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 Kallelse 
 

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
 Diarienr 22SN2 
    

Förslag till beslut 
Förslag på justerare: Maria Fäldt 
  
Förslag på tid och plats: Digital justering, senast den 1 november, kl. 15.00. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på justerare: Maria Fäldt 
  
Förslag på tid och plats: Digital justering, senast den 1 november, kl. 15.00. 
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 Kallelse 
 

2. Inlottade ärenden 
 Diarienr 22SN4 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
----- 
Rosanna Spjuth, Therese Julkunen och Stina Lundberg berättade om tre beslut som fattats inom 
verksamheten och som lottats fram av nämndsekretariatet. Rosanna Spjuth berättade om ett 
hemtjänstärende, Therese Julkunen berättade om ett beslut om boendestöd och Stina Lundberg 
berättade om ett ärende om försörjningsstöd.  
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3. Förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn 
enligt SoL och LVU 

 Diarienr 22SN147 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar ändra delegationen i fråga om Sol och LVU enligt förslag med tillägget 
uppdra åt förvaltningen att placera in tilläggen på lämpligt ställe i befintlig delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar ändra delegationen i fråga om Sol och LVU enligt förslag med tillägget 
uppdra åt förvaltningen att placera in tilläggen på lämpligt ställe i befintlig delegationsordning. 
----- 
Riksdagen beslutade den 31 maj 2022 att anta förslagen i proposition 2021/22:178 om barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 
2022. Ändringen i lagstiftningen syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa 
trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL). 
 
Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen ändras och kompletteras. 
 
I samband med översynen av nya lagstiftningen Lilla hjärtat har vi även sett behov av 
kompletteringar avseende utreseförbud enligt LVU. Dessa finns med i förslag om förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag om förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn enligt SoL och LVU 

 
Beslutet skickas till  
Enhetschef Sofie Isaksson 
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4. Budgetuppföljning september 2022 
 Diarienr 22SN28 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per september. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per september. 
----- 
Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -28,2 mkr. Helårsprognos sätts till -35,9 
mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning SOC September 2022 
 Analys SOC September 2022 
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 Kallelse 
 

5. Komplettering ekonomisk handlingsplan 2022-2023 
 Diarienr 22SN105 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar komplettering av ekonomisk handlingsplan 2022-2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden antar komplettering av ekonomisk handlingsplan 2022-2023. 
----- 
Komplettering av text till punkt 3 (Utökad uppföljning av verksamhet inklusive ekonomi) under 
Särskilt boende för äldre. 
 
Beslutsunderlag 
 Ekonomisk handlingsplan 2022-2023 
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6. Utvärdering sommar 2022 
 Diarienr 22SN149 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
----- 
Underlag presenteras vid sammanträdet. 
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7. Socialnämndens handlingsplan för arbete med 
barnkonventionen 

 Diarienr 21SN139 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen. 
Socialnämnden beslutar avsluta arbetet med Socialnämndens handlingsplan för arbete med 
barnkonventionen och barnets bästa. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fastställer riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen. 
Socialnämnden beslutar avsluta arbetet med Socialnämndens handlingsplan för arbete med 
barnkonventionen och barnets bästa. 
----- 
Socialnämnden beslutade 2021-06-30 om en handlingsplan med syfte att förverkliga FN:s 
barnkonvention i hela Socialnämndens verksamhet så att barnets bästa genomsyrar 
socialtjänstens alla verksamheter. 
 
Tre arbetsområden identifierades att jobba med i förvaltningen: 
- I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 
- Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras 
- Utbildning och kompetensutveckling 
 
Vid uppföljning av arbetet våren 2022 gav Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på 
övergripande riktlinje, justering i Riktlinjer för myndighetsutövning samt placering av barn 
utanför hemmet, och att säkerställa att barnkonventionen kommer att finnas med som årligen 
återkommande tema i Socialnämnden och i den strategiska ledningsgruppen. 
 
Socialtjänsten har nu tagit fram förslag till en övergripande riktlinje. Arbetet med justering av de 
övriga riktlinjerna har övergått i en mer grundlig revidering av dessa med målsättning att ha ett 
(1) styrande dokument i stället för flera. Arbetet med denna revidering pågår. 
 
Eftersom det kommer att finnas en övergripande riktlinje och då arbetet med revidering av 
övriga utpekade riktlinjer pågår, samt att barnkonventionen kommer att vara årligen 
återkommande som tema i Socialnämnden och i den strategiska ledningsgruppen, bedömer 
socialtjänsten att syftet med handlingsplanen är uppnått och att arbetet med handlingsplanen kan 
avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
 Piteå kommun Formulär för enkel BKA 
 Piteå kommun Formulär Barncheclista 
 Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen 
 Piteå kommun Formulär för utökad BKA 
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8. Förstudiearbete inför ett nytt SÄBO 
 Diarienr 22SN146 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att det fortsatta förstudiearbetet ska inriktas på analysera de två utpekade 
förslagen i stadsdelen Öjebyn och ge förslag på vilket som är mest lämpligt arbeta vidare med. 
Arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar att det fortsatta förstudiearbetet ska inriktas på analysera de två utpekade 
förslagen i stadsdelen Öjebyn och ge förslag på vilket som är mest lämpligt arbeta vidare med. 
Arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar. 
----- 
Socialnämnden beslutade 2021-11-24 att anta förslaget till ”Boendeplan 65 år och äldre 2022–
2030”. I boendeplanen framgår att antalet boendeplatser beräknas övergå i ett underskott från 
2026 fram till 2030. Utifrån detta beslutade socialnämnden bland annat att tillsammans med 
berörda förvaltningar påbörja ett förstudiearbete för att ta fram ett förslag på placering, antal 
platser samt behov av översyn av övriga boenden. 
  
Arbetsgruppen för förstudien har under vårens arbete enats om att för att komma vidare i arbetet 
behöver socialnämnden besluta att man vill placera ett nytt boende i stadsdelen Öjebyn. 
 
Beslutsunderlag 
 Inriktning fortsatt förstudie 
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9. Delgivningar oktober 2022 
 Diarienr 22SN133 
    

Förslag till beslut 
Delgivningar för oktober anmäls. 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar för oktober anmäls. 
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10. Delegationsbeslut 2022 
 Diarienr 22SN5 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-09-01 - 2022-09-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-09-01 - 2022-09-30. 
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11. Ordförande/socialchef informerar 
 Diarienr 22SN7 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
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12. Av ledamöter väckta ärenden 
 Diarienr 22SN9 
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13. Kontaktpolitikerna har ordet 
 Diarienr 22SN11 
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