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Beslutande: 

 

Agnetha Eriksson (S), ordförande 

Sven-Gösta Pettersson (S) 

Elisabet Davidsson (S) 

Rune Berglund (S), ersätter Per-Göran Gustafsson 

Maria Truedsson (S) 

Tommy Bjernhagen (NS), ersätter Mathias Thelin (S) 

Maria Wikslund (V), ersätter Nina Lindström (V) 

Ann-Kristin Isaksson (C), ersätter Jasmine Johnson (MP) 

Charlotte Elworth (M) 

Monika Karlsson (NS) 

Ulla Persson (FP) 

Mayvor Ekberg (KD) 

Britta Lysholm (C) 

 

 

Övriga deltagande: 

 

Lotta Filipsson, socialchef 

Gunbritt Johansson, socialchef 

Marlene Andersson, utredningsassistent, § 187 

Christine Berglund, utredningsassistent, § 187 

Alice Ölund, LSS-handläggare, § 187 

Elin Stenberg, biståndshandläggare, § 187 

Stefan Wiksten, controller/avdelningschef Adm, §§ 188-189, 192 

Helena Magnusson, avdelningschef ÄO, § 191 

Greger Pettersson, avdelningschef SO, § 190 

Iréne Lundqvist, MAS, § 197 
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§  186 

Val av justerande samt tid och plats för justering 

Justerande: Mayvor Ekberg (KD) 

Tid och plats: Fredag 20 november 2015, Socialtjänsten 
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§  187 

Utvalda ärenden  

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde. Två från avdelningen Stöd 

och omsorg, varav ett från Vuxna funktionsnedsatta och ett från Stöd till försörjning, och ett 

från avdelningen Äldreomsorgen. 
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§  188 

Månadsuppföljning och årsprognos till och med oktober 2015  

Diarienr 15SN342 

  

Beslut 

En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 

den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. Verksamheten måste 

därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Analyser av 

redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 

ekonomin under de kommande åren.  

 

Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och med 

oktober på -16,5 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat +5,1 mkr. Skillnaderna 

mellan åren återfinns främst inom Äldreomsorgen, men även Stöd och omsorg har sämre resultat i år 

jämfört mot fjolåret. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisar ett resultat på -20,2 mkr 

exklusive förändring semesterlöneskuld. Resultatprognos inklusive semesterlöneskuld hamnar på -

21,5 mkr. I jämförelse med bokslutet 2014 är detta en försämring med 20,7 mkr. 

 

Prognosen för helåret har försämrats jämfört med den prognos som gjordes efter september och totalt 

för Socialtjänsten är den nu -21,5 mkr. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en hög nivå 

vilket gör att utredning/bedömning/avlösning inom Äldreomsorgen går kraftigt minus och det finns 

inga tecken i dagsläget på att hemtjänsttimmarna ska minska. Vård och omsorgsboendena inom 

äldreomsorgen fortsätter också att försämra resultatet beroende på vårdkrävande brukare samt hög 

sjukfrånvaro. De stimulansmedel som kommer att erhållas från Socialstyrelsen är inräknade i 

prognosen och förväntas förbättra resultatet resterande del av året inom vård-och omsorgsboendena. 

Inom Stöd och omsorg är det Institutionsvård vuxna som försämrar årsprognosen där det är fler 

placerade än normalt samt att det har varit LVM placeringar under året. Det är också vårdkrävande 

brukare inom boendena som bidrar till underskottet. 

 

För mer detaljerad information, se månadsuppföljning oktober 2015  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning oktober 2015 

SN bild oktober 2015 

SN bild oktober 2015, särredovisad vht 
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§  189 

Verksamhetsplan 2016 - Administrativa avdelningen  

Diarienr 15SN339 

  

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Administrativa avdelningen 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsplaner för 2016, omfattande socialnämndens samtliga  

verksamheter har upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. Administrativa 

avdelningen redovisar sin verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen kommer 

att kompletteras med siffror så snart budgeten för 2016 är klar. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 - Administrativa avdelningen 
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§  190 

Verksamhetsplan 2016 - Stöd och omsorg  

Diarienr 15SN340 

  

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Stöd och omsorg 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsplaner för 2016, omfattande socialnämndens samtliga  

verksamheter har upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. Avdelningen Stöd och 

omsorg redovisar sin verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen kommer att 

kompletteras med siffror så snart budgeten för 2016 är klar. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 - Stöd och omsorg 
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§  191 

Verksamhetsplan 2016 - Äldreomsorgen  

Diarienr 15SN341 

  

Beslut 

Anta Verksamhetsplan 2016 för Äldreomsorgen. 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsplanen beskriver de mål som gäller för arbete med äldreomsorgen samt 

redovisar hur kommunen avser att tillgodose dessa mål. Första delen av äldreomsorgens 

verksamhetsplan följer socialnämndens plan för övergripande målsättningar under året. 

Andra delen i äldreomsorgens verksamhetsplan beskriver socialnämndens mål och 

ambitioner i befintlig verksamhet och i utvecklingsarbetet. 

Verksamhetsplanen omfattar planering för 2016 och samordnas med budget och 

verksamhetsplan för hela kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 
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§  192 

Tillägg till delegationsordning - Övergripande socialnämnden  

Diarienr 15SN348 

  

Beslut  

Införa tillägg i delegationsordningen rörande delegationsområdet 

Upphandling/avtal/ekonomi. 

 

Ärendebeskrivning  

I gällande delegationsordning finns inga uppgifter om vem som kan skriva av fordran mot 

kund samt bokföringsmässiga avskrivningar där fordran mot gäldenär kvarstår. Till 

delegationsordningen socialtjänsten övergripande ska därför tillföras uppgifter enligt bifogad 

fil. 

 

Beslutsunderlag 

Förändring delegationsordning övergripande 
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§  193 

Sammanträdesdatum för socialnämndens arbetsutskott och 

individutskott 2016 
 

Diarienr 15SN352 

  

Beslut 

Fastställa förslag på sammanträdesplan för socialnämndens arbets- och individutskott för 

2016, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner begäran om ändring i 

socialnämndens reglemente. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har hos kommunfullmäktige begärt att få ändra i reglementet för att kunna 

inrätta ett individutskott. I avvaktan på fullmäktiges beslut har endast datum för nämndens 

sammanträden under 2016 fastställt. Arbetsutskottet ska endast behandla allmänna ärenden 

och bereder till nämnd. Individutskottet sammanträder var 14:e dag och behandlar endast 

individärenden. Ett förslag till sammanträdesplan för arbetsutskott och individutskott har 

upprättats enligt följande: 

 

Månad Arbetsutskott Individutskott 

Januari 11 11, 26 

Februari 5 9, 23 

Mars 4 8, 22 

April 8 12, 26 

Maj 4 10, 23 

Juni 3 14, 28 

Juli - 12 (26) 

Augusti 5 9, 23 

September 2 13, 27 

Oktober 7 11, 25 

November 3 8, 22 

December 2 6,20 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-18 

12 (20) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  194 

Ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2015  

Diarienr 15SN337 

  

Beslut  

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3, 2015 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänstlagen 16 kap 6§ föreskriver att socialnämnden ska redovisa till 

kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det 

vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.  

 

Socialtjänsten rapporterar att under kvartal 3 2015 finns det 8 beslut som inte verkställts 

inom tre månader. Fyra av dem verkställdes under kvartal 3. Utöver det har 2 ärenden 

avslutats, det ena på egen begäran och det andra för att behovet upphört. Samtliga ärenden 

återfinns inom avdelningen Stöd och omsorg. Äldreomsorgen har inga ärenden att 

rapportera. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Inom enheten Stöd till barn och familj har det varit svårt att hitta lämpliga uppdragstagare. 

För enheten Vuxna funktionsnedsatta har en person på egen begäran önskat att få avvakta 

med verkställigheten till hösten 2015 och ytterligare en person har inte medverkat för att 

verkställighet ska kunna ske. 

 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet samt motivationsarbete pågår ständigt. Då en 

stor andel sökande har specifika önskemål försvåras arbetet. 

 

Budget 
Risken för sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut kvarstår och ökar vikten av 

noggranna anteckningar kring erbjudanden och dylikt. 

 

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2015 
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§  195 

Ej verkställda beslut LSS, kvartal 3 2015  

Diarienr 15SN338 

  

Beslut  

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 

Ärendebeskrivning  

LSS § 28 h föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per 

kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt 

gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. 

Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av 

de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. 

 

Socialtjänsten rapporterar att under kvartal 3 2015 finns det 14 beslut som inte verkställts 

inom tre månader. Av dem är 11 beslut om boende vuxna och återfinns inom 

verksamhetsområdet Psykosocialt stöd, 2 beslut avser daglig verksamhet inom 

verksamhetsområdet Stöd till försörjning/Daglig verksamhet (FöDa) och 1 beslut avser 

kontaktperson inom verksamhetsområdet Vuxna funktionsnedsatta. Båda besluten om daglig 

verksamhet och ett av besluten om boende vuxna verkställdes under kvartal 3 och ett ärende 

gällande boende vuxna har avslutats på grund av att behov ej längre föreligger. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Väntetiderna för plats i särskilt boende är långa eftersom boendeplatser saknas. 

Socialnämnden har beviljats pengar till nya boendeplatser, men då nya boendeplatser ännu 

inte står klara, är väntetiden fortfarande lång. 6 personer har väntat på plats i boende i ett år 

eller mer. Yngre personer kan bo kvar hemma hos sina föräldrar i avvaktan på boendeplats 

och de lite äldre erbjuds andra stödåtgärder i avvaktan på att lämplig plats ska bli ledig.  

 

Verksamhet 
Tydliga noteringar i akterna om orsaker till att beslut inte verkställts är viktiga och behov av 

motivationsarbete finns. 

 

Budget 
Risken för sanktionsavgifter är fortsatt hög och ökar vikten av noggranna anteckningar kring 

erbjudanden och dylikt. 

 

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut LSS, kvartal 3 2015 
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§  196 

Tema på socialnämndens sammanträden 2016  

Diarienr 15SN347 

  

Beslut  

Fastställa förslag till Tema på socialnämndens sammanträden 2016 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har vid varje sammanträde ett fastställt tema. Förslag till plan för kommande 

år läggs enligt följande: 

 

Januari – Bokslut + årsredovisning 

Februari – Årsredovisning (Sn:s egen) 

Mars – Missbruk 

April – Budget  

Maj – Framtidens Stöd och omsorg 

Juni – Studiebesök i verksamheterna 

Augusti – Styrande lagar 

September – Besök Äldrecenter 

Oktober – Socialnämndens VEP + Övergripande VEP 

November – Avdelningarnas VEP + revisorernas årliga granskning 

December - Kontaktpolitiker 

 

Eventuellt kan ett tematillfälle hållas öppet för information kring flyktingsituationen. 
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§  197 

Utredningsuppdrag arbetskläder i Socialtjänstens Stöd- och 

omsorgsavdelning 2015  
 

Diarienr 15SN346 

  

Beslut 

- Utifrån verksamhetens karaktär är det inte möjligt att införa arbetskläder.  

- Uppdra till verksamheten att påminna om att använda skyddskläder där behov finns och 

att följa de föreskrifter som finns gällande basal handhygien. 

- Klädbidraget behålls för personal inom Stöd och omsorg som idag får bidraget. 

- Utökning av klädbidrag till personal som inte omfattas av föreskrifterna ska beslutas av 

socialnämnden. 

 

Ärendebeskrivning  

I augusti 2014 fattade socialnämnden beslut om att införa arbetskläder inom äldreomsorgen. 

I det beslutet fanns också ett uppdrag att utreda behovet av arbetskläder för verksamheter 

inom Stöd- och omsorgsavdelningen. I detta ärende lämnar således medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) här över sin utredning för socialnämnden att ta ställning till och fatta 

beslut utifrån. Efter socialnämndens beslut 2014 har nya styrande dokument tillkommit i 

länet, men även på nationell nivå då en ny föreskrift om basal hygien i vård och omsorg 

träder i kraft 1 januari 2016. Den nya föreskriften innefattar utöver insatser inom hälso- och 

sjukvården även basala hygienregler för insatser som utförs inom vissa delar i socialtjänst 

lagen (SOL) och lagen om stöd och service (LSS).  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk kalkyl arbetskläder 2014 

Utredning arb.kläder SO VT 2015. Ekonomisk kalkyl och exemplifiering scenarior. 

Utredningsuppdrag arbetskläder socialtjänsten 2014 

SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg 

Sn §127 

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten 

Utredningsuppdrag arbetskläder i socialtjänstens stöd- och omsorgsavdelning 2015. 
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§  198 

Delegationsbeslut  

Delegationsbeslut för perioden 2015-10-01 – 2015-10-31 redovisas och läggs till 

handlingarna. 
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§  199 

Delgivningar  

Följande ärenden föredras och därefter till handlingarna med ett godkännande:  

 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 
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§  200 

Ordförande/socialchef informerar  

- Ny redovisning av ärendeflödet för missbruksvården och placeringar för barn och unga. 

- Flyktingsituationen i Piteå 
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§  201 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 
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§  202 

Kontaktpolitikerna har ordet  

  
 

Tommy Bjernhagen (NS) har varit på anhörigträffar i Rosvik och i Norrfjärden. Över lag är 

de boende och deras anhöriga nöjda, men efterfrågar mer sysselsättning på vård- och 

omsorgsboendena. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


