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§ 36 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till vuxna 

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 37 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 

Diarienr 18SN423 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner socialnämndens VEP 2019 med bilagor. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2019. 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 detaljerat beskriver verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens VEP 2019 uppdaterad 

 SO 2019 bilaga  

 ÄO 2019 bilaga 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (34) 

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 38 
 

Sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

Socialnämnden 

Diarienr 19SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda en sammanhållen verksamhetsplan och 

årsredovisning för Socialnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

I dagsläget har Socialnämnden två verksamhetsplaner, en som går vidare till 

Kommunfullmäktige och en som Socialnämnden själva äger. Den övergripande 

verksamhetsplanen beskriver hur Socialnämnden ska arbeta för att uppnå de 

kommunövergripande strategiska områdena och målen, de uppdrag som förvaltningen fått av 

Kommunfullmäktige samt nyckeltal och ekonomi. Denna verksamhetsplan utformas utifrån 

en särskild struktur i planerings- och beslutsstödet Stratsys. 

Förutom denna verksamhetsplan har Socialnämnden även en egen verksamhetsplan, ibland 

kallad ”Lilla VEP:en”, där man mer i detalj beskriver Socialtjänstens verksamhet och där 

även äldreomsorgen och Stöd och omsorg beskriver sin verksamhet och sina nyckeltal. Den 

har ofta fungerat som ett uppslagsverk för förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Dessa två verksamhetsplaner följs upp i var sin årsredovisning där den ena går ändå upp till 

Kommunfullmäktige och den andra stannar i Socialnämnden. 

Att Socialnämnden har två verksamhetsplaner och två årsredovisningar har skapar både 

förvirring och merarbete både för förtroendevalda och tjänstepersoner, dessutom är 

Socialnämnden en av få förvaltningar som har två verksamhetsplaner. 

Därför föreslås att Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en 

sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för Socialnämnden och att den istället 

ersätts av en verksamhetsberättelse för hela socialtjänsten från och med 2020. I och med att 

den egna verksamhetsplanen försvinner, försvinner även årsredovisningen för denna plan. 
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§ 39 
 

Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2019 

Diarienr 19SN40 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av aktivitetsplanen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2019 har 

upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. De stora 

aktiviteterna under 2019 kommer att vara driften av projekt Kompetenslyftet PA och 

Employment for migrants. 

 
Beslutsunderlag 

 Aktivitetsplan EU arbete 2019 
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§ 40 
 

Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2018 

Diarienr 19SN39 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området 

under 2018 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för samma år. Socialtjänsten har 

bland annat fått två egna EU-projekt beviljade som startade under året, Kompetenslyftet PA 

och Employment for migrants. Förutom det samverkar Socialtjänsten i ett antal andra projekt 

som partners. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning EU-arbete 2018 
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§ 41 
 

Inlåsningseffekter daglig verksamhet 

Diarienr 18SN378 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisad beskrivning av inlåsningseffekter i daglig verksamhet. 

Att genom samverkan fortsätta arbeta för att fler ges möjlighet till att gå från daglig 

verksamhet till anställning med lön. 

 
Ärendebeskrivning 

Det finns tydliga svårigheter för brukare i Piteå kommun som har beslut om Daglig 

verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL att gå från Daglig verksamhet/sysselsättning 

till lönearbete på hel eller deltid. 

 
Beslutsunderlag 

 Inlåsningseffekter daglig verksamhet 
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§ 42 
 

Riktlinjer Ekonomisk bistånd 2019 

Diarienr 19SN26 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag nedan. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2019 med 2 

% för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2018 

 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

 

Barn 0-14 läggs höjningen på posten fritid och lek. 

Ungdomar 15-20 år läggs höjningen på posten fritid och lek. 

Ensamstående vuxen och sambo läggs höjningen på posten kläder och skor. 

 

Övriga förändringar. 

•Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt till 46 500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört 

med 2018. 

 

•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs med 2,42 % utifrån Pitebos procentuella hyreshöjning 

sedan 2016. Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till 

den lokala hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i 

riktlinjerna. 

 

•Tagit bort summan för ej lunch i riksnormen för barn mellan 1-6 år. Smidigare handläggning 

att inte skilja ut lunchen för mindre barn som ev. vistas på förskolan. Minskar de individuella 

bedömningarna när det gäller hur mycket barnen vistas på förskolan under månaden vad 

gäller lovdagar och sjukdomar. 

 

•Uteätartillägg har lagts till som rubrik under förhöjning av norm. Kostnad för mat i 

försörjningsstödet enligt riksnorm innebär att all mat ska kunna tillredas hemma hos den 

bidragssökande. I fall där den bidragssökande inte har denna möjlighet och därför är hänvisad 

till att äta ute uppkommer en konkret extra matkostnad som inte omfattas av 

försörjningsstödet. Kammarrätten har i en dom 2001-6483 fastställt att beräkningsprinciper 

lämpligen kan beräknas enligt socialstyrelsens tidigare gällande allmänna råd (1992:4). 

 

•Vidare har en innehållsförteckning lags till för att det ska vara lättare att få en överblick. 

Flödet i riktlinjerna har förändrats något för att det ska bli lättare att söka information och 

följa gången i dokumentet. I vissa stycken har texten förtydligats något i jämförelse med 

2018. 

 

•Vistelse på institution och vad som ingår i institutionsnormen/fickpengsnormen har 

förtydligats. 
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•Utökad information vad gäller nyanlända och EKB. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (34) 

Sammanträdesdatum  

2019-02-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 43 
 

Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 

Diarienr 19SN50 

 
Beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att revidera dokumentet. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 är ett stående ärende på 

socialnämndens sammanträden. Nu behöver dokumentet ses över för att säkerställa att det 

överensstämmer med det pågående förändringsarbetet. 
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§ 44 
 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2018 

Diarienr 19SN1 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå Kommun har under 2018 erhållit 8 811 202 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 

Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. 

Bemanningen är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 

årsarbetare per lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa 

meningsfullhet för de boende. 

 
Beslutsunderlag 

 Återrapportering 2018 
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§ 45 
 

Uppföljning influensavaccinering 2018 

Diarienr 18SN274 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens ledningsgrupp beslutade inför influensasäsongen 2018-2019 att erbjuda gratis 

vaccin till socialtjänstens personal som arbetar brukarnära. Det handlade om cirka 700 

anställda i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. En beräkning var att ca 1200 personer 

skulle erbjudas vaccinering. 

 

Resultat 

1473 anställda har erbjudits vaccin. 207 personer (14 %) har fått vaccinet till en kostnad av 47 

610 kronor. 

 

Vid Berggården och hemtjänstgrupperna City syd, Västra kajen och Södra hamn som fick 

erbjudandet för andra året vaccinerade sig: 

26 % 2017 

40 % 2018 

 

Av det inrapporterade resultatet från verksamheterna kan man se stor skillnad i hur många 

som valt att vaccinera sig. Antalet som vaccinerat sig varierar mellan 0- 40 % på olika 

arbetsplatser. 

 

Resultat i år hade varit bättre om inte bristen på vaccin uppstått då det var flera anställda som 

inte hann få vaccinet. 

 

Om vaccinering minskat sjukfrånvaron är svårt att säga då vi i statistiken inte kan se orsaken 

till frånvaron. 
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§ 46 
 

Information om ansökan om statsbidrag samt redovisning för 

personligt ombud 2019 

Diarienr 18SN482 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om ansökan om statsbidrag samt redovisning för 

personligt ombud 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 

år. Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisningsblankett PO Norrbotten  2018 

 Ansökningsblankett PO Norrbotten 2019 
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§ 47 
 

Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2018 

Diarienr 18SN319 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 – 2018 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

verkställts inom tre månader från belutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 

socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 4 så fanns det totalt 13 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 

månader. Det är 2 st mindre än senaste rapporteringen. 

- 1 st beslut avser sysselsättning 

- 7 st avser kontaktfamilj 

- 1 st kontaktperson 

- 2 st-beslut om boende vuxna. 

- 1 st beslut om ”Trappan” 

- 1 st Ledsagare 

 

Under perioden så har 5 st beslut om insats verkställts, fördelat på: 

1 st sysselsättning 

3 st kontaktperson. 

1 st Familjehem 

Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 

matchning av behov ej ansetts lämplig alternativt att person tackat nej. 

 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 fanns det 12 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 

vilket är 5 beslut färre jämfört med kvartal 3. Samtliga avser beslut om särskild boendeform i 

vård och omsorgsboende gällande personer i behov av plats på en somatisk respektive 

demensenhet. 

- 8 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 

- 4 fick behovet tillgodosesett inom ramen för ordinär boendeform 

Samtliga har fått erbjudande om permanent plats inom särskild boendeform, varav 11 har 

tackat ja och flyttat in, 1 har valt att återta sin ansökan och bo kvar i ordinär boendeform 
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Konsekvensbeskrivning Medborgare 

 

Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 

sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till 

specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 

tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt 

person/personer för uppdraget. Beslut om insatsen ”Trappan” har ej kunnat verkställas då 

inflödet har varit högt under perioden samt att det är begränsat på antalet familjebehandlare 

som är behöriga till insatsen. 

 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 har samtliga personer som väntat mer än tre månader kunnat tilldelas 

permanent plats i särskild boendeform. Samtidigt har väntetiden från beslut till verkställighet 

för övriga medborgare minskat. Ökad tillgänglighet möjliggör dessutom att medborgarnas 

önskemål kan tillgodoses i högre utsträckning. 

 

Konsekvensbeskrivning Verksamhet 

 

Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 

pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 

översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 

arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Äldreomsorgen 
Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform medför att resurser kan frigöras vid 

Trädgårdens äldrecentra och Villa utkiken samtidigt som personer med omfattande behov i 

ordinär boendeform kan erbjudas plats inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet 

möjliggör att vi högre utsträckning kan matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga 

resurser. Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och 

individuellt utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 

verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 

insatser. 

 

Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boendeform orsakas främst av platsbrist 

eller att tillgängliga platser inte är lämpligt i vissa fall. Renodlingsmålen förutsätter att rätt 

boendeform finns tillgänglig att erbjuda. Ibland fördröjs verkställigheten på grund av att 

erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål, av 

andra individuella skäl alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet eller att dela 

badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Tilldelning av lediga platser sker efter en samlad 

bedömning av vem som har det största behovet men även väntetiden vägs in. 
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Konsekvensbeskrivning Budget 
 

Stöd och omsorg 
Oklart om det för perioden kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 

Äldreomsorg 
Oklart om det för perioden kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL kvartal 4 ÄO - avidentifierade 

 Rapportering SoL kvartal 4 SO - avidentifierad 
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§ 48 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 4 2018. 
Diarienr 18SN320 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 till 

kommunfullmäktige samt revisorerna 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 

omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Under kvartal 4 fanns det 13 st ej verkställda beslut. Det är en minskning om 3 ärenden sedan 

senaste rapporteringen. 

 

-4 st beslut om särkilt boende, 

-6 st beslut om daglig verksamhet 

-2 st beslut om Kontaktperson 

-1 st beslut om Kortidsvistelse 

 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 

- 1 st boendebeslut 

- 1 st beslut kontaktperson. 

 

Resterande beslut om totalt 11 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 6 st daglig verksamhet 

samt 2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse har ännu ej fått något erbjudande alternativt 

tackat nej av olika skäl. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 

boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer reviderad boendeplan att upprättas och 

presenteras såväl verksamhet och politik. 

 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. I 

nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 

under första hälften av 2019. Daglig verksamhet kommer att behöva göra en översyn när det 

gäller lokaler och anpassning till målgruppen. Verksamheten är drabbad på grund av 

vattenskador vilket har lett till trångboddhet i tillfälliga lokaler samt svårigheter att anpassa 
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individers specifika behov 

 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 

av ej verkställda beslut i samband med verkställighet 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal 4 - avidentifierad 
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§ 49 
 

Information om rutiner för anhörigvård 

Diarienr 19SN51 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Anhörigvård är för kommunerna ett frivilligt bistånd att bevilja enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

I Piteå kommun har biståndet nyttjats i undantagsfall när andra insatser inte bedömts 

tillräckliga i både Stöd och omsorg (SO) och Äldreomsorgen (ÄO). I dagsläget har varken SO 

eller ÄO någon person som har beviljat biståndet. 

 

Rutiner för bedömning av anhörigvård togs fram av Lars Ekman (ÄO) och Ann Wennerkull 

(SO) 2005 som gällde hela Socialtjänsten. Då dessa är över 10 år gamla fanns det behov av att 

revidera dem. Grunden och kriterierna i det reviderade rutindokumentet bygger på det som 

togs fram 2005 och gäller även framgent hela Socialtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 

 Rutiner anhörigvård - Gemensamma m ÄO 
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§ 50 
 

Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 4 2018 

Diarienr 18SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 

behov. I januari 2018 utfördes 312 tim/vecka, juni 456 tim/vecka, september 405 tim/vecka 

och i december 395 tim/vecka. 

 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I december 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 25 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit 

väldigt mycket sämre i sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan 

om personlig assistans är gjord i detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan. 

 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 tim/vecka. Hittills i år är genomsnittliga 

timmar för SO 393 timmar per vecka. 

 

För januari månad 2019 har timmarna för Stöd till funktionsnedsatta minskat då en person 

som har haft hemtjänst till och med december fått verkställt sin personliga assistans från 

Försäkringskassan. Dessutom har två palliativa ärenden med omfattande hjälp avlidit. 

 

Medborgare 
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där. 

 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 51 
 

Begäran om att utse ledamöter till Framtiden Stöd och omsorg 

Diarienr 19SN42 

 
Beslut 

Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen utser tre ledamöter som representanter till 

arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet är att återuppta arbetet med Framtidens Stöd och omsorg. Avdelningen står inför 

flertalet utmaningar när det gäller tillgänglighet, ekonomi, kompetensförsörjning, översyn av 

öppenvård, ändring av lagstiftning mm. Sammantaget gör det att det finns ett uttryckligt 

behov att återuppta arbetet med Framtidens Stöd och omsorg för att gemensamt skapa 

förutsättningar för avdelningen att vara innovativ, visionär samt progressiv och dynamisk i 

sitt fortsatta arbete och uppdrag. Avdelningen strävar alltid för att hålla hög kvalité till rätt 

pris och rätt insats i det välfärdsuppdrag som givits. För att möta framtida behov och 

efterfrågan på avdelningens tjänster så är Framtidens Stöd och omsorg ett viktigt arbete för 

såväl politik som verksamhet. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 52 
 

Program för Nyvalskonferens 2019 

Diarienr 19SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Program till Socialnämndens Nyvalskonferens 2019 

21-22 mars 

Plats: Clarion Hotel Sense Luleå (konferens, måltider, övernattning) 

 

Gemensam busstransport från Stadshusets parkering. Avresa klockan 8:15. 

 

Torsdag: 

09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 

10:00 – 12:00 Inledning av Sven-Gösta Pettersson och Fredrik Sjömark 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 17:00 Välfärdsteknik – omvärldsspaning genom information från Luleå kommun 

Hur innoverar vi i Piteå? Dialog kring välfärdsteknik, digitalisering, värden 

och utmaningar, etiska spår mm 

19:00 Gemensam middag 

 

Fredag: 

08:15 – 9:30 Hälso- och sjukvårdsansvar – vad innebär det för kommunen? 

09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 

10:00 – 16:30 Skräddarsydd utbildning för förtroendevalda & tjänstemän inför ny nämnd 

Förvaltningsprocessen, kommunallag, offentlighet, sekretess, HSL, Sol, LSS 

etc. Utmaningen lagstiftning – praxis – hjärta. Socialnämndens ansvar, 

delegationsformer etc 

 

16:30 – 17:00 Avslutning och därefter hemresa med buss. 

 

Anmälan till dagen samt önskemål om specialkost görs via mejl till Eva-Lena Lundberg, 

eva-lena.lundberg@pitea.se senast den 12 mars. 
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§ 53 
 

Förslag på ändrade sammanträdesdatum 

Diarienr 19SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden ändrar sammanträdesdatum för arbetsutskott och socialnämnd enligt följande: 

Arbetsutskottet från 10 april till 11 april (Ovalen) 

Arbetsutskottet från 12 juni till 5 juni (Hjortronet) 

Socialnämnden från 26 juni till 19 juni (Ovalen) 

 
Ärendebeskrivning 

Den 10 april vill ordförandegruppen ha en dialog om socialtjänsten. Därför föreslås att 

arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 11 april. 

 

Den ekonomiska rapporteringen har för 2019 ändrats till att bara göras vid sex av 

socialnämndens sammanträden (27/3, 24/4, 29/5, 6/9, 27/11 och 18/12). På grund av detta kan 

socialnämnden tidigarelägga sammanträdet i juni och därigenom göra sommaruppehållet 

tidigare. 
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§ 54 
 

Tema på socialnämndens och arbetsutskott 2:s sammanträden 2019 

Diarienr 19SN36 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer förslag till tema på socialnämndens och arbetsutskottet 2:s 

sammanträden 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Förslag till 

plan för 2019 är enligt bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 TEMA till socialnämnd och arbetsutskott 2019 
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§ 55 
 

Delgivningar februari 
Diarienr 19SN47 

 

 

 §5 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen 

 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 181001-181231 

 

 Cirkulär 1860 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar mm för år 2019 

 Cirkulär 1861 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 

 Cirkulär 1862 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamiljstödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 

 Cirkulär 1865 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 Information från kriminalvården angående handräckning 

 Manual för begäran om handräckning från NTE via webbportal - Inrikes  

 Transportbeställning Begäran om handräckning  

 

 Redovisning av ärendeflödet_2019-02-21 
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§ 56 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

  
Delegationsbeslut fattade 2019-01-01 - 2019-01-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 57 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt januari 2019 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-12-17 Begränsning av umgänge LVU 

2018-12-17 Hemlighållande av vistelseort LVU 

2018-12-28 Förlängning på behandlingshem 

2019-01-08 Förlängning på behandlingshem LVU 

2019-01-03 Omplacering behandlingshem 
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§ 58 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan februari 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari som sedan läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 - KLAR 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 

- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 

- 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 

- KLAR 

- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 

- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan februari 2019 
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§ 59 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Ordförande: 

- Organisationen av socialjour samt chef i beredskap bör vara klar innan sommaren. 

- Idéslussprojektet har fortfarande medel kvar. Det planeras för ett fortsatt arbete med tidiga 

insatser. 

- Det är en temadag på Storstrand den 16 april dit även ersättare bjuds in. 

- Eventuellt blir det en gemensam nämnd till hösten med BUN, KFN och SN runt tidiga 

insatser. 

  

Socialchef: 

- På uppdrag av kommunchefen görs en förstudie om att slå ihop delar av Stöd till försörjning 

med Arbetsmarknadsenheten 

- Hur kommunen ska lösa frågan om ett härbärgefrågan utreds av kommunlednings-

förvaltningen. Lokalfrågan är fortfarande inte löst. 

- Diskussion pågår med Region Norrbotten vart gränssnittet ska gå. 

- Inspektionen för vård och omsorg har gjort en inspektion på Stöd till barn och familjer. 

Skriftlig återkoppling kommer senare. 

- Arbetsmiljöverket har skickat två underrättelser efter inspektion inom Stöd till försörjning 

och Äldreomsorgen. 

- Enkäten som ska mäta den psykosociala arbetsmiljön är nu klar och ska analyseras. 

- Sommarrekryteringen 2019 har påbörjats. 
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§ 60 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Maria Truedsson har fått en inbjudan till anhörigträff den 5 mars och undrar om någon har 

möjlighet att delta på den. 
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§ 61 
 

Av ledamöterna väckta frågor 

Diarienr 19SN18 

 

Benny Söderberg (V) informerar om metoden "Bostad först". Socialchefen tar med sig frågan. 

Emeli Lundström (MP) undrar om den dagliga verksamhet som bedrivs är 

optimal. Socialchefen tar med sig frågan. 
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§ 62 
 

TEMA: Genomlysning – Förändringsresan 
 

Fredrik Sjömark, Eva Börjesson Öman och Helena Magnusson redogör och diskuterar 

förändringsarbetet, bland annat genom att visa en film som redogör för 13 trender som 

påverkar det kommunala uppdraget. Tidigare gjorda genomlysningar gicks igenom. 

 


