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§ 230 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

Två ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Äldreomsorgen och ett 

från Anhörigstöd SO. 
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§ 231 
 

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor till deltagare inom daglig 

verksamhet i Piteå 

Diarienr 18SN281 

 
Beslut 

Socialnämnden avslår Claes-Jörgen Pohls förslag om fria bussresor till deltagare inom daglig 

verksamhet. Socialnämnden kommer att arbeta vidare med frågan. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslaget inkom i juni 2018 från Claes-Jörgen Pohl med motiveringen att det skulle 

uppmuntra till deltagande, motverka inlåsningseffekter samt öka möjligheterna till praktik 

eller anställning. 

 

Socialnämnden ger sedan länge subventionerade arbetsresor då den enskilde betalar 19,25 kr 

per resa. Utan subvention skulle den enskilde betala mellan 50 – 200 kr per resa. Om social- 

nämnden skulle ge gratis arbetsresor skulle det medföra en kommunal merkostnad av minst 

1 300 000 kronor per år. Enligt min bedömning finns det inte några ekonomiska möjligheter 

att ge gratis arbetsresor. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Svar medborgarförslag oktober 2018 
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§ 232 
 

Månadsuppföljning ekonomi november 2018 

Diarienr 18SN15 

 
Beslut 

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

den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 

uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 

nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 

Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. 

Socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr. 

 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 

3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period föregående år 

var budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 2,6 mkr. 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% i 

budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr. 

 

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budget-avvikelse. 

Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild november 2018 

 Månadsuppföljning november 2018 
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§ 233 
 

Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 

2018 

Diarienr 18SN17 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att vid varje Socialnämndssammanträde 

redovisa aktiviteter för att åtgärda det negativa resultatet i budgeten och samtidigt stärka 

kvalitén i verksamheten. Socialtjänstens verksamheter i Piteå kommun har under flera år haft 

negativt resultat trots ett kontinuerligt arbete för att leverera högkvalitativa tjänster till 

medborgarna till låga kostnader för verksamheterna. På uppdrag av socialnämnden har det här 

dokumentet skapats för att sammanställa de genomförda och planerade åtgärder som 

förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2018 för att bromsa 

kostnadsutvecklingen. Målet med uppdraget är att kunna på ett tydligt sätt redovisa för 

Socialnämnden alla genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen jobbar med. Samt 

att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, 

konsekvenser, uppföljning och/eller resultat. Uppdraget omfattar alla socialtjänstens 

verksamheter där nämnden tillsammans med förvaltningen bedömer att det finns utrymme för 

besparingar utan att kompromissa socialtjänstens kvalitet i tjänsterna som erbjuds till 

medborgarna. 

Tanken bakom det här dokumentet är att det ska bli ett levande dokument som ständigt 

utvecklas och förändras i samma takt som verksamheterna i socialtjänsten utvecklas och 

förändras. Uppdraget kommer att fortsätta tillsvidare. 

För att ett åtgärdsförslag ska flyttas upp i tabellen pågående åtgärder ska bifogad mall vara 

ifylld. Åtgärden är genomförd när beslut är taget i socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 20181213 
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§ 234 
 

Analys av verksamhet och ekonomi inom Socialförvaltningens SO 

Diarienr 18SN474 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. Rapporten ligger till 

grund för det fortsatta arbetet 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av den djupt alarmerande kostnadsutvecklingen under 2017 inom 

Socialnämnden, fick kommunchefen under hösten samma år ett uppdrag från 

kommunstyrelsen att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och 

rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning. Detta uppdrag är 

en del av det övergripande arbetet. 

 

För en vidare förståelse av kostnadsutvecklingen inom Socialnämnden krävs ett fördjupat 

skriftligt analysarbete av avdelningen Stöd och omsorg. Analysen ska identifiera sambandet 

mellan verksamhetsförändringar och kostnadsutveckling framför allt mellan 2016/2017, samt 

identifiera insatser och åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen under 2018/2019. 

 

Analysarbetet avgränsas till ett urval områden/kostnadsställen med särskilt stor 

kostnadsökning respektive stora underskott. 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommun Analys Soc SO 181120 
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§ 235 
 

Revidering riktlinjer myndighetsutövning socialtjänsten 

Diarienr 18SN468 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer reviderad riktlinje för myndighetsutövning. 

 
Ärendebeskrivning 

Revidering sker i uppföljande syfte. Socialnämndens sedan tidigare fastställda riktlinjer avser 

all form av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, 

även för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och inte kräver 

formella biståndsbeslut. 

 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 

råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning 

utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från gällande lagstiftning, etisk 

utgångspunkt och fokus på värdegrund. Syftet med riktlinjerna är rättssäker och likställig 

handläggning samt förtydligande av de krav som socialnämnden ställer gällande 

kvalitetssäkring av processerna och vilken återrapportering som nämnden begär. 

Socialnämnden anser att väl fungerande myndighetsutövning är viktig grund för en 

kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Revidering har skett i form av viss textredigering, lydelser och korrigering utan att det 

inneburit innehållsförändring förutom tillägg ny punkt 11, gällande reglemente för 

uppföljning och revidering av riktlinjerna. 

 
Expedieras till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för myndighetsutövning 
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§ 236 
 

Riktlinje placeringsbeslut gällande barn och unga 

Diarienr 17SN352 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer riktlinje gällande biståndsbeslut i form placering i familjehem, hem 

för vård eller boende (HVB) och särskilt boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). 

 
Ärendebeskrivning 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 

råd, nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. Riktlinjen ska vara vägledande och 

tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från 

lagstiftning, etisk utgångspunkt och fokus på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning 

vid handläggning inom beslutsområdet. 

 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 

som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken 

återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 

myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

 
Expedieras till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinje placeringsbeslut för barn och unga 
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§ 237 
 

Riktlinje placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och beroende 

Diarienr 17SN353 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer riktlinje gällande placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och 

beroende 

 
Ärendebeskrivning 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 

råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning 

utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från lagstiftning, etisk utgångspunkt 

och fokus på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning inom 

beslutsområdet. 

 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 

som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken 

återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 

myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Riktlinjen avser placeringsbeslut gällande vuxna, 18 år eller äldre, med missbruk och 

beroendeproblematik för vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, 

familjehem eller särskilt boende. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning samt 

vilken kartläggning och vilka bedömningsgrunder som ska framgå av beslutsunderlaget. 

 
Expedieras till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinje placeringsbeslut vuxna missbruk och beroende 
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§ 238 
 

Ändring i delegationsordning gällande placeringsbeslut för barn och 

ungdom 

Diarienr 18SN476 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande 

bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende (HVB) och särskilt boende. Delegat ändras från verksamhetschef till socialnämndens 

arbetsutskott (AU). 

 
Ärendebeskrivning 

Ett beslut bistånd om bistånd gällande barn och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem samt vård i hem för vård eller boende (HVB) och 

särskilt boende är av ingripande karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. 

Utrednings- och beslutsprocessen har en hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter 

som därmed också kräver hög, specifik kompetens. 

 

Regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

anges i socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:7 och HSLF-FS 2017:79. Det är 

socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet uppfylls. 

Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 

behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 

förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 

myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 

gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och 

rättssäkerhet ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses 

utgöra ett stöd för både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

 
Expedieras till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens delegationsordning 

 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 
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§ 239 
 

Ändring delegationsordning placeringsbeslut vuxna vid missbruk och 

beroende 

Diarienr 18SN477 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande bistånd åt 

vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller 

särskilt boende upp till 3 månader. Delegat ändras från enhetschef till socialnämndens 

arbetsutskott (AU). 

 
Ärendebeskrivning 

Ett beslut bistånd om bistånd gällande vuxna dom i form av vård form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 

3 månader är av ingripande karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. Utrednings- 

och beslutsprocessen har en hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter som 

därmed också kräver hög, specifik kompetens. 

 

Det är socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet 

uppfylls. Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 

behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 

förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 

myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 

gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och 

rättssäkerhet ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses 

utgöra ett stöd för både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

 
Expedieras till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens delegationsordning 

 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 
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§ 240 
 

Ny rutin i socialtjänsten gällande arbets- och skyddskläder 

Diarienr 18SN289 

 
Beslut 

Socialnämnden i Piteå kommun beslutar att rutin gällande arbets- och skyddskläder ska gälla 

all personal inom kommunal vård- och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt 

med personer kan innebära risk för överföring av smitta. 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4 med ikraftträdande 2018-11-19 ålägger 

arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader för dessa samt att de hanteras på ett 

erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare utsätts för smittrisker i arbetet. Kunskap 

om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta och 

förhindra smittspridning är det primära i föreskrifterna. 

 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 

klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa 

är obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen 

men eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte 

bara förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen innefattar 

föreskriften även genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 

och lagen (1993:387) om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade, LSS. Sedan 

2016-01-01 omfattas således även hemtjänst och särskilt boende i form av vård och omsorgs- 

samt LSS-boende. 

 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär det utökade arbetsmiljöskyldigheter som 

kräver rutiner gällande arbetskläder vilka sedan tidigare är upprättade inom äldreomsorgen. 

Utvidgning av rutinerna föreslås till att gälla all socialtjänstens personal inom kommunal 

vård- och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt med personer kan innebära 

risk för överföring av smitta (bilaga 1). Rutiner är sedan tidigare framtagna gällande 

efterlevandskontroller. 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin gällande arbetskläder för personal inom kommunal vård 
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§ 241 
 

Utredning av habiliteringsersättning 

Diarienr 18SN377 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att övergå till att betala habiliteringsersättning per närvarotimme samt 

höja ersättningen från 6 kr per timme till 9 kr per timme. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över ersättningarna för brukare i daglig 

verksamhet/sysselsättning. 

Habiliteringsersättningen i Piteå kommun har haft samma struktur och varit på samma 

ersättningsnivå under lång tid. Som framgår i utredningen så spretar ersättningen med en 

blandning av timersättning och hel och halvdagar som inte ser likadana ut och dessutom är 

svåra att förklara varför det ser ut som det gör. 

Att samtliga personer som beviljats daglig verksamhet enl. LSS eller daglig sysselsättning enl. 

SoL skulle få habiliteringsersättningen utbetalad per närvarotimme skulle skapa likhet i 

gruppen och även stimulera till ökad närvaro och därmed fler arbetade timmar och ökad 

aktivitet. 

 
Beslutsunderlag 

 Översyn av ersättningar i daglig verksamhet och sysselsättning 
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§ 242 
 

Kostnad för arbetsresor för personer som har beslut om daglig 

verksamhet 

Diarienr 18SN467 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte gå vidare med utredningen kostnad för arbetsresor i egen regi. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har ett avtal om taxitransporter med Piteå Taxi AB för perioden 2015-07-01 till 

2019 06-30 för riksfärdtjänst och färdtjänst. Inför en ny upphandling behöver förutsättningar 

och möjligheter för vissa arbetsresor i egen regi utredas, då det kan påverka avtalets innehåll. 

 
Beslutsunderlag 

 Slutrapport Arbetsresor i egen regi 2018-11-09 
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§ 243 
 

Svar på motion (C) – Jämställt försörjningsstöd 

Diarienr 18SN405 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund Centerpartiet. C 

vill med motionen att Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och 

betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll. 

 

Majoriteten av hushållen som beviljas ekonomiskt bistånd i Piteå är en personers hushåll. I de 

hushåll där två parter lever samman så ställer idag handläggande socialsekreterare frågan på 

vilket konto de vill att pengarna ska utbetalas och om de ska fördelas på respektive parts 

konto. Erfarenheten är att de flesta vill att det utbetalas till ett konto vanligtvis kopplat till hur 

man valt att planera sin ekonomi och från vilket konto utbetalningar och avdrag görs. När det 

gäller hushåll där den enskilde är utsatt för våld eller förföljelse så görs i samråd med den 

enskilde planering för hur pengarna ska utbetalas. Då det idag redan finns arbetssätt som ger 

möjlighet till att fördela det ekonomiska biståndet på bägge parter utifrån deras vilja och vid 

särskilt utsatta situationer så bedömer jag att detta i dagsläget är tillräckligt för att uppnå 

viljeinriktningen med motionen. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar på Motion jämställt försörjningsstöd. 

 Motion (C) - Jämställt försörjningsstöd 
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§ 244 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 

Diarienr 18SN423 

 
Beslut 

Information till arbetsutskott och nämnd angående SO:s och ÄO:s bilagor till SN:s 

verksamhetsplan 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 

de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor 

som i detaljerat beskriver verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan  ÄO 2019 

 Verksamhetsplan SO 2019 
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§ 245 
 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Diarienr 18SN464 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att i nuläget inte införa biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 2 april 2019 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som ger 

kommunerna en möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild 

boendeform för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 

service och som därutöver behöver bryta oönskad isolering. Biståndsbedömt trygghetsboende 

är en form av mellanboende i förhållande till ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

 

I dagsläget finns trygghetsboende inom det privata bostadsbeståndet och många gånger 

förutsätter att den äldre personen har kötid eller eget kapital. Detta kan utgöra ett hinder för 

dem som varken har tillräckligt med kötid eller tillräckligt med eget kapital för att kunna lösa 

boendesituationen på egen hand när det inte längre upplevs tryggt att bo kvar hemma. 

Skillnaden mellan trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende är främst att det blir 

styrt utifrån behov och inte kötid eller kapital. 

 

Biståndsbedömt trygghetsboende kan innebära för den äldre en möjlighet att få komma till ett 

boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

Syftet är främst att bryta den isolering som många äldre personer som bor kvar hemma lider 

av. Utformningen av trygghetsboendet förutsätter ett vårdbehov understigande heldygnsvård. 

Om den äldres behov efter en tid blir mer omfattande är tanken att han eller hon motiveras till 

att flytta till en boendeform som bättre svarar emot de aktuella behoven. 

 

Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning 

samtidigt som bestämmelsen om krav på tillgång till personal dygnet runt utifrån den 

enskildes aktuella behov inte gäller för biståndsbedömt trygghetsboende. För hemtjänsten kan 

det innebära en möjlighet att effektivisera hemtjänstinsatserna. Kommunens ansvar för hälso- 

och sjukvård i särskild boendeform omfattar inte biståndsbedömt trygghetsboende, men 

kommunen har möjlighet erbjuda hemsjukvård. 

 

Lagen är inte krav men ger kommunerna en möjlighet att inrätta mindre resurskrävande 

särskilda boendeformer för äldre personer. För att få bedriva biståndsbedömt trygghetsboende 

kommer det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Bakgrund 

Enligt regeringen finns det behov av att införa en ny särskild boendeform eftersom dagens 

utbud av särskilda boendeformer blivit allt mer anpassat för äldre personer som har 

omfattande vårdbehov. Det innebär att flertalet äldre kvinnor och män har fått allt svårare att 

få en plats i en särskild boendeform om de inte haft behov av heldygnsvård. Äldre personer 

blir i hög utsträckning hänvisade till att bo kvar i sin egen bostad trots att de upplever 

otrygghet till följd av ensamhet och isolering. (Prop. 2017/18:273)  
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§ 246 
 

Förtydligande gällande Samvaron 

Diarienr 18SN471 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att lokaler i Samvaron hyrs ut till organisationer vars verksamhet 

riktar sig till seniorer 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2017-02-22 att ta ut en avgift för hyra av lokaler i Samvaron. Hyra 

tas ut vid aktivitet som inte är öppen för alla. Beslutet utgick från att då kommunen hyr ut 

lokaler via andra förvaltningar till en avgift bör även Socialförvaltningen följa detta. 

 

Kommunen har fått klagomål från boende i trygghetsboendet på Hamnplan 4 gällande 

störningar och otrygghet. Vissa som hyr lokalen kvällstid ställer upp ytterdörren, lämnar ut 

koden mm. Samvarons personal får ganska ofta, efter kvällsaktiviteter, städa upp efter 

aktiviteten. För att kunna fortsätta med aktiviteter genom att hyra ut lokaler på Samvaron 

prövar vi ett antal åtgärder för att ta bort störningarna för boende i fastigheten. Socialnämnden 

tydliggör att lokaler hyrs ut till organisationer vars verksamhet riktar sig till seniorer. 

Hyresgästen får teckna ett skriftligt hyresavtal samt kvittera ut en nyckel. 

 

Samvaron följer Kultur, park och fritidsförvaltningens hyressättning. 
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§ 247 
 

Framtidens äldreomsorg 

Diarienr 18SN465 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar flytta medel motsvarande 4 årsarbetare från kontot Framtidens 

äldreomsorg till övergripande konto för särskilda boenden from 2019-01-01 

 
Ärendebeskrivning 

Projektet Framtidens äldreomsorg påbörjades 2012 och innehöll ett flertal beslutade 

delprojekt. Det som kvarstår är att omföra 4 årsarbetare till särskilda boenden. 

 

Det finns stora utmaningar med kompetensförsörjningen och vi behöver arbeta i hela 

organisationen med att nyttja rätt kompetens till avsedd arbetsuppgift. Som ett led i detta, 

arbetar vi i ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall på Berggården. 

Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 

Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 

sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

 

Planen är att ovanstående medel ska användas som en grund för att kunna införa vårdnära 

servicetjänster på alla särskilda boenden i äldreomsorgen. 

 

I och med detta anses projektet Framtidens äldreomsorg vara avslutat. 
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§ 248 
 

Sprinklersystem Hummerstigen 

Diarienr 18SN460 

 
Beslut 

Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om investeringsbudget för 2019 på 650 tkr för 

installation av verksamhetsanpassat brandskydd till LSS-boende för barn och unga på 

Hummerstigen. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningen Stöd och omsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att under våren 2019 

öppna LSS boende för barn- och unga. Den tilltänkta lokalen på Hummerstigen har idag inte 

ett tillräckligt brandskydd för vad verksamheten kräver. Enligt Statens räddningsverks 

föreskrifter (SRVFS 2003:10), lagen om skydd mot olyckor, samt Boverkets byggregler, 5 b-

klassad verksamhet är skyldig att rusta med sprinklersystem. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 249 
 

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

Diarienr 18SN328 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens 

län 2018-2021. 

 
Ärendebeskrivning 

På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” 

som är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 

brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för 

psykisk hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i 

strategin. Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för 

arbete med ett jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår 

redan implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas 

och därför bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas 

upp genom berörda nämnder. 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 samt redovisning 2018 

 Plan för hållbarhet 
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§ 250 
 

Svar på motion (SLP) - gratis mensskydd till unga kvinnor mellan 12 

och 23 år 

Diarienr 18SN404 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 

Skol och Landsbygdspartiet har 20180708 lämnat in en motion med förslag om att införa 

gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12 och 23 år. Som bakgrund anger de att en 

kommun i Sverige erbjuder detta via ungdomsmottagning och gymnasieskolan. Som skäl till 

motionen hänvisar de till att mensskydd innebär en betydande kostnad vilket innebär en 

orättvisa mellan flickor och pojkar. Som ytterligare ett skäl anför Skol och Landsbygdspartiet 

att kommunen genom att dela ut gratis mensskydd, vid utlämnandet av detta ger flickorna/de 

unga kvinnorna möjlighet att prata om andra saker som rör familj och relationer såsom 

otillbörliga närmanden och beteenden. De skriver även i sin motion om att menstruation 

omges av skam och tystnad och att man i Österåkers kommun, där man idag delar gratis 

mensskydd konstaterat att menstruation genom denna satsning avmystifierats hos pojkarna. 

 

Beskrivning av hur det ser ut idag 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att stärka identitets- och personlighetsutveckling, 

förebygga, tidigt upptäcka psykisk ohälsa och omfattar uppdraget att bedriva ett utåtriktat 

hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningen erbjuder information, rådgivning och 

stödjande samtal kring livsfrågor och levnadsvanor, pubertets- och kroppsutveckling, 

könsroller och attityder, sexologiska frågor, relationer mm. Med elever i åk 6 pratar 

ungdomsmottagningen djupare kring mens, t ex om vad som händer i kroppen, hormoner, 

bindor, tamponger, menskopp, hygien osv. De märker inte av någon skam kring mens när de 

samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. De har heller aldrig fått frågan om det 

finns bindor att hämta. 

 

Inom skolan råder det efterfrågan av mensskydd, framförallt i högstadieskolorna. Nästan 

dagligen uppsöker flickor skolsköterska i behov av mensskydd. Skolsköterskorna får 

kartonger med reklam från mensbindstillverkare som de delar ut vid behov. Ofta efterfrågas 

tamponger vilket skolsköterskorna inte har tillgång till. Mensskydd placeras ut i elevcafé, 

personalrum och i de lägre stadierna får lärarna mensskydd av oss för att dela ut vid behov. 

Skolsköterskorna informerar alla flickor i åk 5 om pubertetsutveckling, anatomi och mens. 

 

 

Sammanfattningsvis så jobbar ungdomsmottagningen och skolsköterskorna aktivt med 

information om t ex pubertet och menstruation i skolorna. Ungdomsmottagningen erbjuder, 

liksom skolkuratorerna, samtalsstöd till barn och ungdomar och jobbar även förebyggande i 

skolorna. Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte 

finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från 

företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till 

barn och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års 
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ålder och mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg- och mellanstadiet, högstadiet och på 

gymnasiet. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Motion - gratis mensskydd 
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§ 251 
 

Ändring av delegationsordning – särskild förordnad ledamot 

Diarienr 18SN472 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att utse Nina Lindström (V) som 

särskild förordnad ledamot från och med 19 december 2018 till och med 31 december 2018. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 252 
 

Sammanträdesplan för arbetsutskott 2 2019 

Diarienr 18SN392 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer datum för arbetsutskott 

2:s sammanträden 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsutskott 2 sammanträder en gång per månad. På förmiddagen avhandlas olika teman och 

på eftermiddagen är det individärenden. Under juni, juli och augusti är det bara 

individärenden vid arbetsutskott 2. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2019 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (33) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 253 
 

Delgivningar december 2018 

Diarienr 18SN475 

 

 

 § 307  Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 §244  Policy för ärendeprocessen 

 Policy för ärendeprocessen 

 § 234 Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 

 Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 

 

 § 73 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 

 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180701-180930 

 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 29 november 2018 

 

 Cirkulär 18 47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-12-11 
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§ 254 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-11-01 - 2018-11-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 255 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt november 

Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-11-07 Bostadsanpassningsbidrag 
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§ 256 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för december som sedan läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor – KLAR 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 18/1 - 19 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – arbetsgruppen har haft ett möte i maj 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas SN 18/1 - 19 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 18/1 - 19 

- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss - KLAR 

- Medborgarförslag Fria bussresor – KLAR 

- Cirkulär – Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4 Smittorisk – uppdatera rutiner inom området 

så de gäller hela socialtjänsten - KLAR 

- Se över ersättningsnivån för personer med daglig sysselsättning - KLAR 

- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 18/1 - 19 

- Analysera strategin psykisk hälsa och beskriva hur implementering ska ske samt 

rekommendera om strategin ska antas eller inte - KLAR 

- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 

justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 

- Riktlinjer barn och unga - KLAR 

- Riktlinjer missbruk - KLAR 

- Riktlinjer myndighetsutövning - KLAR 

- Motion – jämställt försörjningsstöd - KLAR 

- Motion – gratis mensskydd - KLAR 

- Habiliteringsersättningens nivå – bevaka eventuellt statsbidrag  

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan december 2018 
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§ 257 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchef informerar: 

 Länets socialtjänster kommer tillsammans med Norrbottens kommuner att starta en 

beredningsgrupp för att få bättre samsyn och stärka kommunerna i samverkan med 

Region Norrbotten. 

 Förvaltningen kommer att inventera vilka nätverk socialtjänsten ska delta i 

 I lönebildningsarbetet vill man lyfta fram sjuksköterskor och undersköterskor 

 Härbärget 

 Ny ledningsgruppsstruktur börjar januari 2019 

 Förvaltningsberedning tillsammans med ordförande ska starta för både allmänna och 

sekretessärenden 

 Förvaltningsövergripande samverkansgrupp med de fackliga organisationerna. SSR 

saknar avtal 

 Skyddsrond 

 Rekrytering av ekonomicontroller har påbörjats 
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§ 258 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 

 

 

 


