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§ 85
Information från ordföranden
Ärendenr 2021/630-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar socialnämnden om att invigningen av Kronans vårdoch omsorgsboende är uppskjutet till hösten på grund av gällande
restriktioner för att minska smittspridning.
Vidare informerar ordföranden om förestående länsträff för ordförande och
vice ordförande under vecka 21.

Sammanträdet
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Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 86
Information från förvaltningschef
Ärendenr 2021/631-3.9.0.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef Ida Johansson och enhetschef Marie Öhman informerar om
hyresskulder och förfarandet avseende hyresdebitering för övergångskontrakt
via socialtjänsten.
Kvalitetsstrateg Anette Hedman informerar om mått och mätetal för socialnämndens verksamhetsplan 2022-2024, baserat på den workshop som genomfördes vid socialnämndens planeringsdag 2021-05-05.
Slutligen informerar förvaltningschef om rutiner för hantering av sopor och
använd skyddsutrustning inom hemtjänsten.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Presentation av mått och mätetal för socialnämndens verksamhetsplan
2022-2024, SOC Hid: 2021.1673
Presentation av hyresdebitering, SOC Hid: 2021.1690

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 87
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
angeläget att socialnämnden aktivt deltar i planeringen för att motverka
smittspridning 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
informationen till handlingarna.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.
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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
jämlikhet i en situation där samhället prövas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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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
Beredskapsläget kan medföra ökade kostnader för verksamheterna. Dessa
bokförs med särskild kod för att sedan kunna härledas.

Beslutsunderlag
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Presentation av läget avseende covid-19, SOC Hid: 2021.1672

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 88
Månadsrapport januari-april 2021
Ärendenr 2021/662-1.3.2.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten januari-april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är 0 mkr. Socialförvaltningen väntar på slutgiltigt besked
om kompensation kring merkostnad för skyddsmaterial som borde komma
efter juni månad. Socialförvaltningen har fått full täckning för hela 2020 för
skyddsmaterial, vilket gav förvaltningen en viss buffert då intäkten för december månad först beslutades under 2021. Socialnämndens utfall för perioden är +7,9 mkr. Alla verksamhetsområden inom äldre uppvisar totalt en avvikelse på sammanlagt -18,3 mkr varav 9,2 mkr består av merkostnad för covid-19. Periodens avvikelse bärs upp av omstrukturering där det inkommit
engångsintäkter, främst ovanstående covid-ersättning.
Verksamhetsområdet särskilt boende prognostiserar ett underskott på 6 mkr
på grund av Kronan, vilket delvis täcks av omstrukturering. Personlig assistans prognostiserar ett överskott på 1,9 mkr och Stöd i hemmet prognostiserar -2,9 mkr. Stöd och omsorg prognostiserar ett underskott på -2,1 mkr.
Kostnader för covid-19 inom varje verksamhetsområde kommer genomlysas
ordentligt efter sommaren.
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Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden besluta att godkänna månadsrapporten januari-april 2021.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner
att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Månadsrapport jan-april 2021, SOC Hid: 2021.1671

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Socialförvaltningens förslag avseende månadsrapport januari-april
2021, SOC Hid: 2021.1670

Beslutet skickas till
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Socialförvaltningens ledningsgrupp
Maria Backe

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 89
Socialnämndens delårsuppföljning januari-april 2021
Ärendenr 2021/229-3.9.0.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna kompletterad version av delårsrapport
januari-april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens delårsuppföljning innehåller periodens beskrivning av
förvaltningens resultat och analys kopplat till nämndens egna prioriterade
målområden och kommunfullmäktiges utvecklingsområden.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 42 föreslagit socialnämnden
besluta att godkänna delårsrapport januari-april 2021.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar reviderad version av delårsrapport 1 januari-april
2021 kompletterad med ekonomi.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med föredragen komplettering
under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Delårsuppföljning, januari-april 2021 behandlas av de fackliga företrädarna
vid förvaltningens fora för information och förhandling.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
I delårsuppföljningen finns det utförligt beskrivet om hur arbetet och resultatet av ökad jämlikhet har genomförts och kopplat till utvecklingsområdet

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Delårsuppföljningen beskriver utförligt hur arbetet genomförts och resultatet
av en mer jämställd fördelning av makt och resurser kopplat till
utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Delårsuppföljningen beskriver utförligt hur arbetet genomförts och dess
resultat kopplat till utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
I delårsuppföljningen finns det beskrivet utförligt hur arbetet genomförts och
resultatet av en starkare ekonomi för tillväxt kopplat till utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




Socialnämndens delårsrapport 1 för jan-april 2021 kompletterad med
ekonomi, SOC Hid: 2021.1628
Socialförvaltningens förslag avseende delårsrapport 1 januari-mars
2021, SOC Hid: 2021.1529
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 42,
SOC Hid: 2021.1612

Beslutet skickas till
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Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 90
Yttrande över remissen Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör, Ds 2021:7
Ärendenr 2021/342-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått förmånen att ge synpunkter på regeringens promemoria Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. Syftet med de förslag som lämnas i promemorian är att stärka principen om barnets bästa och säkerställa
trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Barnets eller den unges rätt att komma till tals och få sina
synpunkter beaktade samt rätten till information har särskilt beaktats i de förändringar som föreslås.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden ställer sig positiv till remissen i sin helhet och ser att förslagen
tillgodoser syftet att stärka principen om barnets bästa.
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Socialnämnden delar utredarens resonemang och bedömning i promemorian i
sin helhet och ser att de förändringar som föreslås innebär ett stärkt skydd för
barnet samt att barnets bästa tillmäts större betydelse än nuvarande lagstiftning medger. Ett självständigt rekvisit om barnets bästa ses som tveksamt ur
rättssäkerhetssynpunkt och syftet bör kunna uppnås med befintliga möjligheter att med utgångspunkt i barnets bästa överväga om skäl för flyttningsförbud eller vårdnadsöverflytt föreligger.
Socialnämnden delar uppfattningen att nuvarande möjlighet till uppföljning
under två månader är för kort tid och att sex månader är en väl avvägd tid
som ger socialnämnden en reell möjlighet att följa upp att de positiva förändringarna kvarstår efter avslutad vård enligt LVU. Att uppföljningen blir en
skyldighet istället för en möjlighet bör minska risken för subjektiva bedömningar och öka tryggheten för barn som flyttar hem efter kortare eller längre
tid i samhällsvård. Planeringen av uppföljningen bör, oaktat skyldigheten att
besluta om uppföljning, så långt det är möjligt ske i samverkan med barnet
och dess vårdnadshavare/föräldrar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Socialnämnden delar utredarens förslag och bedömning gällande drogtester.
Möjlighet att besluta om drogtest sätter barnets bästa över vårdnadshavarens
rätt att säga nej. Socialnämnden vill ändå betona att drogtest inte i sig är tillräckligt utan bör ses som en del i en sammantagen bedömning. Vidare poängteras vikten av proportionalitets- och behovsbedömning i varje ärende.
Avslutningsvis vill socialnämnden påminna om att samtliga föreslagna förändringar innebär en påverkan på berörda personers självbestämmande och
integritet, vilket ansvariga nämnder och tjänstepersoner behöver ta i beaktande i bemötande och handläggning.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 43 föreslagit socialnämnden
besluta att anta remissvaret som sitt eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Promemorians huvudsakliga innehåll:
 Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om
vård enligt LVU ska upphöra.
 Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap 8 § föräldrabalken tidigareläggs.
 Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt
LVU har upphört.
 Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogteste för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU.
Utredaren har presenterat följande förslag:
 Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra.
 En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation efter
avslutad LVU-vård bör införas.
 Drogtest inför umgänge.
 Drogtest inför upphörande av LVU.
 Drogtest efter upphörande av LVU. Utredarens bedömning: Socialnämnden bör inte ges befogenhet att besluta att vårdnadshavare ska
lämna drogtest efter tvångsvårdens upphörande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Socialnämnden bör ges befogenhet att besluta att vårdnadshavare och
föräldrar ska lämna prov för kontroll av drogpåverkan.
Socialnämndens beslut att en vårdnadshavare eller en förälder ska
lämna prov för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. ska kunna överklagas.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Dialog:
Dialog har skett med enhetschefer, specialistsocionomer och socialsekreterare
vid Barn- och ungaenheten och Familjehemsenheten.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget bedöms kunna bidra till ökad jämställdhet, bland annat genom möjligheten att besluta om drogtester även för föräldrar som inte är vårdnadshavare. Detta kan bli en extra påminnelse om att även föräldrar som inte är
vårdnadshavare har betydelse för barnet och behöver göras så delaktiga som
möjligt utifrån vad som bedöms vara det bästa för barnet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet då fokus ligger på att stärka principen om barnets bästa genom förändringar i LVU och
SoL.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.
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Beslutsunderlag





Socialförvaltningens yttrande, SOC Hid: 2021.1532
Promemoria Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7),
SOC Hid: 2021.924
Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över remissen Barnets
bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7, SOC Hid: 2021.1531
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 43,
SOC Hid: 2021.1613

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 91
Yttrande över granskning avseende kommunens åtgärder
med anledning av ej verkställda beslut enligt SoL
Ärendenr 2020/1070-1.3.2.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer granskat rapporteringen
av gynnande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). KPMGs
bedömning är att rapporteringen till viss del är ändamålsenlig, men att
inrapporteringen behöver förbättras och vissa kvalitetshöjande åtgärder
vidtas.
KPMG rekommenderar att socialnämnden ska vidta åtgärder för att förbättra
nedanstående områden, med förvaltningens respons i anslutning:
Vidta åtgärder för att säkerställa att rapporteringen sker i enlighet
med lagkrav
Granskningen visar att inte alla gynnande ej verkställda beslut har en
kortfattad förklaring till skälen att beslutet inte verkställts. Detta ska förbättras
genom förtydligande anvisningar till rapportörer och ett mer sammanhållet
arbete med rapporteringen. Socialförvaltningen har kvalitetsråd på alla nivåer
i organisationen. Fr o m våren 2021 omfattar den fasta agendan för
kvalitetsråd punkten gynnande ej verkställda beslut som ett led i att förbättra
analysen och på så sätt vidta relevanta åtgärder för att minska antalet beslut
som inte verkställs skyndsamt och inom rätt tid.
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 Vidta åtgärder för att säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem behöver uppdateras. Som
mycket annat utvecklingsarbete har det fått stå åt sidan under pandemin.
Se över rutiner och säkerställa att processen är rättssäker och
tillgodoser brukare den insats de är berättigade till
Revisionens rekommendation härrör till att det går att markera en insats som
verkställd även om den ännu inte är det. Det har förekommit att insatser


Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

15

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-05-27

markeras som verkställda då handhavandet för att kunna dokumentera för
verkställighet inte är känt. Hypotetiskt skulle detta kunna leda till att en
persons insatser aldrig kommer till stånd. Förvaltningen behöver repetera och
tydliggöra instruktioner i befintlig handbok.
Effektiviseringsåtgärder i rapporteringsprocessen för gynnande ej
verkställda beslut
Rapporteringen sker för hand på pappersblankett och sänds till handläggare
via internpost. En e-tjänst för rapportering skulle underlätta och vara
sekretessmässigt säkrare. En e-tjänst för ändamålet är beställd.


Vidta åtgärder och säkerställa intern samverkan mellan myndighet
och verkställighet
Erfarenheterna från ett utvecklat teamarbete inom äldreomsorgen är goda. Det
har varit till gagn för den enskilde att alla relevanta professioners perspektiv
belyses under hela processen från ansökan till verkställighet och uppföljning.
Det gynnar också det interna samarbetet. Revisionen lyfter framförallt frågan
om boendekarriär då förmågor ökat eller funktionshinder minskat. Det är
angeläget att omhänderta och bejaka personers utvecklingspotential.
Förvaltningen delar revisionens mening och har påbörjat ett arbete med att
etablera teamsamverkan bredare inom organisationen.


Upprätta en risk och konsekvensanalys utifrån pandemiläget och dess
eventuella konsekvenser
En risk och konsekvensanalys som belyser hur behoven utvecklats under
pandemin då konsumtionen av vård och omsorg minskat är en mycket bra idé
från revisionen och arbetet med detta är påbörjat. Ett sådant arbete kan bidra
till en ökad handlingsberedskap.


Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 44 föreslagit socialnämnden
besluta att anta yttrandet som sitt eget.
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Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Arbetssätt kring gynnande ej verkställda beslut är en stående punkt på
socialchefens ledningsgrupp. Bostadsförsörjningsplanerna har passerat

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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förvaltningens fora för information och förhandling med fackligt
förtroendevalda.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Om vidtagna åtgärder leder till färre gynnande ej verkställda beslut bidrar det
till ökad jämlikhet för förvaltningens målgrupper.

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
Om vidtagna åtgärder leder till färre ej verkställda beslut kommer också färre
viten att utdelas till förvaltningen vilket är gynnsamt för det ekonomiska
resultatet.

Beslutsunderlag





Slutdokument, Granskning av åtgärder med av ej verkställda beslut
enligt SoL, SOC Hid: 2021.1015
Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över granskning
avseende kommunens åtgärder med anledning av ej verkställda beslut
enligt SoL, SOC Hid: 2021.1533
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 44,
SOC Hid: 2021.1614

Beslutet skickas till
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Verksamhetschefer inom SoL och myndighet
KPMG

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 92
Yttrande över granskning av implementeringen av styrande
och stödjande dokument inom äldreomsorgen
Ärendenr 2021/13-1.3.2.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har begärt yttrande efter granskning av implementering
och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen.
I rapporten framkommer att revisionen anser att de styrande och stödjande
dokumenten till viss del följs i verksamheterna, men förbättringsområden har
identifierats och förbättringsförslag från revisionen har lämnats.
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Socialnämnden ska utifrån granskningsrapporten lämna yttrande till
kommunrevisionen senast 2021-05-31. I nedanstående yttrande besvaras de
förbättringsområden som revisionen har identifierat.
Socialförvaltningens yttrande över revisionens granskningsrapport
Socialnämnden har tagit del av rapporten och håller till viss del med om de
synpunkter som har framkommit. Flera av de identifierade bristerna handlar
om information kring gällande arbetssätt, de har inte nått fram till
baspersonal. Det är viktigt att alla medarbetare har kännedom om de
arbetssätt som finns. Verksamhetschefer ger enhetschefer i uppdrag att
informera och förtydliga arbetssätten på arbetsplatsträffar under våren 2021.
Samtlig personal ska ha kännedom om arbetssätten under 2021.
De synpunkter som har lämnats vid gruppintervjuer omfattar flera olika
verksamhetsområden. Bedömning av synpunkterna kommer att göras i
socialförvaltningens övergripande kvalitetsråd under våren 2021, beslut
kommer också att fattas kring vidare arbete.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Rutin för samordnad planering vid utskrivning från slutenvård till Luleå
kommun efterlevs:
För att säkerställa trygg och säker utskrivning från sjukhus ska
överrapportering från region Norrbotten alltid ske till ansvarig sjuksköterska.
Att baspersonal tar emot överrapportering istället för ansvarig sjuksköterska
skall inte förekomma. De ska alltid hänvisa till ansvarig sjuksköterska.
Information kring detta ges till samtlig personal under 2021.
Se över möjligheterna att ”öppna upp” så journaler och anteckningar kan
läsas mellan de olika verksamheterna dvs. där det är finns behov att kunna
läsa varandras anteckningar och journaler.
Utförarverksamheter dokumenterar i samma journal, detta innebär att
journalanteckningar kan läsas av de verksamheter där brukaren är aktuell. Det
vill säga att om en brukare har varit på korttidsboende och sedan får
hemtjänst kan hemtjänstpersonalen läsa de journalanteckningar som är
skrivna på korttidsboendet. Undantag gäller daganteckningar de kan däremot
inte läsas av andra verksamheter än där de är skrivna.
Säkerställa att samtliga oönskade händelser rapporteras som en avvikelse
vilket rutinen Vägledning - Avvikelser inom socialförvaltningen stipulera ska
göras.
Socialförvaltningen har en e-utbildning som samtliga medarbetare ska
genomgå för att få kunskap om hur och när en avvikelse ska upprättas. Vid
genomlysning har upptäckts att färre än förväntat har genomgått
utbildningen och verksamhetscheferna har uppmanat samtliga enhetschefer
att säkerställa att alla medarbetare genomgår utbildningen under 2021.
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Se över möjligheten att rapportera oönskade händelser, avvikelse, av allmän
karaktär så som exempelvis att en brukare/vårdtagare får vänta orimligt
länge på sjuksköterska.
Det finns möjlighet att rapportera oönskade händelser även av denna karaktär
i systemet. Verksamhetschefer för vård och omsorg säkerställer att
informationen går ut till samtlig personal under 2021.
Tydliggöra vilka rutiner som finns samt var dessa kan finnas, samt
säkerställa att samtliga medarbetare känner till/tagit del av de
rutinbeskrivningar och styrande dokument som finns.
Arbetssätt som stöd i hemmet implementerat under vintern 2020/2021, att
samtliga medarbetare informeras om aktuella och de mest förekommande
rutinerna. Arbetssätten innebär även att signerar efter att man tagit del av
rutinen. Samma arbetssätt kommer att implementeras på vård- och
omsorgsboende under 2021.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

20

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-05-27

Säkerställa att samtliga medarbetare som har behov av att komma in i
verksamhetssystemet får tillgång/inloggning till systemet.
Korttidsvikarier som jobbar på flera arbetsställen med kort varsel har inte
tillgång till verksamhetssystemet på alla arbetsplatser, det är inte möjligt på
grund av sekretess. I övrigt har samtlig personal efter genomgången
utbildning tillgång till verksamhetssystemet. Personal som inte har tillgång till
verksamhetssystemet har möjlighet att lämna information och ta del av
information vid skiftbyte på arbetsstället. De tar kontakt med den ordinarie
personal under arbetspasset. Personal med inloggning till
verksamhetssystemet dokumenterar information som är överrapporterad från
vikarier.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 45 föreslagit socialnämnden
besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har förts med verksamhetschefer för vård och omsorg, MAS, MAR och
SAS. Enhetschefer för sjuksköterskor har getts möjlighet att ha synpunkter på
yttrandet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
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De planerade åtgärderna utifrån granskningen bidrar till ökad jämlikhet för
målgruppen genom att de arbetssätt som ska gälla blir väl implementerade i
verksamheterna, vilka bidrar till en kvalitetssäker och jämlik vård och omsorg.

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.
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Beslutsunderlag






Yttrande över KPMGs granskning av implementering och efterlevnad
av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen, SOC Hid: 2021
Slutdokument. Granskning av implementering och efterlevnad av
riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen, SOC Hid: 2021.1032
Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över KPMGs
granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner
inom äldreomsorgen, SOC Hid: 2021.1534
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11,
SOC Hid: 2021.1615

Beslutet skickas till
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Kommunrevisionen
Verksamhetschefer vård och omsorg
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§ 93
Återrapportering av statsbidrag för Nära vård 2020
Ärendenr 2020/298-3.9.0.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av statsbidrag Nära
vård 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har rekvirerat 4 589 078 kr gällande statsbidrag Nära vård
2020. Medlen var avsedda för:
1. Ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställningen till en Nära
vård
2. Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
3. Utbilda vårdens framtida medarbetare
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Under 2020 har socialförvaltningen till stor del hanterat pandemin covid-19.
För att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen har medel använts för att
tillsätta en ansvarig för skyddsutrustning, provtagningsteam samt rutiner
gällande covid-19.
Utöver detta har statsbidraget bidragit till:
- Utveckling av jämlik vård gällande sårvård. Ett utvecklingsarbete har
påbörjats inom sårvård med utökad kompetens, kartläggning av sår
via utökade resurser samt genomgång av sårvårdsmaterial.
- Insatser för ökad kvalitet inom diabetesvård. Bland annat har resurser
använts för att få ett strukturerat arbete gällande medicinsk fotvård
och remisshantering.
- Resurser har tillsatts som har arbetat med att få ett strukturerat
arbetssätt inom vårdprevention inom samtliga hemteam i ordinärt
boende.
- Ett utvecklingsarbete har pågått gällande att ta fram
rehabliteringsprocessen och utbildning inom vardagsrehabilitering.
Ovanstående utvecklingsarbeten planeras fortlöpa under 2021.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 46 föreslagit socialnämnden
besluta att godkänna återrapporteringen av statsbidrag Nära vård 2020.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog genomförd med fackliga parter, socialförvaltningens ledningsgrupp
samt personal inom hälso- och sjukvården.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Utvecklingsarbetet bidrar till jämlik vård.

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




Presentation nationella medel, SOC Hid: 2020.692
Socialförvaltningens förslag avseende återrapportering av statsbidrag
för Nära vård 2020, SOC Hid: 2021.1536
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 46,
SOC Hid: 2021.1616
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Beslutet skickas till
Verksamhetschef Folkhälsa, hälso- och sjukvård
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§ 94
Ansökan om statsbidrag för Nära vård 2021
Ärendenr 2021/447-2.4.3.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till rekvirering av statsbidrag
Nära vård 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen Luleå kommun har möjlighet att rekvirera statsbidrag
gällande Nära vård 2021 med totalt 8 345 093 kr.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Hälso- och sjukvården står inför en rad långsiktiga strukturella utmaningar
som tex. demografiutvecklingen och att primärvården ska vara navet.
Hälso- och sjukvården måste ställas om för att bättre kunna möta denna utmaning. Det ökade behovet av hälso- och sjukvård behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt, med bl.a. nya och förbättrade arbetssätt samt ett innovativt
och ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster.
Statsbidraget är fördelat enligt följande:
 Vidareutbildning till specialistsjuksköterska, 881 199 kr.
 Vårdens medarbetare: En ändamålsenlig kompetensförsörjning för
omställningen till en nära vård, utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen, utbilda vårdens framtida medarbetare, 1 204 373 kr.
 Nära vård: Generella insatser, personcentrerat förhållningssätt exempelvis utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare, kontinuitet
och relationsbyggande. Tillgänglighet, medskapande och delaktighet
för brukare och närstående. Hälsofrämjande och förebyggande arbete
samt att säkra kompetensförsörjningen. Särskilda insatsområden, exempelvis samverkan mellan kommun och region, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt, 6 259 521 kr.
Socialförvaltningen föreslår att statsbidraget rekvireras och används inom
följande utvecklingsområden:
- Vidareutbildning till specialistsjuksköterskor (distriktsjuksköterska,
vård av äldre, psykiatri).
- Kompetensutveckling inom t ex palliativ vård, sårvård, samsjuklighet
och klinisk bedömning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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-

-

Utarbeta n § ya arbetssätt för att möta målgruppen med svår samsjuklighetsproblematik samt utveckla samarbetet med Regionen för målgruppen.
Utveckling av vardagsrehabilitering inom stöd i hemmet för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet.
Utveckling av arbetssätt gällande sårvård och palliativ vård i samverkan med Regionen.
Fortsatt utveckling av nya arbetssätt gällande hembesökspatienter
samt patienter i hemsjukvården med komplex problematik i samverkan med Regionen.

Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 47 föreslagit socialnämnden
besluta att godkänna förslag till rekvirering av statsbidrag Nära vård 2021.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog genomförd med kommunala pensionärsrådet (KPR), fackliga samverkanspartners samt socialförvaltningens ledningsgrupp

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Genom beslutet bidrar utvecklingsområdena till jämlik vård.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
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Genom beslutet bidrar utvecklingsområdena till en mer jämställd service.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Genom effektiva och förändrade arbetssätt bidrar utvecklingsområdena till en
budget i balans.

Beslutsunderlag



Fördelning av medel 2021, SOC Hid: 2021.1538
God och nära vård 2021, SOC Hid: 2021.1539
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Socialförvaltningens förslag avseende rekvirering av statsbidrag Nära
vård 2021, SOC Hid: 2021.1537
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 47,
SOC Hid: 2021.1617

Beslutet skickas till

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Verksamhetschef Folkhälsa, hälso- och sjukvård
Verksamhetschef myndighet
Verksamhetschef socialpsykiatri och öppenvård

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 95
Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning 2021
Ärendenr 2021/489-2.4.3.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning
2021 enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättning 2021 enligt
fördelningsnyckel med totalt 3 116 758 kr. Statsbidraget rekvireras dels för att
bibehålla nivån på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget, dels för att finansiera en tillfällig höjning till personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. I Luleå kommun har drygt 400 personer daglig
verksamhet eller sysselsättning varav drygt 320 personer har beslut om daglig
verksamhet enligt LSS.
Socialförvaltningen avser att använda 60 000 kr för att bibehålla nivån på
dagpenningen för individer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS och
sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Dagpenningen har tidigare höjts
med hjälp av statsbidraget och är fastställd till 8 kr per timme.
Resterande medel, drygt 3 miljoner, avser en tillfällig höjning med hjälp av
statsbidraget för brukare tillhörande LSS. Den tillfälliga höjningen kommer att
betalas ut som engångsbelopp i slutet av året.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 48 föreslagit socialnämnden
besluta att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning 2021 enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
Regeringen har årligen sedan 2018 gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Luleå
kommun har tidigare sökt 2018 för att höja nivån på dagpenningen och 2019
för att bibehålla nivån på dagpenningen. År 2020 beviljades Luleå kommun
statsbidrag enligt fördelningsnyckel och använde medlen dels till att bibehålla
nivån på dagpenningen, dels för ett engångsbelopp till personer tillhörande
målgruppen för statsbidraget.

Dialog:
Dialog om statsbidraget inleddes under våren 2020 med Riksförbundet för
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Dialogen har
skett med representanter från FUB:s styrelse i lokala föreningen. Socialförvaltningen och FUB har en regelbunden dialog varav statsbidraget är en av
frågorna vi samverkan om. Det finns en samsyn mellan socialförvaltningen
och FUB om att söka statsbidrag enligt fördelningsnyckel samt hur medlen
ska fördelas. Socialförvaltningen och FUB har tillsammans informerat om
statsbidraget i dialogmöte 2021-03-09 med organisationen Funktionsrätt och
ordförande för tillgänglighetsrådet i Luleå.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deltagande i samhällslivet. Socialnämnden skall verka för att människor som
av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som alla andra.
Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Statsbidraget bidrar till ökad jämlikhet för personer med beslut om
insats enligt 9 §, punkt 10 LSS.
Statsbidraget bidrar inte till ökad jämlikhet för samtliga personer i daglig
verksamhet och sysselsättning eftersom personer med beslut om sysselsättning enligt SoL inte omfattas av statsbidraget. En övervägning och etisk reflektion har gjorts inför ansökan om statsbidrag, med anledning av utvecklingsområdet ökad jämlikhet. Slutsatsen är att inte ställa två grupper som har
behov av samhällets stöd mot varandra utan att söka hela beloppet enligt fördelningsnyckeln. Att regeringen gör en riktad satsning för personer i daglig
verksamhet enligt LSS är viktigt för målgruppen. Socialtjänsten kan på andra
sätt bidra till ökad jämlikhet för personer som har beslut enligt SoL genom
modellen arbetslinjen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Socialtjänsten ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa
goda förhållanden för olika grupper som har behov av samhällets särskilda
stöd. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Statsbidraget verkar för jämställdhet då det riktar sig till både kvinnor och män med beslut om daglig
verksamhet enligt LSS.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Statsbidraget har ingen påverkan på klimatet då antalet resor och transporter
till och från daglig verksamhet inte förändras.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Statsbidraget har ingen påverkan i bygget av ett hållbart och attraktivt Luleå.

Beslutsunderlag



Socialförvaltningens förslag avseende ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning 2021, SOC Hid: 2021.1540
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 48,
SOC Hid: 2021.1618

Beslutet skickas till

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Verksamhetschef stöd och service
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§ 96
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning 2021
Ärendenr 2021/515-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta 2021 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning revideras årligen utifrån den tidigare beslutade gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicy som stöd. Under utredningsarbetet inför år
2021 har ett förslag till förändringar lagts fram enligt bilaga. Inget av dessa
förslag var av ekonomisk betydelse för kommunen utan endast förtydliganden.
Norrbottens Kommuners socialberedning har beslut att rekommendera kommunerna att anta 2021 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 49 föreslagit socialnämnden
besluta att anta 2021 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna förändringarna som har påverkan på kommunens åtagande
handlar om förskrivning av tyngdtäcken, smärtlindringsapparatur (TENS),
lyftanordningar, medicinpåminnare, kommunikationsutrustning och vissa
produkter för bostadsanpassning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Tyngdtäcken kommer inte längre att kunna förskrivas som hjälpmedel då de
räknas som egenvårdsprodukt enligt MTP-rådets nationella rekommendation.
Stor oenighet i förarbetet har noterats i denna fråga.

Dialog:
Förslag till förändringar av gemensamma riktlinjer tas årligen fram av representanter från Norrbottens kommuner och Region Norrbotten i samråd med
Länshjälpmedelsgruppen. Enligt strategin för patient och brukarmedverkan
sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna löpande i
detta arbete och samråd har skett vid tre tillfällen under året.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Länsövergripande riktlinjer bidrar till en jämlik vård.

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
Luleå kommun har sedan många år samverkansavtal med Regionens
hjälpmedelsverksamhet för upphandlade hjälpmedel som förskrivs och köps
in till verksamheten. Det är av stor vikt att länets kommuner samverkar med
Region Norrbotten för att få en kostnadseffektiv och patientsäker hjälpmedelsverksamhet, både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444









Norrbottens kommuners styrelses protokoll 2021-03-04 § 10 Riktlinjer
för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
2021, SOC Hid: 2021.1380
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, SOC Hid: 2021.1381
Protokoll från politisk samverkansberedning 2021-01-21,
SOC Hid: 2021.1382
Socialförvaltningens förslag avseende riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2021,
SOC Hid: 2021.1541
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 49,
SOC Hid: 2021.1619
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Beslutet skickas till
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Norrbottens kommuner
Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 97
Äldreomsorgssatsning, del 2
Ärendenr 2021/417-3.9.0.1

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att använda del av medel från äldreomsorgssatsningen till:
 två (2) projektanställda aktivitetssamordnare
 en (1) måltidsutvecklare
 en (1) välfärdstekniksamordnare
 en (1) projektledare samt ersättning för arbetstid till medarbetare i Projektet Utveckling av schemaprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen omfattar totalt
4 miljarder kronor för 2021, vilket för Luleås kommun innebär 31,2 mkr. Satsningen är bestående i regeringens budget.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar
och utveckling av verksamheten.
Exempel på utvecklingsområden kan vara:
 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
 motverka ensamhet bland äldre
 öka personalkontinuiteten
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården
 förebygga smittspridning av covid-19
 utveckla stöd till anhörigvårdare
 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och
med den 31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur medlen har
använts. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med
angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen.
Socialförvaltningen har sammanställt behov från verksamheterna och haft
facklig dialog och förhandling.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

1. Aktivitetssamordnare, 2 personer
Aktiviteter genomförs, i varierad grad, på samtliga vård- och omsorgsboenden idag. För att möjliggöra samordning och utöka utbudet
av gemensamma aktiviteter (ex dans, boule) föreslås att projektanställa
två aktivitetssamordnare som arbetar för samtliga hus. De ska också
verka som inspiratörer för personalen att själva utveckla befintliga aktiviteter.
2. Måltidsutvecklare, 1 person
Socialförvaltningen ska arbeta för att skapa måltider som bidrar till
välbefinnande, hälsa och värdighet. Bra måltider för äldre personer i
socialförvaltningen är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa och för
ett värdigt och gott liv för alla.
Uppdraget som måltidsutvecklare innebär att:
 Leda, samordna och utveckla måltidsverksamheten
 Ansvarig för att planera och driva kompetensutveckling inom
måltider
 Kvalitetssäkra upphandling av livsmedel
 Kvalitetssäkra arbetsmiljön vid hantering av måltider
 Kvalitetssäkra en god ekonomisk hushållning med livsmedelsbudgeten
 Ansvarar för både interna och externa kontakter med politik, kunder, medborgare, leverantörer och verksamheter
 Ansvarig för kvalitetsutveckling och livsmedelssäkerhet
 Ansvarig för målarbete inom förvaltningens måltidsverksamhet
 Säkerställer och samordnar måltidsombudens uppdrag
 Arbetar strategiskt, taktiskt och operativt med måltidsverksamheten i socialförvaltningen
 Implementering, vidareutveckling och uppföljning av arbetssätt
 Driva måltidsfrågorna för socialförvaltningens målgrupper i Luleå
kommun.
3. Välfärdstekniksamordnare, 1 person
Det finns behov av stöd hemma hos brukarna som på ett mer handgripligt sätt kan hjälpa med teknik, t ex vid varudistribution, apotek el-

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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ler videosamtal över internet. En välfärdstekniksamordnare är en undersköterska eller annan relevant yrkesroll inom vård och omsorg som
jobbar med att instruera, handleda och ta fram processer och rutiner
för hur man kan arbeta med ny teknik inom olika verksamheter. Personen kommer ingå i Äldresupporten. Detta följer även Socialstyrelsens Lägesrapport 2020 för Vård och omsorg av äldre.
4. Utveckling av schemaprocessen, 1 projektledare samt ersättning för
arbetstid till medarbetare
Socialförvaltningen föreslår att en arbetsgrupp tillsätt för att belysa och
öka kunskapen om schemaläggning i allmänhet och hälsofrämjande
scheman utifrån ett medarbetarperspektiv. I arbetsgruppen ska medarbetare från olika verksamheter inom äldreomsorgen vara representerade, samt fackliga parter, schemastöd och arbetsmiljökompetens. Medel används för projektledare samt ersättning för den arbetstid som
medarbetare bidrar med i projektet. Rapporten återges nämnden. Projektet beräknas till ca 1 år.
Ovanstående satsningar är beräknade till en helårskostnad på 3,5 mkr varav
utveckling av schemaprocessen beräknas till ca 1 mkr. Utredningar kring fler
förslag pågår.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-05-11 § 50 föreslagit socialnämnden
besluta att använda del av medel från äldreomsorgssatsningen till två (2) projektanställda aktivitetssamordnare, en (1) måltidsutvecklare, en (1) välfärdstekniksamordnare, en (1) projektledare samt ersättning för arbetstid till medarbetare i Projektet Utveckling av schemaprocessen.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Information och förhandling enligt MBL med fackliga parter.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Satsning på välfärdstekniksamordnare och aktivitetssamordnare ökar jämlikheten för äldre. Även utveckling inom äldreomsorgen för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö ökar jämlikhet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Påverkar kommunens totala budget för en mer jämställd fördelning av resurser.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Samordning av aktiviteter ger minskad klimatpåverkan på transporter.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet gör socialförvaltningen mer attraktiv som arbetsgivare, fler karriärvägar för medarbetare och satsning på utveckling.

Beslutsunderlag



Socialförvaltningens förslag avseende äldreomsorgssatsning, del 2,
SOC Hid: 2021.1542
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-11 § 50,
SOC Hid: 2021.1620

Beslutet skickas till

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschef Maria Backe

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 98
Redovisning av delegationsbeslut maj 2021
Ärendenr 2021/488-1.1.1.7

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:
Delegat

Beslutsdatum

Socialchef
Ärendenr 2021/563 (hid 2021.1452)
Personuppgiftsbiträdesavtal, Phoniro AB

2021-04-28

Verksamhets-/avdelningschef
Ärendenr 2021/602 (hid 2021.1571)
Avtal Phoniro Care Bergvikens vob. Perioden
2021-07-01—2026-06-30
MAS/MAR/SAS
Ärendenr 2021/573 (hid 2021.1476)
Inleda utredning enligt Lex Sarah

2021-05-03

Ärendenr 2021/1255 (hid 2021.1524)
Beslut att avsluta utredning enligt Lex Sarah
Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

2021-05-06

2021-05-05

Övriga beslut fattade på delegation
 Beslut i personalärenden/anställningar, april 2021
Beslut i enskilda ärenden
 Individ- och familjeomsorg och familjerätt, april 2021
 Äldreomsorg, april 2021
 Funktionsnedsatta SoL, april 2021
 Funktionsnedsatta LSS, PA-SFB, april 2021
 Förhöjt arvode till familjehem, nr 22--28, 2021

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Fullmakt, nr 18--24, 2021

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Delegationsbeslut och listor över fattade delegationsbeslut finns tillgängliga
under sammanträdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 99
Redovisning av meddelanden maj 2021
Ärendenr 2021/487-1.1.1.7

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare

Ämne

Statens institutionsstyrelse, SiS
2021-04-23

Änr 2021/487 (hid 2021.1432)
Förändringar i SiS akut och utredningsverksamhet

Budgetutskottet
2021-04-22 § 11

Änr 2021/487 (hid 2021.1438)
Socialnämndens preliminära kommunbidrag 2022—
2024

Budgetutskottet
2021-04-22 § 17

Änr 2021/487 (hid 2021.1439)
Utvecklingsområdet ökad jämlikhet 2022—2024

Budgetutskottet
2021-04-22 § 18

Änr 2021/487 (hid 2021.1440)
Utvecklingsområdet mer jämställd fördelning av
makt och resurser 2022

Budgetutskottet
2021-04-22 § 19

Änr 2021/487 (hid 2021.1441)
Utvecklingsområdet minskad klimatpåverkan 2022

Budgetutskottet
2021-04-22 § 20

Änr 2021/487 (hid 2021.1442)
Utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt
2022

Kost- och servicenämnden, 2021-04-27
§ 13

Änr 2021/487 (hid 2021.1549)
Avvikelserapportering måltidsservice

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2021-05-27

Signature reference: 2a98299b-6c3d-4f05-901c-f95d6d43a444

Kost- och servicenämnden, 2021-04-27
§ 13

Änr 2021/487 (hid 2021.1548)
Avvikelserapportering måltidsservice - bilaga

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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