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§ 206 
 
Information om klagomålshantering, rollfördelning mellan 
politiker och tjänstemän samt övriga frågor kring sekretess 
Ärendenr 2021/1560-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunjurist Mona Ejnestrand informerar om klagomålshantering, 
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän samt övriga frågor gällande 
sekretess inom förvaltning och nämnd. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
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§ 207 
 
Information från ordföranden 
Ärendenr 2021/1555-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ordförande informerar om att revisorerna genomfört årlig 
granskning av kost- och servicenämnden.  
 
Vidare informerar ordföranden att kommunfullmäktige i Piteå har 2021-12-13 
valt Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) till ny ordförande i kost- och 
servicenämnden. 
 
Slutligen informerar ordföranden att ingen sökande, 85 år eller äldre, fått 
avslag på ansökan om särskilt boende under perioden 2021-08-01 – 2021-10-31. 
Under november 2021 finns dock ett avslagsbeslut som ska rapporteras på 
socialnämndens enskilda utskott. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
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§ 208 
 
Information från förvaltningschef 
Ärendenr 2021/1556-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Anna Saxin informerar om incident avseende hot mot tjäns-
teperson. Ingen blev skadad och åtgärder har vidtagits. 
 
Verksamhetschef Carin Johansson informerar om läget avseende de olika 
verksamheter som socialförvaltningen startat under 2021:  
 
Akut tillfälligt boende har fem platser och boendet riktar sig både till män och 
till kvinnor. Beläggningen har i snitt legat på fyra boende per natt. Det finns 
inget krav på drogfrihet för att få bo där, men dock krav på uppförande. 
 
Tillfälligt boende på Fyren riktar sig till personer som vill komma ur sitt miss-
bruk. De fem platser som finns är för närvarande fullbelagda, men 2-3 perso-
ner är på väg ut i eget boende. Boendet har nolltolerans mot droger. 
 
Projektverksamheten förstärkta teamet riktar sig till personer med samsjuk-
lighet. Antalet personer som verksamheten jobbar med varierar efter behov. 
 
Enhetschef Henric Barsk informerar om brandskyddsåtgärder på Ingridshem. 
Anmärkningar av organisatorisk art är åtgärdade. Tekniska åtgärder är påbör-
jade och ska vara klara om 10 månader.  
 
Två modeller av fönsterspärrar testas just nu på Sundsgården, Storstigen och 
Midskogens vård- och omsorgsboenden. Utvärdering ska ske i januari 2022. 
 
Nyckelfri hemtjänst har testats i Antnäs och det har fungerat bra. Både perso-
nal och brukare är nöjda och vill inte återgå till vanliga nycklar.  
 
Vidare informerar Henric Barsk om socialförvaltningens verksamhetssystem 
och de säkerhetsåtgärder som finns i dagsläget. IT-avdelningen ser för närva-
rande ingen påverkan på Luleå kommuns IT-miljö. Information går ut via 
intranätet och en ny e-utbildning är på gång. 
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Slutligen informerar avdelningschef Ida Johansson om läget avseende Teckal-
avtalet. Överklagan ligger hos förvaltningsrätten. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
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§ 209 
 
Åtgärder med anledning av Coronapandemi 
Ärendenr 2021/19-3.9.0.1 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som vårdgivare och ytterst ansvariga för kvaliteten i verksamheten är det an-
geläget att socialnämnden aktivt deltar i planeringen för att motverka smitt-
spridning vid pandemiutbrottet. 
 
Socialförvaltningen redogör vid sittande möte för: 

 nulägesanalys för läget 
 krisledningsberedskap 
 vidtagna och planerade åtgärder 
 smittskyddsåtgärder 
 den kommunala hälso- och sjukvårdens situation 
 personalarbetet 
 sårbarhetsanalys. 

 
Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att lägga informatio-
nen till handlingarna. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog fortgår med centrala samverkanspartner såsom Sveriges kommuner 
och regioner, Region Norrbotten m fl Socialförvaltningen omhändertar frågor 
från brukare, patienter, anhöriga och allmänhet löpande. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Socialförvaltningens aktiviteter bidrar till att säkerställa att de som bäst 
behöver få hjälp, stöd och omvårdnad får den, vilket kan bidra till ökad 
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jämlikhet i en situation där samhället prövas. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beredskapsläget kan medföra ökade kostnader för verksamheterna. Dessa 
bokförs med särskild kod för att sedan kunna härledas. 
 
Beslutsunderlag 

 Presentation av läget avseende covid-19, SOC Hid: 2021.3869 
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§ 210 
 
Månadsrapport januari-november 2021 
Ärendenr 2021/1592-1.3.2.1 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för perioden januari-
november 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för året visar ett större överskott. Prognosen är mycket osäker på 
grund av rådande pandemi och skyddsmaterialbrist/halvledarbrist och con-
tainerbrist i världen. Periodens totala avvikelse bärs främst upp av omstruktu-
rering och statsbidrag på förvaltningsnivå. I resultatet på förvaltningsövergri-
pande nivå återfinns socialnämndens omstrukturering, ersättning merkostnad 
från föregående år, demografimedel för hemtjänst och personlig assistans. 
Utfallet är även missvisande då det är en eftersläpning av datorer, telefoner 
m.m. 
 
Socialnämnden får kompensation för merkostnader för covid-19 för året 2021 i 
äldreomsorgssatsningen. 
 
Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att godkänna må-
nadsrapporten för perioden januari-november 2021. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport januari-november 2021, SOC Hid: 2021.3851 
 Socialförvaltningens förslag till beslut avseende månadsrapport janua-

ri-november 2021, SOC Hid: 2021.3852 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
Enhetschef Maria Backe
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§ 211 
 
Internbudget 2022 
Ärendenr 2021/1469-1.3.3.1 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslag till internbudget 2022. 
 
Reservationer: 
Jonas Brännberg (RS), Carina Anehagen (L), Thomas Olofsson (L), Annika 
Sundström (V) och Lisbeth Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fler blir äldre samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder. Demografiutveck-
lingen och kompetensförsörjningen i äldreomsorgen är en av Luleå kommuns 
största utmaningar de närmaste åren. Detta kräver nya arbetssätt och nya lös-
ningar. Socialförvaltningen har analyserat ekonomin i förhållande till verk-
samhetens behov. Budgetarbetet har sin grund i de planer och beslut som so-
cialnämnden beslutat. 
 
Socialnämndens budget och användningen av statsbidrag under planperioden 
innebär satsningar på bostäder för socialnämndens målgrupper, brukar- och 
medarbetarsatsningar samt verksamhetsutveckling. I föregående års intern-
budget tog socialnämnden höjd för en ökad kostnadsutveckling inom person-
lig assistans, vilket ackumulerat beräknades till 60 mkr för åren 2020 - 2022. En 
viss stabilisering ses under detta år och budgeten kommer fördelas ut till 
verksamheten utifrån behov löpande under året, budgeten föreslås därför följa 
kostnaden 2021. Även demografiökning i stöd i hemmet (hemtjänst) fördelas 
ut utifrån behov i verksamheten. Demografin är svår att prognostisera inför 
2022 inom stöd i hemmet på grund av eventuella pandemieffekter. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att samverkan tillsammans med Region 
Norrbotten ska ske inom planperioden för att utveckla samverkan med extern 
aktör gällande hospice/palliativ vård. Detta kräver fortsatt utredning och har 
därför inte tagits med i budgeten. De flesta åtgärderna har socialnämnden 
fattat beslut om tidigare. Under planperioden 2022 - 2024 är effekter av nya 
avtal, användandet av ny teknik och samverkan i e-nämnden de åtgärder som 
beräknas ge störst effekt. Utveckling av daglig verksamhet och nytt arbetssätt 
kring bemanning och översyn av servicebostäder samt utredningsplatser är 
två delar som utreds, men som inte är beslutade än. Socialförvaltningen före-
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slår socialnämnden att anta förslag till internbudget 2022 utifrån den specifi-
cerade uppdelningen som återges i bilagan.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 86 föreslagit socialnämnden 
besluta att anta förslag till internbudget 2022. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Jonas Brännbergs förslag mot 
varandra och finner att socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Dialog: 
Dialog har skett inom förvaltningen och med fackliga parter. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Fördelning av budget på verksamhetsnivå påverkar utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Fördelning av budget på verksamhetsnivå påverkar utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Satsningar görs inom verksamhetsområdena. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
En budget som är långsiktig är viktigt för att klara de utmaningar som social-
nämnden står inför. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till internbudget 2022, SOC Hid: 2021.3654 
 Socialförvaltningens förslag till beslut avseende internbudget 2022,  

SOC Hid: 2021.3653 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09, SOC Hid: 2021.3765 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 212 
 
Uppräkning av avgifter 2022 
Ärendenr 2021/1478-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avgifter för mat, varuleverans och 
trygghetslarm räknas upp med 1,5 %  

2. Hyror räknas upp med 0,85 %.  
3. De nya avgifterna gäller fr o m 2022-01-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen gör årligen en genomgång och avstämning av gällande 
priser mot kostnadsutvecklingen. För 2022 föreslås en uppräkning av avgifter 
med 1,5 % avseende, mat, varuleveranser och trygghetslarm, vilket följer 
kommunens uppräkning som bygger på konsumentprisindex (KPIX). 
 
Avgiften är avrundad till helkronor. KPIX omfattar även och tar hänsyn till 
räntor, skatter och subventioner. För hyror föreslås en uppräkning på 0,85 %, 
vilket följer samma uppräkning som stadsbyggnadsförvaltningen förhandlat 
med Hyresgästföreningen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 88 föreslagit socialnämnden 
besluta att avgifter för mat, varuleverans och trygghetslarm räknas upp med 
1,5 %, hyror räknas upp med 0,85 % och de nya avgifterna gäller fr o m 2022-
01-01. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har förts med stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag på avgifter 2022, SOC Hid: 2021.3659 
 Socialförvaltningens förslag avseende uppräkning av avgifter 2022, 

SOC Hid: 2021.3658 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09, § 88,  

SOC Hid: 2021.3776 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 213 
 
Socialnämndens verksamhetsplan 2022 
Ärendenr 2021/230-3.9.0.1 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2022 med föredragen 
komplettering. 
 
Reservationer 
Jonas Brännberg (RS), Carina Anehagen (L), Thomas Olofsson (L), Annika 
Sundström (V) och Lisbeth Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens verksamhetsplan innehåller beskrivning över nämndens 
identifierade utmaningar, målkommentar, bidrag av mätetal och mått kopplat 
till kommunfullmäktiges utvecklingsområden för året 2022. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 85 föreslagit socialnämnden 
besluta att godkänna verksamhetsplan 2022. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar kompletterad version av verksamhetsplan 2022. 
 
Ordföranden (S) föreslår bifalla kompletterad version av verksamhetsplan 
2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med föredragen komplettering 
under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Verksamhetsplan 2022 behandlas av de fackliga företrädarna vid förvaltning-
ens fora för information och förhandling. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beskrivs i verksamhetsplanens målsättningar. 
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beskrivs i verksamhetsplanens målsättningar. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beskrivs i verksamhetsplanens målsättningar. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beskrivs i verksamhetsplanens målsättningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens verksamhetsplan 2022, SOC Hid: 2021.3652 
 Socialförvaltningens förslag avseende socialnämndens verksamhets-

plan 2022, SOC Hid: 2021.3651 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 85,  

SOC Hid: 2021.3767 
 Kompletterad verksamhetsplan 2022, SOC Hid: 2021.3768 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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§ 214 
 
Plan för internkontroll 2022 
Ärendenr 2021/1391-1.3.2.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta plan för internkontroll 2022 med föredragen 
komplettering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll är socialnämndens verktyg för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och ef-
terlever de bestämmelser i lag och författningar som gäller verksamheten. 
Sammanfattningsvis syftar intern kontroll till att hålla en god ordning. 
 
Socialnämnden går varje år aktivt igenom en bruttolista och bedömer riskers 
sannolikhet och konsekvenser. De områden som får ett högt riskvärde för-
tecknas och fastställs i en plan för kontroller kommande år. Socialnämnden 
har under en workshop 2021-11-25 bidragit till att ta fram underlag till intern 
kontrollplan 2022. 
 
Kontrollmomenten följs upp tre gånger årligen, vid delårsrapporter och i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 87 föreslagit socialnämnden 
besluta att anta plan för internkontroll 2022. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar kompletterad version av plan för internkontroll 
2022. 
 
Ordföranden (S) föreslår bifalla kompletterad version av plan för internkon-
troll 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med föredragen komplettering 
under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget 
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Dialog: 
Beslutet behandlas med de fackliga parterna inom ramen för FÖS, förvalt-
ningens fora för information och förhandling.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet verkar för säkerställande av jämlikhet genom uppdraget i de verk-
samhetsnära processer kopplat till lagkrav samt tillgodose service med kvali-
tet och säkerhet utifrån behov till medborgare och den enskilde. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet verkar för säkerställande av jämställd fördelning av makt och resur-
ser genom god planering och systematisk uppföljning såväl i välfärdsuppdra-
get som i kompetensförsörjningsuppdraget. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet verkar för att säkerställa att transportkedjan från Öjebyns produk-
tionskök till brukare inom särskilda boenden och ordinarie boenden efterlevs 
och därmed begränsa klimatpåverkan. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet verkar för säkerställande till efterlevnad verksamhetsnära processer 
inom såväl ekonomi, IT- och informationssäkerhet, samt personuppgifts-
skydd.  
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning från socialnämndens workshop, SOC Hid: 2021.3656 
 Internkontroll 2022, SOC Hid: 2021.3657 
 Socialförvaltningens förslag avseende plan för internkontroll 2022, 

SOC Hid: 2021.3655 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 87,  

SOC Hid: 2021.3769 
 Kompletterad plan för internkontroll 2022, SOC Hid: 2021.3770 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 215 
 
Yttrande över promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga 
Ärendenr 2021/1334-1.3.1.5 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens yttrande och avge 
nedanstående svar till Socialdepartementet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet önskar remissvar från Luleå kommun avseende prome-
morian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.  
 
Promemorians syfte är att två föreslagna reformer inom sjukförsäkringen ska 
införas 1 juli 2022, istället för vid årsskiftet 2022/2023, vilket är den tidpunkt 
som föreslagits av utredningen där reformerna beskrivs. 
 
Den ena reformen som föreslås är att det arbetsmarknadsbegrepp som rege-
ringen har föreslagit för sjukpenning i prop. 2020/21:171 även ska gälla för 
sjuk- och aktivitetsersättning. För den som ansöker om sjuk- eller aktivitetser-
sättning idag görs prövningen av den enskildes arbetsförmåga mot arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, d.v.s. arbeten på hela 
arbetsmarknaden vilket även innefattar bl.a. udda och sällan förekommande 
arbeten samt anställningar där arbetsgivaren får lönebidrag även i de fall så-
dana anställningar inte är tillgängliga. 
 
Genom den föreslagna förändringen av arbetsmarknadsbegreppet ska pröv-
ningen av arbetsförmåga göras mot en angiven yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, d.v.s. det ska 
framgå inom vilken yrkesgrupp den enskilde bedöms kunna klara av att arbe-
ta. 
 
Den andra reformen som föreslås är att särskilda regler införs för rätt till sju-
kersättning för personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ål-
der då de inte längre kan få sjukersättning. Förutom att arbetsmarknadsbe-
greppet enligt ovan förändras även för denna grupp, föreslås också att pröv-
ningen av den enskildes arbetsförmåga ska göras endast mot sådana arbeten 
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som den enskilde har erfarenhet av under de senaste 15 åren. Idag görs pröv-
ningen mot normalt förekommande arbeten (se definition ovan), vilket alltså 
inkluderar även helt nya yrken för den enskilde. 
 
Båda reformerna innebär att det blir något lättare att beviljas sjuk- och aktivi-
tetsersättning vid varaktigt nedsatt arbetsförmåga, särskilt för äldre personer i 
förvärvsarbetande ålder.  
 
Socialförvaltningens yttrande 
Socialförvaltningen bedömer att personer med nedsatt arbetsförmåga som 
idag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning p.g.a. att de enligt nuva-
rande regelverk inte uppfyller kraven för att beviljas sjuk- eller aktivitetser-
sättning, kan komma att beviljas dessa ersättningar genom de föreslagna för-
ändringarna och socialförvaltningen tillstyrker därför förslagen. Reformerna 
bedöms kunna bidra till kommunens utvecklingsområden ökad jämlikhet och 
mer jämställd fördelning av makt och resurser genom att hushåll som idag 
uppbär ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för sin försörjning kan komma 
att bli självförsörjande genom sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 89 föreslagit socialnämnden 
besluta att godkänna socialförvaltningens yttrande och avge ovanstående svar 
till Socialdepartementet. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilite-
ring (S2020:04) överlämnade till regeringen den 20 augusti 2021 betänkandet 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). 
Utredningen föreslår bl.a. att det införs särskilda regler för personer som fyllt 
60 år, med innebörden att deras arbetsförmåga ska prövas mot arbete som de 
har erfarenhet av. 
 
I budgetpropositionen för 2022 uttalar regeringen att utredningens förslag 
bereds inom Regeringskansliet och att regeringen avser att återkomma med 
ett förslag om att införa en s.k. trygghetspension inom ramen för sjukersätt-
ningen för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder 
då de inte längre kan få sjukersättning. Regeringen har i budgetpropositionen 
också uttalat att den avser att med prioritet bereda utredningens förslag om 
att rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska prövas mot samma 
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arbetsmarknadsbegrepp som gäller i sjukpenningen. Enligt betänkandet fö-
reslås reformerna träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023. 
 
Mot den bakgrunden har en arbetsgrupp i Socialdepartementet utarbetat 
promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga med syfte 
att de två reformerna ska kunna genomföras vid en tidigare tidpunkt än den 
som föreslagits av utredningen. Det rör sig således dels om att det arbets-
marknadsbegrepp som regeringen har föreslagit för sjukpenning (se prop. 
2020/21:171) även ska gälla för sjukersättning och aktivitetsersättning, dels om 
införandet av särskilda regler för rätt till sjukersättning för försäkrade som har 
som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjuker-
sättning. 
 
Regeringen föreslår att det arbetsmarknadsbegrepp som har föreslagits för 
sjukpenning i prop. 2020/21:171 även ska gälla för sjuk-och aktivitetsersätt-
ning. Enligt propositionen ska prövningen av den enskildes arbetsförmåga då 
göras mot 

1. Förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. 

2. Annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. 
 
Genom den föreslagna förändringen av arbetsmarknadsbegreppet kommer 
bedömningen av arbetsförmågan göras mot mer konkreta arbeten jämfört 
med vad som sker idag, då bedömningen sker i förhållande till normalt före-
kommande arbeten, d.v.s. arbeten på hela arbetsmarknaden vilket även inne-
fattar bl.a. udda och sällan förekommande arbeten, skyddade anställningar 
samt anställningar där arbetsgivaren får lönebidrag även i de fall sådana an-
ställningar inte är tillgängliga. 
 
Idag kan arbetsförmågebedömningen således ske mot en relativt hypotetisk 
arbetsmarknad, med arbeten där den enskilde bedöms ha arbetsförmåga utan 
att det i praktiken är realistiskt att han eller hon kommer kunna få ett sådant 
arbete. Det förändrade arbetsmarknadsbegreppet, där det alltså ska framgå 
inom vilken yrkesgrupp den enskilde bedöms kunna klara av att arbeta, be-
döms medföra att den enskildes arbetsförmåga kommer att bedömas mot en 
mer realistisk arbetsmarknad. Detta torde enligt ovan nämnda utredning leda 
till att bedömningar och beslut om sjuk- och aktivitetsersättning överlag 
kommer kunna framstå som mer verklighetsförankrade. 
 
Arbeten som omfattas av definitionen annat lämpligt arbete inkluderar udda 
och sällan förekommande arbeten, sysselsättning som anordnas särskilt för 
personer med nedsatt arbetsförmåga såsom t.ex. skyddad anställning inom 
Samhall eller en offentligt skyddad anställning (OSA) samt anställningar där 
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arbetsgivaren får lönebidrag. Sådana arbeten kommer fortfarande att ingå i 
prövningen av arbetsförmåga, men blir endast aktuella om de är tillgängliga 
för den enskilde, d.v.s. om den enskilde bedöms ha en faktisk, konkret möjlig-
het att få ett sådant arbete i samband med prövningen av rätt till sjuk-och ak-
tivitetsersättning. 
Förslaget om att införa särskilda regler för rätt till sjukersättning för personer 
som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få 
sjukersättning motiveras av att det inte är rimligt att ställa samma krav på 
omställning på äldre personer i förvärvsarbetande ålder som på yngre, vilket 
görs med dagens regelverk där arbetsförmågan ska prövas mot normalt före-
kommande arbeten. En enskild kan därmed kan anses ha arbetsförmåga i ett 
för honom eller henne helt nytt yrke och/eller ett arbete som det inte är rimligt 
eller realistiskt att han eller hon kan få. Kunskap och erfarenheter som den 
enskilde har ska användas, men kravet att utbilda sig till ett helt nytt yrke bör 
utgå. 
 
För den som har som mest fem år kvar tills han eller hon uppnår en ålder då 
han eller hon inte längre kan få sjukersättning ska prövningen av arbetsför-
måga därför göras mot arbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller 
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och som den en-
skilde har erfarenhet av under de senaste 15 åren eller annat lämpligt arbete 
som är tillgängligt för den enskilde. Tidsgränsen 15 år har valts då utredning-
en anser att vidareutbildning inom ett yrke man har erfarenhet inom sällan 
kan anses vara lika omfattande som omskolning till ett arbete man tidigare 
inte haft, och det bedöms därför inte som ett orimligt omställningskrav att 
uppdatera sina kunskaper i ett arbete man haft under de senaste 15 åren. 
 
För att rätt till sjukersättning ska föreligga ska även de rehabiliteringsmöjlig-
heter som kan medföra återfående av arbetsförmåga bedömas vara uttömda. 
Vid denna bedömning ska det endast beaktas sådana insatser som syftar till 
att den enskilde ska kunna arbeta i ett förvärvsarbete som han eller hon har 
tidigare erfarenhet av, d.v.s. under de senaste 15 åren, och som ingår i en så-
dan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden. 
 
Genom att rehabiliteringsmöjligheterna riktas in mot förvärvsarbete som den 
enskilde har erfarenhet av ges ökade möjligheter att ta tillvara den kompetens 
den enskilde har förvärvat, men personer med långa yrkesliv får möjlighet att 
beviljas sjukersättning utan att det ställs krav på omfattande omskolning i 
slutet av arbetslivet. Att rehabilitera någon för att denne ska vara arbetslös är 
inte ändamålsenligt, varken sett till samhälleliga eller individuella resurser.  
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Dialog: 
Dialog har ej genomförts. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Förslagen bedöms kunna ha inverkan på utvecklingsområdet ökad jämlikhet 
då det kan innebära att medborgare i Luleå kommun som idag är beroende av 
ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för sin försörjning p.g.a. att en eller 
flera familjemedlemmar i hushållet har nedsatt arbetsförmåga kan omfattas av 
de föreslagna reformerna och få rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Där-
med kan hushållet klara sin försörjning genom egna inkomster.  
 
Det finns också hushåll med barn som uppbär ekonomiskt bistånd p.g.a. att en 
eller flera familjemedlemmar har nedsatt arbetsförmåga, vilka kan få rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning genom de föreslagna reformerna. Därmed kan 
också hushåll med barn bli självförsörjande, vilket bidrar till ökad jämlikhet i 
barn och ungas uppväxtvillkor. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Förslaget bedöms kunna ha inverkan på utvecklingsområdet ökad jämlikhet 
då fler kvinnor än män uppbär ekonomiskt bistånd p.g.a. nedsatt arbetsför-
måga. Då reformerna innebär att det blir något lättare att beviljas sjuk- och 
aktivitetsersättning kan det innebära att kvinnor som idag uppbär ekonomiskt 
bistånd för sin försörjning blir självförsörjande, vilket kan leda till mer jäm-
ställd ekonomisk fördelning mellan män och kvinnor och därmed mer jäm-
ställd fördelning av makt och resurser. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har positiv påverkan på den kommunala ekonomin. 
 
Beslutsunderlag 

 Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, 
SOC Hid: 2021.3311 

 Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över promemorian 
Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, 
SOC Hid: 2021.3660 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 89, 
SOC Hid: 2021.3771  
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Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Socialdepartementet 
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§ 216 
 
Äldresatsning del 4 
Ärendenr 2021/1422-3.9.0.1 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att förstärka planerarfunktionen inom hem-
tjänsten med motsvarande 8 - 10 årsarbetare till en kostnad av 5 mkr 
årligen.  

2. Omfördela 500 tkr från omstrukturering till hemtjänst för år 2021. 
3. Avsätta 5 mkr/år från den statliga prestationsersättningen för att mins-

ka andelen timanställda från år 2022 och framåt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hemtjänsten är en verksamhet som fluktuerar, ofta med kort varsel. Hem-
tjänsten har, som en del av hemteamen, en central roll att snabbt kunna ställa 
om för att möjliggöra hemgång för utskrivningsklara från slutenvården.  
 
Vidare bidrar förmågan till snabb omställning i hemtjänsten till att minska 
behovet av korttidsvård.  
 
Personalbehovet varierar över tid, ibland från dag till dag, och bemannings-
frågorna är tidskrävande för såväl enhetschef som planerare. Det handlar om 
att säkerställa rätt bemanning i såväl upp- som nedgång av behoven. Sats-
ningen möjliggör en ökad bemanning av månadsanställda som omfördelas 
mellan grupperna efter behov och minskar behovet av timvikarier.  
 
I syfte att förbättra förutsättningarna för personalplanering och för att förbätt-
ra enhetschefernas arbetsmiljö föreslås en utökning av resurserna för plane-
ring. Idag avsätts resurser motsvarande 60 % av en heltid (i genomsnitt) per 
arbetsgrupp. Förslaget innebär en ökning med 40 % av en heltid (i genomsnitt) 
per arbetsgrupp.  
 
Förslagets bidrar till förbättrade förutsättningar för kontinuitet hos brukarna 
och förbättrad kvalitet inom vård och omsorg.  
 
Satsningen kommer att utvärderas efter ca 9 månader med ett särskilt fokus 
på effekter på medarbetares och enhetschefers arbetsmiljö.   
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Satsningen föreslås finansieras av medel från omstrukturering år 2021 och 
från och med år 2022 statlig prestationsersättning för att minska andelen ti-
manställda. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 90 föreslagit socialnämnden 
besluta att förstärka planerarfunktionen inom hemtjänsten med motsvarande 
8 - 10 årsarbetare till en kostnad av 5 mkr årligen, omfördela 500 tkr från om-
strukturering till hemtjänst för år 2021 samt avsätta 5 mkr/år från den statliga 
prestationsersättningen för att minska andelen timanställda från år 2022 och 
framåt. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Beslutet behandlas av fackliga parter vid Socialförvaltningen fora för informa-
tion och förhandling den 6 december. Ärendet har beretts tillsammans med 
verksamhets- och enhetschefer inom hemtjänsten.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
En god planering har positiva effekter på socialförvaltningens kompensatoris-
ka uppdrag. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
En god planering bidrar till en bra arbetsmiljö för socialförvaltningens medar-
betare, där majoriteten är kvinnor.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
En god planering kan bidra till mer optimerade reseplanering vilket bidrar till 
en minskad klimatpåverkan.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
En god planering leder till ett effektivt nyttjande av resurserna vilket bidrar 
till en starkare ekonomi.  
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Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens förslag avseende äldresatsning del 4,  
SOC Hid: 2021.3661 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 90,  
SOC Hid:2021-3772 

 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer Stöd i hemmet 
Avdelningschef Ekonomi och infrastruktur 
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§ 217 
 
Verksamhetsbidrag 2022 till Kvinnojouren Iris 
Ärendenr 2021/1341-3.9.12.1 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren Iris verksamhetsbi-
drag med 1 080 000 kr för år 2022. 

2. Kvinnojouren IRIS ska lämna in verksamhetsberättelse med bokslut ef-
ter verksamhetsårets slut. 

3. Medel som inte använts under året ska återbetalas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren Iris har ansökt om verksamhetsbidrag om totalt 1 080 000 kr för 
år 2022 för personal- och lokalkostnader. Kvinnojouren Iris verksamhet hjäl-
per och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, 
sexuella övergrepp, hot och förnedring. 
 
De verksamheter som finns under föreningen är Kvinnojouren Iris med skyd-
dat boende, tjejjouren, tantjouren och juridikjouren. Från januari till sista ok-
tober 2021 har kvinnojouren haft totalt 280 gästnätter med kvinnor och 490 
gästnätter med barn, varav 59 gästnätter med kvinnor och 14 gästnätter med 
barn från andra kommuner.  
 
För år 2021 beviljades verksamhetsbidrag till Kvinnojouren IRIS med 1 067 500 
kronor. Medel som inte använts under året ska återbetalas. Avstämning gäl-
lande detta utförs när bokslutet är klart. Kvinnojouren har tidigare beviljats 
statsbidrag. Dessa medel kan dock inte ansökas om gällande kostnader för 
personal i skyddat boende och inte heller till hyra. 
 
Därav är socialförvaltningens bedömning att Kvinnojouren kan beviljas 1 080 
000 kr i verksamhetsbidrag gällande kostnader för personal och hyra för det 
skyddade boendet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 91 föreslagit socialnämnden 
besluta att bevilja Kvinnojouren Iris verksamhetsbidrag med 1 080 000 kr för 
år 2022. Kvinnojouren IRIS ska lämna in verksamhetsberättelse med bokslut 
efter verksamhetsårets slut. Medel som inte använts under året ska återbeta-
las. 
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Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Jonas Brännberg (RS) föreslår att Kvinnojouren Iris ska beviljas 1 580 000 kr för 
2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Jonas Brännbergs förslag mot 
varandra och finner att socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Dialog: 
Dialog har genomförts med Kvinnojouren Iris. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Genom att stödja Kvinnojouren Iris bidrar det till ökad jämlikhet i barn och 
ungas uppväxtvillkor. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet verkar för att förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Följebrev – Ansökan om verksamhetsbidrag, SOC Hid: 2021.3345 
 Bilaga 1 - Sammanställning av kostnader, ansökan verksamhetsbidrag 

2022, SOC Hid: 2021.3349 
 Verksamhetsberättelse 2020, SOC Hid: 2021.3348 
 Verksamhetsplan 2021, SOC Hid: 2021.3350 
 Verksamhetsplan 2022, preliminär, SOC Hid: 2021.3351 
 Socialförvaltningens förslag avseende verksamhetsbidrag 2022 till 

Kvinnojouren Iris, SOC Hid: 2021.3662 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 92,  

SOC Hid: 2021.3773 
 
Beslutet skickas till 
Kvinnojouren Iris 
Verksamhetschef Folkhälsa, hälso- och sjukvård
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§ 218 
 
Verksamhetsbidrag Tjejjouren 2022 
Ärendenr 2021/1367-3.5.3.4 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Tjejjouren verksamhetsbidrag med 
586 522 kr för år 2022. 

2. Tjejjouren ska lämna in verksamhetsberättelse med bokslut efter verk-
samhetsårets slut. 

3. Medel som inte använts under året ska återbetalas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjejjouren Luleås huvuduppgift är stötta och stärka tjejer och unga kvinnor i 
åldrarna 12-30 år, främst via stödchatt och uppsökande verksamhet. De arbe-
tar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tjejjouren har främst arbetat med 
förebyggande insatser på skolor i Luleå. Tjejjouren tar då upp allt från femi-
nism och porr till psykisk ohälsa och sexuella övergrepp. 
 
Under året har Tjejjouren tillsammans med Folkhälsa, elevhälsan och fritids-
gården Navet startat upp ett samarbeta för att tillsammans synas och vara där 
de unga tjejerna är och arbeta våldsförebyggande. 
 
Tjejjouren ansöker om verksamhetsbidrag om totalt 586 522 kr för 2022 för 
personal och hyreskostnader. År 2020 beviljades Tjejjouren 580 550 kr.  
 
Socialförvaltningens sammantagna bedömning är att Tjejjouren Luleå kan 
beviljas verksamhetsbidrag för hyreskostnad samt personalkostnader om to-
talt 586 522 kr för att möjliggöra det ideella arbetet med förebyggande insatser 
för målgruppen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 92 föreslagit socialnämnden 
besluta att bevilja Tjejjouren verksamhetsbidrag med 586 522 kr för år 2022. 
Tjejjouren ska lämna in verksamhetsberättelse med bokslut efter verksamhets-
årets slut. Medel som inte använts under året ska återbetalas. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har genomförts med Tjejjouren samt avdelningschefer på barn- och 
ungdomsförvaltningen.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet påverkar en ökad jämlikhet gällande barn och ungas uppväxtvillkor. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet påverkar möjligheten att påverka våld och trakasserier mot kvinnor 
samt bidrar till en bättre kunskap om könsmönster.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.  
 
Beslutsunderlag 

 Ansökan Tjejjouren, SOC Hid: 2021.3414 
 Verksamhetsberättelse 2020 Tjejjouren, SOC Hid: 2021.3535 
 Socialförvaltningens förslag avseende verksamhetsbidrag Tjejjouren 

2022, SOC Hid: 2021.3663 
 Förslag till verksamhetsplan 2022, SOC Hid: 2021.3715 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 92,  

SOC Hid: 2021-3774 
 
Beslutet skickas till 
Tjejjouren Luleå 
Verksamhetschef Folkhälsa, hälso- och sjukvård 
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§ 219 
 
Tilldelning av bidrag ur Asta Svenssons arv 2022 
Ärendenr 2021/1063-3.9.12.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja ansökta medel med totalt 784 000 kr 
ur Asta Svenssons arv till följande verksamheter: 

 Alvik vård- och omsorgsboende med 55 000 kr 
 Antnäs hemtjänst med 200 000 kr 
 Bergnäsets trygghetsboende med 20 000 kr 
 Bergstadens vård- och omsorgsboende med 36 000 kr 
 Byalagets hemtjänst med 80 000 kr 
 Ektjärns hemtjänst med 55 000 kr 
 Gammelstads trygghetsboende med 28 000 kr 
 Grändernas hemtjänst med 46 000 kr 
 Hammarens gruppbostad med 54 000 kr 
 Ingridshem vård- och omsorgsboende med 115 000 kr 
 Kronans dagverksamhet med 45 000 kr 
 Per Hindersagården vård- och omsorgsboende med 25 000 kr 
 Sjöbodan och Kajutan dagverksamhet med 25 000 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökningar innefattar att med bidrag ur Asta Svenssons arv utifrån Asta 
Svenssons vilja skapa aktiviteter som inte vanligtvis ingår i kommunens bi-
ståndsbedömda insatser och som medför en höjning av livskvaliteten för bru-
kare med äldreomsorg inom gamla Nederluleå församling.  
 
Dagverksamheterna som geografiskt ligger utanför gamla Nederluleå försam-
ling föreslås beviljas medel eftersom dagverksamheternas verksamheter riktar 
sig till alla medborgare, bosatta både inom och utanför gamla Nederluleå för-
samling. 
 
Även trygghetsboenden som har ansökt men som geografiskt ligger inom 
gamla Nederluleå församling föreslås beviljas medel, även fast dessa verk-
samheter inte bedriver äldreomsorg. Detta eftersom brukare med hemtjänst 
bosatta på trygghetsboendena inkluderas och därmed kommer aktiviteterna 
även brukare med hemtjänst tillgodo. 
 
Ansökta medel uppgår till totalt 784 tkr. 
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Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 93 föreslagit socialnämnden 
besluta att bevilja ansökta medel med totalt 784 000 kr ur Asta Svenssons arv 
till följande verksamheter: Alvik vård- och omsorgsboende med 55 000 kr, 
Antnäs hemtjänst med 200 000 kr, Bergnäsets trygghetsboende med 20 000 kr, 
Bergstadens vård- och omsorgsboende med 36 000 kr, Byalagets hemtjänst 
med 80 000 kr, Ektjärns hemtjänst med 55 000 kr, Gammelstads trygghetsbo-
ende med 28 000 kr, Grändernas hemtjänst med 46 000 kr, Hammarens 
gruppbostad med 54 000 kr, Ingridshem vård- och omsorgsboende med 115 
000 kr, Kronans dagverksamhet med 45 000 kr, Per Hindersagården vård- och 
omsorgsboende med 25 000 kr samt Sjöbodan och Kajutan dagverksamhet 
med 25 000 kr. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Alviks vård och omsorgsboende ansöker om medel för att öka kvaliteten och 
kunna ge den extra guldkanten för våra brukare i vardagen genom inköp av 
en smart tv för att kunna spela spel och få en bättre upplevelse av tex skidåk-
ning, melodifestival mm, elektrisk bakhäll för att kunna baka eget bröd och 
pizza, inköp av två sköna fåtöljer och en karaokemaskin samt fira temadagar 
såsom nobelmiddag, räkmackans dag, smörgåstårtans dag, midsommarfiran-
de och nyårsfirande med god mat och upplevelser.  
Ansökt summa 55 tkr. 
 
Antnäs hemtjänst ansöker om medel för samvaro och trivsel genom att an-
ordna aktiviteter där brukare ges möjlighet att få samlas tillsammans med 
andra personer, samtala, lyssna på musik och äta god mat. Ansökta medel 
planeras att användas till hyra av lokal, catering av mat, musikunderhållning, 
pynt till lokalen och gåva till personer som deltar.  
Ansökt summa 200 tkr. 
 
Bergnäsets trygghetsboende ansöker om medel för att anordna trädgårdsfest 
i närmiljön på trygghetsboendets utegård och möjliggöra för alla boende att få 
en upplevelse utanför sin lägenhetsdörr. Många boenden på trygghetsboendet 
har hemtjänst, använder rullator och har svårigheter att ta sig ut på andra 
evenemang. Genom trädgårdsfest ges alla boende på Bergnäsets trygghetsbo-
ende möjlighet till guldkant på tillvaron.  
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Ansökan föreslås beviljas med motiveringen att även fast trygghetsboendet 
inte ingår i äldreomsorgen, inkluderas personer med behov av äldreomsorg i 
form av hemtjänst i ansökan och därmed kan känsla av ensamhet minska ge-
nom att alla boende lär känna varandra.  
Ansökt summa 20 tkr. 
 
Bergstadens vård och omsorgsboende ansöker om medel för att ge möjlighet 
att alla brukare tillsammans och enskilt får det lilla extra för sitt välmående 
och trivsel. Ansökta medel ger möjlighet att få anordna trevliga och trivsam-
ma aktiviteter som exempelvis musikevenemang, extra god mat som upplevs 
positivt och uppskattas av boende. ”Spa hörna” med sollampa, utrustning för 
olika träningsmoment (fötter, armar etc) skärmar att ställa iordning och mu-
sikspelare för att koppla av till lugn eller annan musik på en avskild plats. Att 
ytterligare vårdhund eller katt får köpas så alla avdelningar har tillgång till en 
digital vårdkatt eller -hund som främjar den boendes välmående. 
Ansökt summa 36 000 tkr. 
 
Byalagets hemtjänst ansöker om medel för att bjuda på mat och underhåll-
ning, och främja de äldres vardag med det lilla extra och kunna förhöja de 
äldres tillvaro under högtider som jul, sommar, påsk genom jultallrik, julgo-
dis, sommartallrik och på hösten surströmming.  
Ansökt summa 80 tkr. 
 
Ekjärns hemtjänst är sedan årsskiftet en ny enhet från dåvarande ”Stadsöns 
hemtjänst” som i flera år ansökt om medel från Asta Svenssons arv för att 
kunna bjuda på mat och underhållning åt de äldre. Ektjärns hemtjänst ansöker 
om medel för att kunna fortsätta med detta och göra det som Stadsön haft som 
tradition och kunna bidra till en förhöjd tillvaro hos de äldre under högtider 
som jul, sommar, påsk och på hösten surströmming. 
Ansökt summa 55 tkr. 
 
Gammelstads trygghetsboende ansöker om medel för att sätta guldkant på 
vardagen och skapa gemenskap genom att anordna julbord och påskfirande 
för alla boenden på Gammelstads trygghetsboende. Boenden med hemtjänst 
välkomnas och alla hjälper varandra vid borden. Ansökta medel används till 
catering vid jul- och påskfirande. 
 
Ansökan föreslås beviljas med motiveringen att även fast trygghetsboendet 
inte ingår i äldreomsorgen, inkluderas personer med behov av äldreomsorg i 
form av hemtjänst i ansökan och därmed kan känsla av ensamhet minska ge-
nom att alla boende lär känna varandra. 
Ansökt summa 28 tkr. 
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Grändernas hemtjänst är sedan årsskiftet en ny enhet från dåvarande ”Stads-
öns hemtjänst” som i flera år ansökt om medel från Asta Svenssons arv för att 
kunna bjuda på mat och underhållning åt de äldre. Grändernas hemtjänst an-
söker om medel för att kunna fortsätta med detta och göra det som Stadsön 
haft som tradition och kunna bidra till en förhöjd tillvaro hos de äldre under 
högtider som jul, sommar, påsk och på hösten surströmming. 
Ansökt summa 46 tkr. 
 
Hammarens Gruppbostad ansöker om medel för att genom weekendresor, 
storhelgfester med presenter, konserter, trädgårdspyssel, trädgårdsmöbler och 
sensibilitetskatter förgylla vardagen för våra äldre brukare för att bidra till att 
öka välbefinnandet och främja känslan av meningsfullhet.  
Ansökt summa 54 tkr. 
 
Ingridshems vård- och omsorgsboende ansöker om medel för att genom li-
veunderhållning på mötesplatsen, brukarfest med middag och dans, julklap-
par till brukare, terapimaterial för personer med demenssjukdom och pubaf-
ton med mat kunna förgylla och ge det lilla extra till våra brukare. 
Ansökt summa 115 tkr. 
 
Kronans dagverksamhet är en ny verksamhet som riktar sig mot personer 
som bor i ordinärt boende och som upplever ofrivillig social isolering. Dessa 
personer ska via ett biståndsbeslut få komma till dagverksamheten en eller 
flera dagar i veckan för gemenskap och aktiviteter tillsammans med andra i 
samma situation. Ansökan avser inköp av material till verksamheten som ska 
användas till de gemensamma aktiviteterna på dagverksamheten och som ska 
bidra till meningsfullhet och delaktighet för deltagarna. Antal deltagare per 
grupp kommer att vara upp till 10 personer per dag. 
 
Kronans dagverksamhet ligger geografiskt utanför gamla Nederluleå område. 
Förslaget är ändå att bevilja ansökan ur Asta Svenssons arv med motivering 
att dagverksamhetens verksamhet riktar sig till äldre personer bosatta i hela 
Luleå kommun. 
Ansökt summa 45 tkr. 
 
Per Hindersagården vård- och omsorgsboende ansöker om medel för att 
kunna erbjuda underhållning för brukarna vid två tillfällen per månad under 
2022.  
Ansökt summa 25 tkr. 
 
Sjöbodan/Kajutans dagverksamhet ansöker om medel för inköp av en grill-
plats med tillhörande bänkar och diverse kökstillbehör som kaffepanna m.m. 
Äppelträd som vi kan plantera tillsammans och skörda till bakverk. Många av 
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våra gäster är mycket för ett aktivt uteliv under alla årstider. Att få göra upp 
eld och få koka sig en kaffetår på öppen eld är ett önskemål som såväl kvinnor 
som män har uttryckt hos oss. Äpplen till att använda i vårt kök till att baka 
och koka marmelad på är också många som uppskattar hos oss. 
 
Sjöbodan/Kajutans dagverksamhet ligger geografiskt utanför gamla Nederlu-
leå område. Förslaget är ändå att bevilja ansökan ur Asta Svenssons arv med 
motivering att dagverksamhetens verksamhet riktar sig till äldre personer 
bosatta i hela Luleå kommun. 
Ansökt summa 25 tkr. 
 
Dialog: 
Kontakt har genom telefonkontakt eller genom brukarråd tagits med brukare 
för dialog om önskade aktiviteter. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Genom att aktiviteter anordnas lokalt på boenden möjliggörs att brukare får 
delta i aktiviteter mer jämlikt med de som har öppna mötesplatser i centrum, 
eftersom många av våra brukare inte orkar resa till mötesplatserna. Denna 
aktivitet med social samvaro kommer öka jämlikheten och skapa trivsel och 
välmående hos våra brukare. Aktiviteter utförs på lika villkor oberoende kön 
och nationalitet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Många aktiviteterna möjliggör för brukare att få samlas tillsammans med per-
soner i samma situation och ålder i närområdet och ger möjlighet för brukare 
att umgås med personalen som besöker dem via hemtjänsten och skapa bra 
relationer med personalen. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Aktiviteter anordnas i närområden för att minska transportavstånd och even-
tuell klimatpåverkan. Samåkning kommer att anordnas för aktivitet för bruka-
re med hemtjänst. 
 
Mat beställs från lokal cateringfirma som använder mycket lokalproducerad 
mat samt som även finns med lokal i närområdet för att minska klimatpåver-
kan. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Catering kommer att bokas med företag i närområdet som då kommer stärka 
den ekonomiska tillväxten i Nederluleå område.  
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 Socialnämnden 2021-12-21  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för hantering av arvet efter Asta Svensson,  
SOC Hid: 2019.2465 

 Socialförvaltningens förslag avseende tilldelning av bidrag ur Asta 
Svenssons arv 2022, SOC Hid: 2021.3664 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 93,  
SOC Hid: 2021.3775 

 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Alvik vård- och omsorgsboende, Inger Isaksson 
Enhetschef Antnäs hemtjänst, Linda Bergström 
Representant Bergnäsets trygghetsboende, Gunnar Johansson 
Enhetschef Bergstadens vård- och omsorgsboende, Maria Nordlund 
Enhetschef Byalagets hemtjänst, Louise Landström Persdotter 
Enhetschef Ektjärns hemtjänst, Louise Landström Persdotter 
Representant Gammelstads trygghetsboende, Ingrid Pohjanen 
Enhetschef Grändernas hemtjänst, Louise Landström Persdotter 
Enhetschef Hammarens gruppbostad, Katarina Sundqvist 
Enhetschef Ingridshem vård- och omsorgsboende, Lisa Thelin och Helene 
Martinsson 
Enhetschef Kronans dagverksamhet, Katarina Välimaa 
Enhetschef Per Hindersagården vård- och omsorgsboende, Tina Aldenbro 
Rova 
Specialistundersköterska Sjöbodan och Kajutan dagverksamhet, Annika An-
dersson 
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg, Therese Lifbom 
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  Socialnämnden 2021-12-21 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

§ 220

Föreningsbidrag 2022 
Ärendenr 2021/1356-3.9.12.1 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag 2022 med totalt 640 400 kr 
enligt sammanställd bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har uppdraget att behandla ansökningar om bidrag från 
föreningar med anknytning till socialnämndens verksamhetsområde. En par-
lamentarisk grupp ur socialnämndens allmänna utskott har aktivt deltagit i 
beredningen. 

Socialförvaltningen har tagit in information om föreningarnas verksamhet. 

Socialnämndens egna målgrupper har prioriterats. Detta innebär bland annat 
att föreningar som på olika sätt kompletterar eller ersätter socialnämndens 
verksamheter eller utgör ett stöd till de mest utsatta grupperna har värderats 
högre än andra. En del föreningar, vars verksamhet bedöms som särskilt be-
tydelsefull, har värderats högst.  

Under 2021 har 13 ansökningar om föreningsbidrag kommit in. De föreslås få 
581 854 kr i verksamhetsbidrag och 58 546 kr i lokalbidrag, totalt 640 400 kr.  
Funktionsrätt och FUB har fått sänkning med anledning av att de begärt er-
sättning för anställningar, vilket föreningsbidraget inte är tänkt till.  
RSMH har fått ersättning för sex månader då de kommer att bli utan lokal och 
kommer att flytta in på Storgatan 13. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 94 föreslagit socialnämnden 
besluta att bevilja föreningsbidrag 2022 med totalt 640 400 kr enligt samman-
ställd bilaga. 

Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

Dialog: 
Föreningarna har lämnat sina ansökningar i Intergo, Luleå kommuns gemen-
samma datasystem för alla bidragsansökningar. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
När föreningarna skickar in ansökningarna besvarar de frågor hur deras pla-
ner är för minskad klimatpåverkan. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Föreningarna blir färre och färre. Anledningen är att de har problem att få 
ihop tillräckligt med personer i styrelserna. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning av föreningsbidrag 2022, SOC Hid: 2021.3666 
 Socialförvaltningens förslag avseende föreningsbidrag 2022,  

SOC Hid: 2021.3665 
 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 94,  

SOC Hid: 2021.3776 
 
Beslutet skickas till 
Föreningar som ansökt om bidrag
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 Socialnämnden 2021-12-21  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 221 
 
Revidering av socialnämndens arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan 
Ärendenr 2021/1299-2.1.3.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revideringen av socialnämndens 
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i beslut 2020-10-22 antagit socialnämndens 
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Den har därefter reviderats 
vid ett tillfälle 2021-06-24 § 118.  
 
Uppföljning och revidering av dokumenthanteringsplanen ska göras 
regelbundet. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna bifogade tillägg/ 
ändringar. Förslagen är markerade med rött. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 95 föreslagit socialnämnden 
besluta att godkänna revideringen av socialnämndens arkivbeskrivning och 
dokumenthanteringsplan. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Intern dialog/remissförfarande med respektive verksamhet samt stadsarkivet.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, 
förslag till revideringar, SOC Hid: 2021.3668 

 Socialförvaltningens förslag avseende revidering av socialnämndens 
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, SOC Hid: 2021.3667 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 95,  
SOC Hid: 2021.3777 

 
Beslutet skickas till 
Stadsarkivet 
Socialchefens ledningsgrupp 
Arkivredogörare 
Arkivarie 
Arkivansvarig 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 222 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning avseen-
de, utredningsplatser Varvet 
Ärendenr 2021/1353-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ”Beslut om bistånd i form av tillfälligt bo-
ende i socialförvaltningens egen regi, Varvet” tas bort ur delegations-
ordningen. 

2. Socialnämndens delegationsordning revideras som en konsekvens av 
beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2021-11-25 beslutat att utredningsplatserna vid Varvets 
servicebostad istället ska användas till permanenta platser. Beslutet innebär 
förändringar i socialnämndens delegationsordning genom att ”Beslut om bi-
stånd i form av tillfälligt boende i socialförvaltningens egen regi, Varvet”, flik 
14, punkt 22 stryks. 
 
Flik 14. SoL Socialtjänstlag 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 96 föreslagit socialnämnden 
besluta att ”Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende i socialförvaltning-
ens egen regi, Varvet” tas bort ur delegationsordningen. Socialnämndens de-
legationsordning revideras som en konsekvens av beslutet. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har förts med verksamhetschef öppenvård och socialpsykiatri samt 
med fackliga parter. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens förslag avseende revidering av socialnämndens 
delegationsordning avseende utredningsplatser, Varvet,  
SOC Hid: 2021.3669 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 96,  
SOC Hid: 2021.3778 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens kansli
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 223 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning avseen-
de underrättelseskyldighet vid felaktiga uppgifter i folk-
bokföringen 
Ärendenr 2021/1439-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen enligt social-
förvaltningens förslag nedan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av införande av en ny bestämmelse i folkbokföringslagen 32 c  
§, har myndigheter fr o m 18 juni 2021 blivit skyldiga att självständigt under-
rätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en 
person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Under-
rättelseskyldigheten gäller alla uppgifter i folkbokföringen, d v s inte bara en 
persons adress utan även t ex namn, födelsetid, födelseort, medborgarskap 
och civilstånd. 
 
Tröskeln för underrättelsekravet lågt; det räcker med att det kan antas att en 
uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig för att underrättelse-
skyldigheten till Skatteverket ska inträda. Det finns möjlighet att underlåta att 
underrätta ifall det finns särskilda skäl för underlåtelsen, exempelvis om kon-
sekvenserna för den enskilde riskerar att bli väldigt allvarliga. Att förtroendet 
mellan den enskilde och socialtjänsten kan påverkas av underrättelsen utgör 
dock inte särskilda skäl.  
 
Skyldigheten att rapportera oriktiga eller ofullständiga folkbokföringsuppgif-
ter är sekretessbrytande. Utgångspunkten för lagstiftningen är att sådana 
uppgifter ska rapporteras.  
 
Socialförvaltningen föreslår att delegat för att rapportera oriktiga eller ofull-
ständiga folkbokföringsuppgifter ska vara socialsekreterare, biståndshandläg-
gare, LSS-handläggare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare.   
 
Beslut att underlåta rapportering är ett undantagsbeslut, som kräver ett mer 
noggrant övervägande. Av den anledningen föreslås därför att beslut om att 
underlåta rapportering delegeras till enhetschef.  
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Besluten läggs in i delegationsordningen som nya punkter under flik 17. Öv-
rigt. 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 97 föreslagit socialnämnden 
besluta att komplettera delegationsordningen enligt socialförvaltningens för-
slag ovan. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har förts med specialistsocionom. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens förslag avseende revidering av socialnämndens 
delegationsordning avseende underrättelseskyldighet vid felaktiga 
uppgifter i folkbokföringen, SOC Hid: 2021.3670 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 97,  
SOC Hid: 2021.3779 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens kansli 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 224 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
avseende felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen 
Ärendenr 2021/1442-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen enligt 
socialförvaltningens förslag nedan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen (2007:612) och 
i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Lagändringarna syftar till att förstärka 
det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen. 
 
Lagändringarna berör kommunerna i några avseenden. Bidragsbrottslagen 
har redan tidigare varit tillämplig när det gäller ekonomiska förmåner för 
personliga ändamål som beslutas i en kommun. I praktiken berör 
bidragsbrottslagen socialtjänsten (försörjningsstöd och ersättning för 
kostnader för personlig assistans). Alla ändringar som nu har införts i 
bidragsbrottslagen är tillämpliga för socialtjänsten.  
 
Socialförvaltningen föreslår att delegat för att anmäla till annan myndighet 
om felaktiga utbetalningar i välfärdssystemet ska vara socialsekreterare, 
biståndshandläggare, LSS-handläggare, familjerättssekreterare eller 
familjehemssekreterare. 
  
Beslutet läggs in i delegationsordningen som ny punkt under flik 17. Övrigt. 
 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 98 föreslagit socialnämnden 
besluta att komplettera delegationsordningen enligt socialförvaltningens 
förslag ovan. 
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Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har genomförts med specialistsocionom. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 2020/05 från Sveriges kommuner och regioner,  
SOC Hid: 2021.3672 

 Socialförvaltningens förslag avseende revidering av socialnämndens 
delegationsordning avseende felaktiga utbetalningar ur 
välfärdssystemen, SOC Hid: 2021.3671 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 98,  
SOC Hid: 2021.3780 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens kansli 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

 
 
§ 225 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning avseen-
de beslut om tillfällig placering i familjehem/ nätverkshem 
Ärendenr 2021/1432-3.9.0.2 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt nedan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Akutboendet Loet har upphört 2020 vilket innebär att Flik 14 punkt 15 ”Beslut 
om tillfällig placering i akuthem eller familjehem” behöver revideras genom 
att stryka akuthem. Placering i nätverkshem läggs till.  
 
Det har framkommit behov av att tydliggöra punkten för att säkerställa att 
den endast används vid de fyra första månaderna av en placering. 
 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-12-09 § 99 föreslagit socialnämnden 
besluta att revidera delegationsordningen enligt ovan. 
 
Sammanträdet 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har förts med specialistsocionom. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet 
 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens förslag till beslut avseende revidering av social-
nämndens delegationsordning avseende beslut om tillfällig placering i 
familjehem/nätverkshem, SOC Hid: 2021.3673 

 Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2021-12-09 § 99,  
SOC Hid: 2021.3853 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens kansli 
Verksamhetschef myndighet socialtjänst 
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§ 226 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2021 
Ärendenr 2021/1455-1.1.1.7 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till socialnämnden på nästföljande 
sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning: 
 
Delegat Beslutsdatum 
  
Socialnämndens arbetsutskott  
Änr 2021/1480 (hid 2021.3744) 
Upphandling av ramavtal för utgivning av SITHs 
kort 
 

2021-12-09  

Socialchef  
Änr 2021/477 (hid 2021.3574) 
Tilldelningsbeslut upphandling 2021 Fysioterapi; 
utrustning, hjälpmedel, träningsprodukter och 
förbrukning, Regionupphandling 

2021-11-25 

  
Änr 2019/83 (hid 2021.3710) 
Avtalsförlängning Treserva-TES 
 

2021-12-07 

Verksamhets-/avdelningschef  
Änr 2021/1460 (hid 2021.3609) 
Anmälan till IVO enligt 15 § p 11 LSS 

2021-11-26 

  
MAS/MAR/SAS  
Änr 2021/824 (hid 2021.3636) 
Avsluta utredning enligt Lex Sarah 
 

2021-11-30 

Änr 2021/1482 (hid 2021.3635) 
Inleda utredning enligt Lex Sarah 
 

2021-11-30 
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 Socialnämnden 2021-12-21  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 

Enhetschef  
Änr 2021/1449 (hid 2021.3610) 
Anmälan enligt Lex Maja 

2021-11-24 

  
Övriga beslut fattade på delegation  

 Beslut i personalärenden/anställningar, november 2021 
 
Beslut i enskilda ärenden 

 Individ- och familjeomsorg och familjerätt, november 2021 
 Äldreomsorg, november 2021 
 Funktionsnedsatta SoL, november 2021 
 Funktionsnedsatta LSS, PA-SFB, november 2021 
 Extra arvode till familjehem, nr 62—64, 2021 
 Fullmakt, nr 56--58, 2021 
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§ 227 
 
Redovisning av meddelanden december 2021 
Ärendenr 2021/1454-1.1.1.7 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande meddelanden redovisas: 
 
Avsändare Ämne 
 
Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, 
2021-11-26 

 
Änr 2021/316 (hid 2021.3621) 
Beslut i tillsynsärende – Tillsyn av följsamhet av 
rutin för att minska smittspridning av Covid-19 i 
hemtjänstgrupp  

 
Kommunfullmäktige 
2021-11-22 § 239 

 
Änr 2021/1050 (hid 2021.3687) 
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande 
beslut enligt LSS, kvartal 2 2021 

 
Kommunfullmäktige 
2021-11-22 § 240 

 
Änr 2021/1051 (hid 2021.3640) 
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande 
beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 

 
Kommunfullmäktige 
2021-11-22 § 248 

 
Änr 2021/425 (hid 2021.3688) 
Reviderade avgifter för kommunal hälso- och 
sjukvård 

 
Kommunfullmäktige 
2021-11-22 § 250 

 
Änr 2021/1454 (hid 2021.3689) 
Motion (V) angående klimatsäkring av politiska 
beslut inom kommunen 

 
Vänsterpartiet (bilaga 
till KF beslut 2021-11-
22 § 250) 

 
Änr 2021/1454 (hid 2021.3690) 
Motion (V) angående klimatsäkring av politiska 
beslut inom kommunen 
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§ 228 
 
Nämndinitiativ från Rättevisepartiet Socialisterna angåen-
de schemaläggning för Nattpatrullen 
Ärendenr 2021/1588-1.1.1.5 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att nämndinitiativet får ställas och överlämnar det till 
socialförvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nämndinitiativ har lämnats in av Jonas Brännberg (RS). 
 
Nämndinitiativets förslag 
För att förbättra möjligheten till bättre scheman för Nattpatrullen föreslår 
Rättvisepartiet Socialisterna att: 

- Nattpatrullen får extra resurser i form av pengar och utbildning för att 
lösa schemaläggningen lokalt “på golvet” 

- i samråd med personalgruppen utarbeta hur schemaläggningen i detalj 
ska gå till. Det kan till exempel handla om en deltidstjänst i varje 
grupp som jobbar med schemaläggning, och/eller om mer avsatt tid för 
all personal att “diffa” och lösa eventuella schemaproblem tillsam-
mans. 

 
Sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att nämndinitiativet får ställas och finner att social-
nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Nämndinitiativ om schemaläggning för Nattpatrullen,  
SOC Hid: 2021.3846 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens kansli
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