbrott ligger skyddsnivån kvar på nivå 3.
Vi står just nu i en komplex situation då FoHM har gjort en hemställan till Regeringen 
om att klassificera om Covid-19 från samhällsfarlig till anmälningspliktig, detta 
beräknas få laga kraft i slutet av mars men experter på FoHM har valt att arbeta utifrån 
att lagändringen skett för allmänheten med start 9/2. Vården skall dock fortsatt arbeta 
med smittförebyggande åtgärder och smittspårning enligt smittskyddslagen, vilket 
innebär att vårdgivaren har skyddsplikt och skall fortsätta arbeta som tidigare.
Smitta ses i varierad utsträckning i vissa arbetsgrupper, en grupp har haft 9 av 10 
konstaterat smittade viket kan ha orsakats av att allmänheten inte testas och därmed 
finns covidpositiva ute i samhället, en annan orsak är att vaccinet gjort att symtomen 
vid sjukdom uteblir och många är så kallade asymtomatiska bärare av viruset.  
Alla patienter har erbjudits 3 doser vaccin mot covid-19 vaccin, vaccinationsviljan har 
varit mycket hög. Alla patienter som skrivs in i våra verksamheter erbjuds vaccin. Total 
har vi administrerat 440 Covid vaccindoser, från och med v.8 kommer alla inom vård 
och omsorgboenden för äldre samt personer som är 80+ att erbjudas påfyllnadsdos 4, 
detta innebär att vi kommer att fortsätta med vaccinationerna under mars.

Dnr:
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

§ 14

Stödpedagog funktionsnedsättning

Socialnämndens beslutar
att bifalla förslaget

Ärendet
Stödpedagog är en kompetens som vi ser behov av i verksamheten och som är svår 
att rekrytera.Då verksamheten har väldigt liten personalomsättning så är endaste 
möjligheten att få denna kompetens i verksamheten att utbilda den personal vi 
redan har. 
Inom äldreomsorgen har man med hjälp av äldreomsorgslyftet kunnat utbilda 
vårdpersonal till undersköterskor, vilket är väldigt positivt. Ingen liknande satsning 
har gjorts för verksamheten funktionsnedsättning. Andra kommuner i Norrbotten 
ser precis som vi ett stort behov av stödpedagoger i verksamheten och flera 
kommuner erbjuder sina medarbetare att studera på arbetstid via den utbildning 
som erbjuds på distans av Skellefteå kommuns yrkeshögskola. BUN har liknande 
"erbjudande" till lärare som vill läsa in fler ämnen för utökad kompetens. 

Förslag till förändring
Förslagsvis erbjuds 2 medarbetare inom enheten funktionsnedsättning att läsa 
utbildning till Stödpedagog på arbetstid. Dock max 1 personal från varje enhet så 
det finns möjlighet att ordna vikarier. Utbildningen startar hösten 2022 (ansökan 
april 2022) och är färdig till sommaren 2024. Efter en omgång utvärderas kostnader 
i relation till resultatet innan man avgör om fler ska utbildas.
Förslaget innebär att personalen går utbildningen med bibehållen lön och ledighet 
de dagar som de har träffar i Skellefteå. Övrig tid arbetar de som vanligt och 
studerar på sin fritid.
Kostnad
Själva utbildningen är kostnadsfri. Det som kommunen behöver stå för är 
vikariekostnaderna under studiedagarna samt vid tentamen, i de fall vikarie behövs. 
Verksamheten beräknar att klara sig utan vikarie till stor del, beräkningen däremot 
utgår från att det behövs vikarie under alla studiedagar.
Beräknad kostnad för att utbilda 2 personal till stödpedagoger under 2 år är 118 tkr 
(18 studiedagar/år x 2 medarbetare x 2 år = 72 dagar. Beräknad vikariekostnad per 
dag är 1641 kr med en timlön 149 kr/h).

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås bifalla förslaget.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
socialnämnden besluta 

att besluta i enlighet med förslaget, samt 

att uppdra till verksamhetschef Karolina Jirdén att undersöka möjligheten att söka 
extern finansiering för utbildningen. 

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut upprättad av verksamhetschef Karolina 
Jirdèn 2022-01-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 

utdragsbestyrkande Justerandes signatur

Dnr:2022:98

§ 15

Internramar 2022
Socialnämndens beslutar 
att hos kommunfullmäktiga yrka om en tilläggsbudget på 2,6 milj kr för budgetåret 
2022
Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet
Beslutsmotivering

Då socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden 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
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 arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut. 
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Dnr:2022:98

forts § 15

Överläggningar i nämnden

Jan Sjöberg (S) frågar om att nu när socialnämnden inte har en budget i balans då 
inget beslut togs i frågan om vård och omsorgsboendet och att IFO har en så hög 
kostnad så borde kanske budgeten för biståndsenheten minskas med 2,6 milj kr. 
Det lämnas även andra frågor om det skulle vara möjligt att alla verksamheter 
minskar ner sin budget demokratiskt lika mycket för att på sådant vis komma ner på 
budgetram. Socialchef Maria Larsson menar att budgetförslagen på de olika 
verksamheterna redan nu är på absolut miniminivå och att besparingar redan gjorts 
i budgeten. Maria säger att det skulle behövas utredas ordentligt och ev förhandlas 
om ett ytterligare sparförslag utan någon planering genomförs och att detta tar tid.

Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut upprättad av Socialchef Maria Larsson 2022-01-27 
Socialnämndens AU 22-02-01 § 17
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§ 16

Delegation kompletterande beslutsrätt 2022 

Socialnämndens beslutar
att följande ledamöter ges kompletterande beslutanderätt för beslut enligt 6 § 2 st. 
LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM: 

Jan Sjöberg (S) Vice ordförande 
Birgitta Siljelöf (S) ledamot 

att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande beslutanderätt för 
beslut enligt 43 § p 2 LVU:

Jan Sjöberg(S) 
Birgitta Siljelöf(S) 
Nina Lundström enhetschef 
David Stenström enhetschef 

Ärendet
Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 
avgörande ej kan avvaktas. Vidare har nämnden möjlighet att förordna annan 
ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Detta så kallat kompletterande beslutande rätt kräver ett särskilt 
förordnande där de som förordnas ska namnges. Därför föreslår verksamheten 
att nämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt nedan 
Beslut om bl,a omedelbart omhändertagande måste ibland kunna fattas med 
mycket kort varsel. Därför har "nämndens ordförande eller någon annan ledamot 
som nämnden har förordnat" rätt att fatta dessa beslut. Denna så kallade 
kompletterande beslutanderätt förutsätter att nämndens, eller i förekommande 
fall utskottets, beslut inte kan avvaktas. 

I 10 kap. 4 § socialtjänstlag (2001:453) föreskrivs begränsningar i socialnämndens 
rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är en uppgift för nämnden, bland annat beslut om omedelbart 
omhändertagande, endast får ges åt en särskild avdelning som består av 
ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så kallat utskott. 

Dnr:2020:186
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forts § 16 Dnr:2020:186

Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i närmare 
angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i nämndens ställe, så kallad 
kompletterande beslutanderätt. 
Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot ska 
förordnas behövs ett särskilt förordnade där denna person namnges. 

För följande beslut behövs särskilt förordnande för kompletterande 
beslutanderätt:

Verksamheten föreslår att följande ledamöter ges kompletterande beslutanderätt 
för beslut enligt 6 § 2 st. LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM: 
Jan Sjöberg (S) Vice ordförande 
Birgitta Siljelöf (S) ledamot 

Verksamheten föreslår att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande 
beslutanderätt för beslut enligt 43 § p 2 LVU: 
Jan Sjöberg(S) 
Birgitta Siljelöf(S) 
Nina Lundström enhetschef 
David Stenström enhetschef 

Konsekvenser för barn 
Beslut om kompletterande beslutanderätt ger även barn en högre rättssäkerhet vilket 
innebär att flera personer kan fatta denna typ av beslut. 

Ärendets beredning 
Beslut i socialnämnden 2019-09-09 
Beslut i socialnämnden 2020-02-18 
Beslut i socialnämnden 2021-02-16 
Bilagd förteckning över personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM 
Socialnämndens AU 22-02-01 § 18

Kopia till:
IFO

• 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
• 11 § 3 st. LVU
• 27 § 2 st. LVU
• 43 § p 2 LVU
• 13 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i visa fall (LVM).
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§ 17

Ekonomisk bokslut

Socialnämndens beslutar 

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Ärendet

Socialchef Maria Larsson samt verksamhetsekonom Malin Westman presenterar 
det preliminära ekonomiska resultatet för 2021 då bokslutet inte är färdigställt i 
sin helhet ännu utan kommer att redovisas i sin helhet i nästa nämnd.

Resultatet för socialnämndens verksamhet redovisa preliminärt enligt nedan.

Ledning + 179 tkr mot budget
Hälso och sjukvård + 2813 tkr mot budget
Funktionsnedsättning              + 1163 tkr mot budget
Biståndsenheten - 6819 tkr mot budget
Vård och omsorgsboenden     - 5852 tkr mot budget
Ordinärt boende - 2724 tkr mot budget

Summa Socialnämnden           - 11 240 tkr mot budget

Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetsekonom Malin Westman 22-02-22
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§ 18

Bokslutsuppdrag 2018-2020 särskilt boende

Socialnämndens beslutar 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna
Ärendet 

Ledamot Jan Sjöberg (S) efterfrågade under arbetsutskottets sammanträde 22-02-01  
bokslutssiffror för de 3 vård och omsorgs-boendeenheterna för åren 2018-2020 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 

att uppdra till socialchefen att ta fram uppgifterna till socialnämndens möte

Redovisning

Dnr:

2018 2019 2020 2021 Pionjären 

Budget 

Utfall       

5 475 5 390 5 079 0 budget 

 6 062 5 648 5 247 

Pionjären 2018 (8 brukare ) 2019-2021 (7 brukare) 

2018  2019  2020   2021 

 10 504  10 888  10 999  11 089 

 11 867  11 460  11 592 

2018  2019  2020   2021 

 26 491  34 192  28 680  26 634 

Bjärkagården 

Budget 

Utfall       

Kaitumgården 

Budget 

Utfall  31 774  33 431  29 670

Boendesamordnare 100 % togs bort 2020 
admin 45% togs bort 2020
Kortidsavdelning minskning med 4 platser 2021 
samt minskning 4 vårdplatser 2020

Ärendets beredning 
Ordförandeberedning 2022-01-18
Socialnämndens AU 22-02-01
Redovisning upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 
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forts § 18

Överläggningar i nämnden

Verksamhetschef Ida Åstot informerar om att det år 2020 fanns 49 boendeplatser 
varav 7 var kortidsplatser som sedadan har bantats ner till 4 korttidsplatser som idag 
bedöms vara fullt tillräcklig.

Ärendets beredning 
Ordförandeberedning 2022-01-18
Socialnämndens AU 22-02-01
Redovisning upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 

Dnr:
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§ 19

Rapport socialtjänstens bilar

Socialnämndens beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-12-14 § 160 
att uppdra till socialchefen att inkomma med rapport om hur mycket alla bilar 
inom socialtjänsten har gått i km-avstånd till nämnden i februari 2022 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att överlämna redovisningen till socialnämnden utan eget förslag till beslut. 

Ärendets beredning 
Bilagd rapport upprättad av verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 2021-01-19 
Socialnämndens AU 22-02-01
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§ 20

Förändring arbetstid nattjänst

Socialnämndens beslutar 

att ställa sig positiv till förändringen som sedan läggs till handlingarna

Överläggningar i socialnämnden

Verksamhetschef Ida Åstot och Socialchef Maria Larsson informerar att fasta 
scheman på 20 veckor föreslås införas. 2 personer per avdelning kommer att ha 80 % 
nattjänst och 20 % dagtjänst i sina tjänster. Nattiden kommer bli förskjuten i schemat 
och kommer även bli kortare med förändringen och att det finns en viss oro bland 
personalen då det kommer bli både natt- och dagtjänster istället för som tidigare rena 
natttjänster. Förhoppningen är att sammanhållningen i personalgrupperna kommer 
att utökas då och mindre administrativ tid för den enskilde medarbetaren 
uppkommer. Kvällspassen kommer att utökas fram till 22,00 samt nattpassen 
minskar till 9 timmars arbetstid.
För närvarande pågår fackliga förhandlingar om förändringen och tanken är att det 
skall införas den 1 april i år.

Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 22-02-01
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§ 21

Personliga ombud

Socialnämndens beslutar 

att bjuda in de personliga ombuden till socialnämnden under våren för att 
informera om verksamheten

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.

Ärendets beredning

Dnr:
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§ 22

Övriga anmälningsärenden

Socialnämndens beslutar 

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Redovisning av övriga  anmälningsärenden

Ärendets beredning
Bilagd bilaga med beslut tagna under períoden 
2021-11-15--2021-12-13 av KS-AU, KS samt Kommunfullmäktige
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§ 23

Övriga frågor

Socialnämndens beslutar

att lägga punkten till handlingarna då inga övriga frågor tillkommit
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§ 24

Socialchef samt ordförandeinformation

Socialnämndens beslutar 

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Socialchef Maria Larsson informerar lite om det nya verksamhetssystemet som 
är upphandlat och mer information om hur projektet fortgåt kommer under 
nästkommande socialnämnd. 
Maria informerade även om den kommande strategiska beredningsdagen som 
kommer att vara den 21 mars och där en ny arbetsordning genomförs.
Ordförande och vice ordföranden förväntas även deltaga under denna dag.
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JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 
2022-02-15 


Plats och tid: 


Beslutande ledamöter: 


Övriga 


närvarande: 


Utses att justera: 


Tid och plats för 
justering: 


Paragrafer: 


Underskrifter: 


Sessionssalen kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09,45 – 16,00
(Lunch 11,50-12,55, (Ajournering 13,25-13,40)


Kerstin Hellgren Tobiasson (S), ordförande  Jan Sjöberg (S)
Eva Näslund (S) Peter Holmqvist (S)


Birgit Meijer Thunborg (M)Medverkar via länk digitalt 
Susanne Almqvist (V)
Thomas Bäckman, sekreterare , Maria Larsson, socialchef 
Ida Åstot Verksamhetschef VoB §§ 3,5,18,20
Maria Eriksson, verksamhetschef §§ 7-10
David Stenström, enhetschef IFO vuxen §§ 7-10 
Erica Larsson, verksamhetschef HSE § 11
Karolina Jirdèn ,verksamhetschef ordinärt boende §§ 11,14 
Karin Hult , MAS §§ 12-13
Malin Westman, ekonom §§ 17-18


Jan Sjöberg (s) , Susanne Almqvist (v)


Digital justering 2022-02-22
§§ 1-5, §§ 7-24


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


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


Kerstin Hellgren Tobiasson (S) 


Justerande............................................................................................ 
Jan Sjöberg (s) 


Organ: 


ANSLAG / BEVIS 


Socialnämnden


Sammanträdesdatum: 2022-02-15 


2022-02-23 Kommunhuset, 


Jokkmokk 


Datum för anslags 
nedtagande: 2022-03-17 


Datum för anslags 
uppsättande: 


Förvaringsplats för 
protokollet: 


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


utdragsbestyrkande 


Justerande............................................................................................ 
Susanne Almqvist (v) 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande 


§ 1


Val av justerare


Socialnämndens beslutar


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


att punkt 6 enskilda ärenden i dagordningen justeras omedelbart


Justerandes signatur







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande 


§ 3


Godkännande av föredragningslistan 


Socialnämndens beslutar


att godkänna den upprättade föredragningslistan.


Justerandes signatur







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


Dnr: 2021:1198§ 3


Utredning Äldreomsorgen 


Socialnämndens beslutar


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


Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag


Ärendet 
Socialnämnden beslutade 21-09-21 § 114 
att uppdra till socialchefen att utreda en långsiktig plan och behovsbedömning för 
antalet platser för särskilt boende samt förslag på var dessa kan vara placerade, 
samt 
att uppdra till socialchefen att utreda framtidens behov av hemtjänst, samt att 
redovisning av uppdraget skall ske till nämnden den 14 december
Socialnämnden beslutade 21-12-14 § 153
att uppdra till socialchefen att arbeta vidare med alternativ "Scenario 2"som 
presenterades i utredningen och innefattar en stängning av vård och 
omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska kostnaderna för särskilda 
boenderna, samt 
att uppdra till socialchefen att inleda den fackliga processen för den beslutade 
alternativet. 


Överläggningar i socialnämnden
Verksamhetschef Ida Åstot informerar att en risk- och konsekvensanalys är gjord 
och förhandlingarna med facket är klart dock slutade den i oenighet. 
Socialchef Maria Larsson informerar att hyreskontraktet för Pionjären måste sägas 
upp senast sista mars om det inte ska förlängas i tre år. AB Jokkmokkshus har ej 
varit intresserade av att göra en kortare  förlängning.







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


Dnr: 2021:1198
Jan Sjöberg(S) ställer frågor om hur uppkomna kostnader redovisas i 
verksamheterna varvid socialchefen svarar att kostnader redovisas på den aktuella 
verksamheten där kostnaden uppkommer.
Birgit Meier Thunborg (M) anser att för många frågor i utredningen inte är 
tillräckligt utredda eller belysta och tycker att besparingen som en nedläggning av 
boendet Pionjären på 2,6 milj/kr per år är en för kortsiktig förhoppning och att en 
nedläggning av boendet i nuläget skulle kunna få stora negativa konsekvenser för 
hela kommunen både vad gäller ekonomi och kvalitet samt en utslagning av 
glesbygden i kommunen och anser inte ett nedläggningsbeslut ligger i 
kommunens intresse då det har uttalats en viljeinriktning att satsa på att få 
kommunen till en mer attraktiv plats att bo och verka i för alla människor.
Birgit nämner att det bör undersökas vilka möjligheter det finns att söka externa 
finansieringsmöjligheter för utveckling av boendet i Porjus och ger ett exempel på
t,ex bygdemedel.


Birgit yrkar på en återremiss av 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 intraprenaddrift samt att 
undersöka externa finansieringsmöjligheterna och projektmedel.


Susanne Almqvist (V) anser att det inte är socialtjänstens roll att driva 
samhällsutvecklingsfrågor utan att socialnämnden skall driva bra och tryggt socialt 
arbete och vård för våra medborgare i första hand.
Birgit anser att det är allas gemensamma ansvar inom kommunala nämnderna 
varvid Susanne menar att socialnämndens budget inte medger att vi prioriterar att 
arbeta med samhällsutvecklingsfrågor inom nämnden.


Susanne Almqvist yrkar på att förslaget på att arbeta vidare med alternativ 
"Scenario 2"som presenterades i utredningen och innefattar en stängning av vård 
och omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska kostnaderna för 
särskilda boenderna skall verkställas av socialnämnden.


En fråga på när en projektering och renovering av Katiumgården kan komma 
igång ställdes varav socialchefen inte kunde svara på detta i nuläget.







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


- 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
- Bilagd konsekvens och riskanalys pionjären 2022-01-10 samt
förhandligsprotokoll enligt MBL 11 2022-01-11


Dnr: 2021:1198


Ordföranden finner  att det finns två förslag till beslut


Förslag 1 från Susanne Almqvist (V)


att stänga vård och omsorgsboendet Pionjären i Porjus i syfte att minska 
kostnaderna.


Förslag 2 från Birgit Meier Thunborg (M)


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, att undersöka möjligheten för 
intraprenaddrift samt att undersöka externa finansieringsmöjligheterna 
och projektmedel


Röstning


Ordförande föreslår följande röstningsordning: 
Förslag 1 och förslag 2 ställs mot varandra vid omröstning.


Vid röstning avges 1 ja-röst till förslag 1
Vid röstning avges 4 ja-röster till förslag 2
Ledamot Jan Sjöberg (S) avstår att rösta


Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med förslag 2


Ärendets beredning







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande 


§ 4


Remiss Porjus äldreboende
Socialnämndens beslutar


Justerandes signatur


Dnr: 2020:931


Socialnämndens beslutar
att utreda om ett alternativ som innebär att äldreboendet i Porjus utvecklas med 
x antal platser,samt
att i övrigt delar i motionen överlämna yttrande till KF utan något eget förslag 
till beslut


Ärendet 
Motion till Jokkmokks Kommunfullmäktige -Utbyggnad av Porjus äldreboende 


Samernas Väl föreslår att Porjus äldreboende byggs ut med X antal platser för att 
passa dagens äldreboenden.


Samernas Väl vill att en översyn görs så att skolbarn och förskolebarn kan äta 
huvudmålet lunchen gemensamt i samma matsal.


Barn och äldre kan få en naturlig mötesplats som kan gagna dem.


Samernas väl vill blicka in i framtiden.
Vi lever väldigt segregerat där äldre och barn ej träffas så ofta vilket skapar klyftor 
mellan generationer.
Mötesplatser mellan generationer skapar förståelse och insyn om hur vardagen ser 
ut. För många äldre kan barns glädje skingra negativa tankar i äldres ensamhet. 
Den som levt länge kan genom sin kunskap och vishet ge barn sin kärlek med att 
lyssna och förstå.


Delegationseslut-KS 2020-11-26
Beslut om remittering av motion/medborgarförslag 
I enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning (dnr 2003: 107 4 002), 
beteckning 1.13 har beslut fattats om remiss av nedanstående ärende. 


Socialnämnden ansvarar för beredningen av motionen. 


Socialnämnden beslutade 21-06-22 § 79
att uppdra till socialchefen att bevaka frågan när och avvakta till att ett beslut om 
vård och omsorgsboendets Pionjärens framtid har utretts klart. 
Ärendets beredning 
Bilagd motion inlämnad av Samernas Väl 2020-11-02 
Delegationsbeslut KS 2020-11-02
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08 
Socialnämnden 2021-06-22 § 79
Kopia till:
Marcus Sjaggo kommunsekreterare







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande 


§ 5


Boenderådsprotokoll 


Socialnämndens beslutar


att lägga boenderådsprotokollet 2022-02-15 till handlingarna


Ärendet
Senaste boenderådsprotokollet från 2022-12-15


2 lediga platser på kaitumgården
0 i boendekön


Ärendets beredning
Bifogat boenderådsprotokoll 2022-02-15


Justerandes signatur


Dnr: 2020:128







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 7


Återrapport biståndsenheten


Socialnämndens beslutar


att lägga informationen med beaktande till handlingarna


Ärendet
Aktuell situation på biståndsenheten presenteras


Överläggningar i nämnden
Birgit Meijer Thunborg (M) frågar verksamhetschefen vilken 
möjlig åtgärd som skulle kunna göras för att förenkla rekrytering 
inom enheten. 
Verksamhetschef Maria Eriksson talar om att synliggöra oss mer 
vid t,ex socionomdagar och mässor som exempel samt att se över 
löner och att bevara närheten till närmsta chefer och att få till en 
mer synlig positiv bild av yrket samt Jokkmokks socialtjänst.


Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetschef maria Eriksson


Dnr:2021:185







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 8


Anmälan delegationsbeslut Biståndsenheten


Socialnämndens beslutar 
att lägga delegationsbesluten för perioden till handlingarna


Ärendet


Biståndsenheten, individ och familjeomsorg 
Delegationsbeslut fattade under perioden 
2021-12-07--2022-01-24 enligt särskild bilaga sekretess 


Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och funktionsnedsatta 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-12-07--2022-01-24  enligt 
särskild bilaga sekretess 


Ärendets beredning


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


Dnr:2021:126







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 9


Utredning samverkan socialjouren


Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisningen rörande gemensam socialjour samt lägga dem 
till handlingarna


Ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-02-16 § 16
att uppdra till verksamhetschefen att utreda om enhetens beredskap
och jourtjänstgöring kan organiserat på ett annat arbetssätt än
nuvarande


Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta i enlighet med förslaget


Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse med utredning och förslag till beslut upprättad av 
verksamhetschef Maria Eriksson Biståndsenheten 2021-12-15
Socialnämndens AU 22-02-01 § 9


Dnr: 2022:53







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 10


Försörjningstöd mot återbetalning


Socialnämndens beslutar 


att lägga informationen till handlingarna


Ärendet
Socialnämnden har fattat beslut om att verksamheten skall
återredovisa till nämnden 1 gång per år hur försörjningsstöd
mot återbetalning utbetalats samt återbetalats.


Ärendets beredning


Bifogad bilaga med redovisning upprättad av enhetschef David
Stenström IFO-Vuxen


Dnr: 2020:124







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 11


Riktlinjer klädbidrag


Socialnämndens beslutar 
att godkänna riktlinjerna för klädbidrag samt införa bidraget


Ärendet
Personal som i sin tjänstgöring transporterar sig mellan olika
enheter och mellan olika patienter/brukare i ordinärt boende
använder idag sina privata ytterkläder vid dessa tillfällen. De
besöker patienter/brukare i deras hem vilka kan vara t ex
storrökare. Detta medför slitage, dålig lukt och ibland skador på
deras privata ytterkläder som arbetsgivaren ibland har fått ersätta.
Barnomsorgen som i sin verksamhet är ute delar av dagen har en
riktlinje för klädbidrag till personalen inom verksamheten.


Utredarnas förslag till beslut
Socialnämnden föreslås införa bidrag enligt föreslagen riktlinje.


Socialnämndens arbetsutskott
beslutar föreslå Socialnämnden besluta
att införa bidraget enligt föreslagen riktlinje


Ärendets beredning


Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om riktlinjer och bidrag
upprättad av verksamhetscheferna Karolina Jirdèn och Erika
Larsson 2022-01-19


Socialnämndens AU 22-02-01 §11


Dnr:2022:51







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 12


Riktlinjer journal och loggkontroller
Socialnämndens beslutar 
att godkänna och anta de föreslagna riktlinjerna och rutinerna för hälso-
sjukvårsdokumentation samt,


att godkänna och anta de föreslagna riktlinjerna och rutinerna för loggkontroller


Ärendet


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FSLF-FS 2016 om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
samt patientdatalagen 2008:355 är vårdgivaren skyldig att ha de riktlinjer,
processer och rutiner som behövs för att säkerställa att skyldigheten fullgörs
inom hälso- och sjukvården.


Socialnämnden beslutade 2021-11-02 § 130
att uppdra till socialchefen att upprätta riktlinjer och rutiner för
patientjournal, personakt, journalgranskning, loggkontroller samt
egenkontroller kopplat till vård- och omsorg samt hälso- och sjukvårds
dokumentation, samt
att redovisa detta till nämnden under socialnämnden sammanträde i februari 2022


Utredarnas förslag till beslut
att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för riktlinjer
hälso -sjukvårdssdokumentation samt
att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för
loggkontroller


Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta


att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer för hälso-sjukvårdsdokumentation 
samt,


att socialnämnden godkänner och antar riktlinjer och rutiner för loggkontroller


Ärendets beredning


Socialnämnden 2021-11-02 § 130


Bifogat förslag till riktlinjer upprättade av MAS Karin Hult och
verksamhetsutvecklare Julia Norlèn 22-01-27


Socialnämndens AU 22-02-01 § 13


Dnr:2021:1039







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 13


Covidinformation


Socialnämndens beslutar 


att lägga informationen med beaktande till handlingarna


Ärendet


Aktuell information om covidpandemin inom socialnämndens verksamheter


Överläggningar i nämnden


Covidrapport presenteras av MAS Karin Hult för perioden Dec 2021 - Februari 2022


Fram till v. 47 har vi haft 2 covid positiva patienter i våra verksamheter. 
Smittspridningen i Sverige ökade kraftigt under slutet av december och vid 
sekvensering såg man att Omicrom varianten tagit över.
Under v.1 (6/1) fick vi åter smitta i våra verksamheter och fram till 15/1 har vi haft 
totalt 22 Covid positiva patienter, 20 av dessa under början av 2022. I dagsläget har vi 1 
positiv patient i verksamheterna 
Totalt har vi tagit 294 st PCR prover på patienter/brukare inom våra verksamheter, av 
dessa har totalt 22 varit positiva (2020: SÄBO 0, HT 2, 2021: SÄBO 6, HT 3, 2022: 
SÄBO 8, HT 3). 
Vi följer FoHM, smittskydd och vårdhygiens riktlinjer och rutiner kopplat till 
smittskyddsarbetet, där smitta kommit in i verksamheterna ser vi att vi rutiner och 
smittskyddsåtgärder fungerat och att smittspridningen snabbt bromsats upp. Vi har 
arbetat med den högsta skyddsnivån, nivå 3 som den 9/2 sänktes till nivå 2. I de 
verksamheter där vi haft smittutbrott ligger skyddsnivån kvar på nivå 3.
Vi står just nu i en komplex situation då FoHM har gjort en hemställan till Regeringen 
om att klassificera om Covid-19 från samhällsfarlig till anmälningspliktig, detta 
beräknas få laga kraft i slutet av mars men experter på FoHM har valt att arbeta utifrån 
att lagändringen skett för allmänheten med start 9/2. Vården skall dock fortsatt arbeta 
med smittförebyggande åtgärder och smittspårning enligt smittskyddslagen, vilket 
innebär att vårdgivaren har skyddsplikt och skall fortsätta arbeta som tidigare.
Smitta ses i varierad utsträckning i vissa arbetsgrupper, en grupp har haft 9 av 10 
konstaterat smittade viket kan ha orsakats av att allmänheten inte testas och därmed 
finns covidpositiva ute i samhället, en annan orsak är att vaccinet gjort att symtomen 
vid sjukdom uteblir och många är så kallade asymtomatiska bärare av viruset.  
Alla patienter har erbjudits 3 doser vaccin mot covid-19 vaccin, vaccinationsviljan har 
varit mycket hög. Alla patienter som skrivs in i våra verksamheter erbjuds vaccin. Total 
har vi administrerat 440 Covid vaccindoser, från och med v.8 kommer alla inom vård 
och omsorgboenden för äldre samt personer som är 80+ att erbjudas påfyllnadsdos 4, 
detta innebär att vi kommer att fortsätta med vaccinationerna under mars.


Dnr:







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 14


Stödpedagog funktionsnedsättning


Socialnämndens beslutar
att bifalla förslaget


Ärendet
Stödpedagog är en kompetens som vi ser behov av i verksamheten och som är svår 
att rekrytera.Då verksamheten har väldigt liten personalomsättning så är endaste 
möjligheten att få denna kompetens i verksamheten att utbilda den personal vi 
redan har. 
Inom äldreomsorgen har man med hjälp av äldreomsorgslyftet kunnat utbilda 
vårdpersonal till undersköterskor, vilket är väldigt positivt. Ingen liknande satsning 
har gjorts för verksamheten funktionsnedsättning. Andra kommuner i Norrbotten 
ser precis som vi ett stort behov av stödpedagoger i verksamheten och flera 
kommuner erbjuder sina medarbetare att studera på arbetstid via den utbildning 
som erbjuds på distans av Skellefteå kommuns yrkeshögskola. BUN har liknande 
"erbjudande" till lärare som vill läsa in fler ämnen för utökad kompetens. 


Förslag till förändring
Förslagsvis erbjuds 2 medarbetare inom enheten funktionsnedsättning att läsa 
utbildning till Stödpedagog på arbetstid. Dock max 1 personal från varje enhet så 
det finns möjlighet att ordna vikarier. Utbildningen startar hösten 2022 (ansökan 
april 2022) och är färdig till sommaren 2024. Efter en omgång utvärderas kostnader 
i relation till resultatet innan man avgör om fler ska utbildas.
Förslaget innebär att personalen går utbildningen med bibehållen lön och ledighet 
de dagar som de har träffar i Skellefteå. Övrig tid arbetar de som vanligt och 
studerar på sin fritid.
Kostnad
Själva utbildningen är kostnadsfri. Det som kommunen behöver stå för är 
vikariekostnaderna under studiedagarna samt vid tentamen, i de fall vikarie behövs. 
Verksamheten beräknar att klara sig utan vikarie till stor del, beräkningen däremot 
utgår från att det behövs vikarie under alla studiedagar.
Beräknad kostnad för att utbilda 2 personal till stödpedagoger under 2 år är 118 tkr 
(18 studiedagar/år x 2 medarbetare x 2 år = 72 dagar. Beräknad vikariekostnad per 
dag är 1641 kr med en timlön 149 kr/h).


Förslag till beslut


Socialnämnden föreslås bifalla förslaget.


Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
socialnämnden besluta 


att besluta i enlighet med förslaget, samt 


att uppdra till verksamhetschef Karolina Jirdén att undersöka möjligheten att söka 
extern finansiering för utbildningen. 


Ärendets beredning


Tjänsteskrivelse med förslag till beslut upprättad av verksamhetschef Karolina 
Jirdèn 2022-01-21
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Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


Dnr:2022:98


§ 15


Internramar 2022
Socialnämndens beslutar 
att hos kommunfullmäktiga yrka om en tilläggsbudget på 2,6 milj kr för budgetåret 
2022
Reservationer
Susanne Almqvist (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet
Beslutsmotivering


Då socialnämnden inte kan se möjligheter att internfördela budgetramen som 
socialnämnden 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
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 arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut. 







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


Dnr:2022:98


forts § 15


Överläggningar i nämnden


Jan Sjöberg (S) frågar om att nu när socialnämnden inte har en budget i balans då 
inget beslut togs i frågan om vård och omsorgsboendet och att IFO har en så hög 
kostnad så borde kanske budgeten för biståndsenheten minskas med 2,6 milj kr. 
Det lämnas även andra frågor om det skulle vara möjligt att alla verksamheter 
minskar ner sin budget demokratiskt lika mycket för att på sådant vis komma ner på 
budgetram. Socialchef Maria Larsson menar att budgetförslagen på de olika 
verksamheterna redan nu är på absolut miniminivå och att besparingar redan gjorts 
i budgeten. Maria säger att det skulle behövas utredas ordentligt och ev förhandlas 
om ett ytterligare sparförslag utan någon planering genomförs och att detta tar tid.


Ärendets beredning 


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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 16


Delegation kompletterande beslutsrätt 2022 


Socialnämndens beslutar
att följande ledamöter ges kompletterande beslutanderätt för beslut enligt 6 § 2 st. 
LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM: 


Jan Sjöberg (S) Vice ordförande 
Birgitta Siljelöf (S) ledamot 


att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande beslutanderätt för 
beslut enligt 43 § p 2 LVU:


Jan Sjöberg(S) 
Birgitta Siljelöf(S) 
Nina Lundström enhetschef 
David Stenström enhetschef 


Ärendet
Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 
avgörande ej kan avvaktas. Vidare har nämnden möjlighet att förordna annan 
ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Detta så kallat kompletterande beslutande rätt kräver ett särskilt 
förordnande där de som förordnas ska namnges. Därför föreslår verksamheten 
att nämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt nedan 
Beslut om bl,a omedelbart omhändertagande måste ibland kunna fattas med 
mycket kort varsel. Därför har "nämndens ordförande eller någon annan ledamot 
som nämnden har förordnat" rätt att fatta dessa beslut. Denna så kallade 
kompletterande beslutanderätt förutsätter att nämndens, eller i förekommande 
fall utskottets, beslut inte kan avvaktas. 


I 10 kap. 4 § socialtjänstlag (2001:453) föreskrivs begränsningar i socialnämndens 
rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är en uppgift för nämnden, bland annat beslut om omedelbart 
omhändertagande, endast får ges åt en särskild avdelning som består av 
ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så kallat utskott. 


Dnr:2020:186
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Socialnämnden 
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2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


forts § 16 Dnr:2020:186


Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i närmare 
angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i nämndens ställe, så kallad 
kompletterande beslutanderätt. 
Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot ska 
förordnas behövs ett särskilt förordnade där denna person namnges. 


För följande beslut behövs särskilt förordnande för kompletterande 
beslutanderätt:


Verksamheten föreslår att följande ledamöter ges kompletterande beslutanderätt 
för beslut enligt 6 § 2 st. LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM: 
Jan Sjöberg (S) Vice ordförande 
Birgitta Siljelöf (S) ledamot 


Verksamheten föreslår att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande 
beslutanderätt för beslut enligt 43 § p 2 LVU: 
Jan Sjöberg(S) 
Birgitta Siljelöf(S) 
Nina Lundström enhetschef 
David Stenström enhetschef 


Konsekvenser för barn 
Beslut om kompletterande beslutanderätt ger även barn en högre rättssäkerhet vilket 
innebär att flera personer kan fatta denna typ av beslut. 


Ärendets beredning 
Beslut i socialnämnden 2019-09-09 
Beslut i socialnämnden 2020-02-18 
Beslut i socialnämnden 2021-02-16 
Bilagd förteckning över personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM 
Socialnämndens AU 22-02-01 § 18


Kopia till:
IFO


• 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
• 11 § 3 st. LVU
• 27 § 2 st. LVU
• 43 § p 2 LVU
• 13 § lag (1988:870) om vård av missbrukare i visa fall (LVM).
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Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 17


Ekonomisk bokslut


Socialnämndens beslutar 


att lägga informationen med beaktande till handlingarna


Ärendet


Socialchef Maria Larsson samt verksamhetsekonom Malin Westman presenterar 
det preliminära ekonomiska resultatet för 2021 då bokslutet inte är färdigställt i 
sin helhet ännu utan kommer att redovisas i sin helhet i nästa nämnd.


Resultatet för socialnämndens verksamhet redovisa preliminärt enligt nedan.


Ledning + 179 tkr mot budget
Hälso och sjukvård + 2813 tkr mot budget
Funktionsnedsättning              + 1163 tkr mot budget
Biståndsenheten - 6819 tkr mot budget
Vård och omsorgsboenden     - 5852 tkr mot budget
Ordinärt boende - 2724 tkr mot budget


Summa Socialnämnden           - 11 240 tkr mot budget


Ärendets beredning
Bilagd presentation upprättad av verksamhetsekonom Malin Westman 22-02-22


Dnr:
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Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 18


Bokslutsuppdrag 2018-2020 särskilt boende


Socialnämndens beslutar 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna
Ärendet 


Ledamot Jan Sjöberg (S) efterfrågade under arbetsutskottets sammanträde 22-02-01  
bokslutssiffror för de 3 vård och omsorgs-boendeenheterna för åren 2018-2020 


Socialnämndens arbetsutskott beslutar 


att uppdra till socialchefen att ta fram uppgifterna till socialnämndens möte


Redovisning


Dnr:


2018 2019 2020 2021 Pionjären 


Budget 


Utfall       


5 475 5 390 5 079 0 budget 


 6 062 5 648 5 247 


Pionjären 2018 (8 brukare ) 2019-2021 (7 brukare) 


2018  2019  2020   2021 


 10 504  10 888  10 999  11 089 


 11 867  11 460  11 592 


2018  2019  2020   2021 


 26 491  34 192  28 680  26 634 


Bjärkagården 


Budget 


Utfall       


Kaitumgården 


Budget 


Utfall  31 774  33 431  29 670


Boendesamordnare 100 % togs bort 2020 
admin 45% togs bort 2020
Kortidsavdelning minskning med 4 platser 2021 
samt minskning 4 vårdplatser 2020


Ärendets beredning 
Ordförandeberedning 2022-01-18
Socialnämndens AU 22-02-01
Redovisning upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 
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Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


forts § 18


Överläggningar i nämnden


Verksamhetschef Ida Åstot informerar om att det år 2020 fanns 49 boendeplatser 
varav 7 var kortidsplatser som sedadan har bantats ner till 4 korttidsplatser som idag 
bedöms vara fullt tillräcklig.


Ärendets beredning 
Ordförandeberedning 2022-01-18
Socialnämndens AU 22-02-01
Redovisning upprättad av verksamhetschef Ida Åstot 


Dnr:
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Socialnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 19


Rapport socialtjänstens bilar


Socialnämndens beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 


Ärendet
Socialnämnden beslutade 2021-12-14 § 160 
att uppdra till socialchefen att inkomma med rapport om hur mycket alla bilar 
inom socialtjänsten har gått i km-avstånd till nämnden i februari 2022 


Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att överlämna redovisningen till socialnämnden utan eget förslag till beslut. 


Ärendets beredning 
Bilagd rapport upprättad av verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 2021-01-19 
Socialnämndens AU 22-02-01


Dnr:
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 20


Förändring arbetstid nattjänst


Socialnämndens beslutar 


att ställa sig positiv till förändringen som sedan läggs till handlingarna


Överläggningar i socialnämnden


Verksamhetschef Ida Åstot och Socialchef Maria Larsson informerar att fasta 
scheman på 20 veckor föreslås införas. 2 personer per avdelning kommer att ha 80 % 
nattjänst och 20 % dagtjänst i sina tjänster. Nattiden kommer bli förskjuten i schemat 
och kommer även bli kortare med förändringen och att det finns en viss oro bland 
personalen då det kommer bli både natt- och dagtjänster istället för som tidigare rena 
natttjänster. Förhoppningen är att sammanhållningen i personalgrupperna kommer 
att utökas då och mindre administrativ tid för den enskilde medarbetaren 
uppkommer. Kvällspassen kommer att utökas fram till 22,00 samt nattpassen 
minskar till 9 timmars arbetstid.
För närvarande pågår fackliga förhandlingar om förändringen och tanken är att det 
skall införas den 1 april i år.


Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 22-02-01


Dnr:
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2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 21


Personliga ombud


Socialnämndens beslutar 


att bjuda in de personliga ombuden till socialnämnden under våren för att 
informera om verksamheten


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.


Ärendets beredning


Dnr:







JOKKMOKKS KOMMUN 
Socialnämnden 
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2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 22


Övriga anmälningsärenden


Socialnämndens beslutar 


att lägga informationen till handlingarna


Ärendet


Redovisning av övriga  anmälningsärenden


Ärendets beredning
Bilagd bilaga med beslut tagna under períoden 
2021-11-15--2021-12-13 av KS-AU, KS samt Kommunfullmäktige


Dnr:
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utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 23


Övriga frågor


Socialnämndens beslutar


att lägga punkten till handlingarna då inga övriga frågor tillkommit


Dnr:
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 


2022-02-15 


utdragsbestyrkande Justerandes signatur


§ 24


Socialchef samt ordförandeinformation


Socialnämndens beslutar 


att lägga informationen till handlingarna


Ärendet


Socialchef Maria Larsson informerar lite om det nya verksamhetssystemet som 
är upphandlat och mer information om hur projektet fortgåt kommer under 
nästkommande socialnämnd. 
Maria informerade även om den kommande strategiska beredningsdagen som 
kommer att vara den 21 mars och där en ny arbetsordning genomförs.
Ordförande och vice ordföranden förväntas även deltaga under denna dag.


Dnr:





		ANSLAG / BEVIS

		Val av justerare

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar



		Godkännande av föredragningslistan

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar



		Enskilda ärenden

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar



		Utredning samverkan socialjour

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		socialnämnden besluta

		i enlighet med förslaget.

		Ärendet

		Ärendets beredning

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		socialnämnden besluta

		Ärendet

		Ärendets beredning



		Riktlinjer klädbidrag

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		Socialnämnden besluta

		Ärendet

		Utredarnas förslag till beslut

		Ärendets beredning



		Stödpedagog funktionsnedsättning

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		socialnämnden besluta

		Ärendet

		Ärendets beredning



		Riktlinjer journal och loggkontroller

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		socialnämnden besluta

		Ärendet

		Socialnämnden beslutade 2021-11-02 § 130

		Utredarnas förslag till beslut

		Ärendets beredning



		Covidinformation

		Utredning Äldreomsorgen

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar

		Ärendet

		Socialnämnden beslutade 21-12-14 § 153

		Ärendets beredning



		Förändring arbetstidsmått nattjänst

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå

		socialnämnden besluta

		att lägga informationen till handlingarna

		Överläggningar i arbetsutskottet



		Internramar 2022

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar

		Ärendet

		Ärendets beredning



		Delegation, kompletterande beslutsrätt 2022

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå

		socialnämnden besluta

		att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande beslutanderätt för beslut enligt 43 § p 2 LVU:

		Ärendet

		För följande beslut behövs särskilt förordnande för kompletterande beslutanderätt:

		Verksamheten föreslår att följande ledamöter ges kompletterande beslutanderätt för beslut enligt 6 § 2 st. LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM:

		Verksamheten föreslår att följande ledamöter och tjänstemän ges kompletterande beslutanderätt för beslut enligt 43 § p 2 LVU:

		Konsekvenser för barn

		Ärendets beredning



		Socialtjänstens bilar

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar

		Ärendet

		Ärendets beredning



		Bokslutsuppdrag 2018-2020 Särskilt boende

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar

		Ärendet

		Ärendets beredning



		Övriga frågor

		Socialnämndens arbetsutskott beslutar











