
 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-03-27  

  

 

 

 

 

Sekreterare Eva-Lena Lundberg 

  

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

  

Justerande Mariann Lindberg 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-27 

Anslags uppsättande 2019-04-03 Anslags nedtagande 2019-04-25 

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten 

  

Underskrift/anslaget av Eva-Lena Lundberg 

 

Plats och tid Ovalen kl. 08:30-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Mariann Lindberg 

  

Justeringens plats och tid Socialtjänsten, 2019-04-03, kl 14:30   

  

Paragrafer              §§ 66-87 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-03-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande) 

Nina Lindström (V) (vice ordförande) 

Maria Truedsson (S) 

Cristian Bergvall (S) 

Mariann Lindberg (S) 

Hilda Larsson (S), ersätter Urban Vikström (S) 

Maria Fäldt (V) 

Petter Fredriksson (MP), ersätter Emeli Lundström (MP) 

Ellinor Sandlund (M) 

Britta Lysholm (C) 

Anton Nilsson (C) 

Eva Söderström (KD) 

Siv Forslund (SJV) 

 

 

  

Övriga deltagare Peter Arffman (L) (adjungerad)  

Fredrik Sjömark (socialchef) 

Irene Lundqvist, (MAS), § 67 

Tomas Backeström (avdelningschef), § 68 – 69, 72 

Sofie Isaksson (enhetschef), § 68 

Emelie Nilsson (controller), § 70-71  

Helena Magnusson (avdelningschef), § 72  

Anette Christoffersson (utredare KLF), § 73  

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-03-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  

§ 66  Inlottade ärenden ............................................................................................................... 4 

§ 67  Patientsäkerhetsberättelse 2018 ......................................................................................... 5 

§ 68  TEMA: Handlingsplan SN - BUN, handlingsplan rekrytering av familjehem samt 

information om LSS ......................................................................................................... 6 

§ 69  Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga i Piteå ............................... 7 

§ 70  Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 ...................................................................... 8 

§ 71  Internkontrollplan 2019 och internkontroll rapport 2018 med avseende ekonomi. .......... 9 

§ 72  Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 2018 ................................. 10 

§ 73  Information om resultaten från skolenkäten Personligt 2018 ......................................... 11 

§ 74  Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga rättigheter ................................ 12 

§ 75  Ändringar i delegationsordningen gällande social beredskap och några mindre 

justeringar ....................................................................................................................... 13 

§ 76  Utökning av boendeplats inom stöd och omsorgs särskilda boenden, LSS .................... 14 

§ 77  Permanentning av läkemedelsrobot ................................................................................ 15 

§ 78  Plan för fortsättning av verksamheten ”korttids i väntan på” ......................................... 16 

§ 79  Begäran om att lyfta 1,0 mkr till nytt vård- och omsorgs- boende från kommunstyrelsens 

centrala pott .................................................................................................................... 17 

§ 80  Fastighets- och inköpsstrateg .......................................................................................... 18 

§ 81  Delgivningar .................................................................................................................... 19 

§ 82  Delegationsbeslut ............................................................................................................ 20 

§ 83  Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

februari 2019 .................................................................................................................. 21 

§ 84  Återrapportering av ärendebevakningslistan mars 2019 ................................................. 22 

§ 85  Ordförande/socialchef informerar ................................................................................... 23 

§ 86  Kontaktpolitikerna har ordet ........................................................................................... 24 

§ 87  Av ledamöterna väckta frågor ......................................................................................... 25 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-03-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 66 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till barn och familjer, 

ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 67 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Diarienr 19SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2018 och anser därmed att den 

interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare (socialnämnden) en skyldighet att 

upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. 

innehålla en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 

som har uppnåtts. Exempelvis vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera 

och så långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 

Resultat som har uppnåtts kan vara exempel på vilka förbättringsarbeten som verksamheterna 

vidtagit, arbetet runt avvikelserapporter eller uppföljning om läkemedelsanvändningen, att 

rutiner har förändrats och att följsamheten till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats 

nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem har införts. Vidare 

ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen 

har varit fördelat, uppgifter om patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och 

utvärderats, samverkan, hur risker för vårdskador har hanterats, hur rapportering enligt 

patientsäkerhetslagen har hanterats, hur inkomna klagomål och synpunkter har hanterats och 

hur många händelser som har utretts och bedömts som allvarliga. 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs 

(IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

bygger på uppgifter från verksamheternas egenkontroll, MAS uppföljningar och 

socialnämndens internkontroll inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

 
Expedieras till  

MAS 

 
Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
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§ 68 
 

TEMA: Handlingsplan SN - BUN, handlingsplan rekrytering av 

familjehem samt information om LSS 
 

Handlingsplan för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att förebygga 

missbruk bland barn och unga i Piteå 

Tomas Backeström, avdelningschef Stöd och omsorg, berättar att uppdraget från 

Kommunfullmäktige kom 2015. Under våren har socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Folkhälsorådet gjort en kartläggning där man konstaterat att 

den samverkan som finns i Norrbus tyvärr inte tagits med i kartläggningen. Exempel på 

förebyggande insatser som genomförs är skolan som arbetar med föräldrautbildningar och 

socialtjänsten arbetar med föräldragrupper. 

  

Rekrytering av familjehem 

Sofie Isaksson, enhetschef Stöd till barn och familjer, informerar om att det är svårt att 

rekrytera familjehem vilket gör att många barn placerad i förstärkt familjehem fast de inte har 

behov av det. Stöd till barn och familj har startat ett projekt för att ta fram en ny 

handlingsplan som bättre svarar mot de förhållanden som råder nu. 

  

Information om LSS 

Det är viktigt att veta vilken lag som gäller för att individen ska få stöd och hjälp utifrån sina 

behov. LSS tar bara hänsyn till barnets behöv, inte föräldrarnas. 
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§ 69 
 

Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga i Piteå 

Diarienr 19SN78 

 
Beslut 

Socialnämnden antar föreslagen Handlingsplan för att stärka det förebyggande arbetet kopplat 

till missbruk bland unga i Piteå 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett uppdrag till socialnämnden samt barn-och 

utbildningsnämnden att gemensamt arbeta fram en handlingsplan för att utöka samverkan och 

samarbetet med det förebyggande arbetet när det gäller missbruk bland unga i Piteå. 

 

Folkhälsorådet har tillsammans med representanter från socialtjänst och skola arbetat fram en 

kartläggning på vad uppdraget redan idag innehåller, vad som gjorts, samt vad som eventuellt 

kan komma att behöva göras. Ett fortsatt gemensamt arbete kommer att göras, samt en 

ständigt återkommande revidering av föreslagen handlingsplan, detta då trenderna bland 

Piteås unga förändras, och med det vårt innehåll i det förebyggande arbetet. Den föreslagna 

handlingsplanen sträcker sig på en period om två år. 

 
Beslutsunderlag 

 Handlingsplan Förebygga missbruk - barn och unga i Piteå 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 70 
 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 

Diarienr 19SN58 

 
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. Förslag till 

beslut är att socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Internbudget för Äldreomsorg var inte klar vid februaris månadsuppföljning så det finns inte 

periodens budgetavvikelse och helårsprognos att redovisa för avdelningen. 

 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,2 mkr avser semesterlöne-

skulden för februari) och prognosen för helåret är 0,1 mkr. 

 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr, vilket är ca 0,3 mkr sämre 

än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket 

är 6,5 mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning 

där kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 38 % jämfört med samma period förra året 

på grund av fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total 

sett varit lägre än 2018 och prognosen är där ca 5 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning februari 2019 

 SN bild februari 2019 
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§ 71 
 

Internkontrollplan 2019 och internkontroll rapport 2018 med 

avseende ekonomi. 
Diarienr 19SN72 

 
Beslut 

Socialnämnden antar den föreslagna internkontrollplanen avseende ekonomi inom 

socialtjänsten för 2019 samt internkontrollrapporten för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 

framgår bland annat att: 

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga ekonomiska 

rapporten (SN bilden) samt en analys i textform. Detta är inte tillräckligt för att nämnden ska 

kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll. Redovisningen behöver 

kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de områden där risker bedöms 

vara stora. 

 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag på 

internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden som 

bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. Efter 

genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport -Internkontroll SOC 2018 

 Riskanalys inför Internkontrollplan ekonomi 2019 

 Internkontrollplan ekonomi 2019 
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§ 72 
 

Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 2018 

Diarienr 19SN53 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad årsredovisning för 2018, med tillhörande bilagor. 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2018 av förvaltningsledningen och 

stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 

styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till årsredovisningen med 

kompletterande text. 

 

Händelser under året: 

- Två fältassistenter har anställts 

- Projekt på Berggården där Samhall utför städ- och serviceuppgifter 

- Två EU-projekt startade under 2018, Kompetenslyftet PA och Employment for migrants 

- En fördjupad ekonomisk analys gjordes 

- Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid 

hemgång 

- Test av läkemedelsrobot 

- Anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt boende 

- Förändrad HSL-organisation 

- Investeringar i välfärdsteknik 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 

 Årsredovisning ÄO 2018 

 Årsredovisning_2018_SO_Bilaga 
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§ 73 
 

Information om resultaten från skolenkäten Personligt 2018 

Diarienr 19SN63 

 

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för sextonde gången bland elever i årskurs 

sju, nio och andra året i gymnasiet. Av de 1 467 eleverna som fått enkäten har 1 255 elever 

valt att svara, vilket ger en svarsfrekvens på 86 %. Områden som Personligt frågor om är till 

exempel matvanor, tobak, alkohol, droger samt fritiden. 

 

Resultaten finns på: 

https://www.pitea.se/contentassets/782c2f2f6f764cc48099b92b6d63a631/undersokningsresult

at-fran-personligt-2018.pdf?t=636897291137951478 
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§ 74 
 

Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga rättigheter 

Diarienr 19SN52 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

 
Ärendebeskrivning 

Redovisningen av socialtjänstens arbete med de mänskliga rättigheterna utgår från Riktlinjer 

för mänskliga rättigheter – mångfald som är beslutade av Kommunstyrelsen. De innehåller 

fem olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga rättigheter/mångfald; 

Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande samt Jämställdhet. 

Några aktiviteter som socialtjänsten gjort under året är: 

- SKL:s webbutbildning i mänskliga rättigheter 

- Utbildning i normkritiskt förhållningssätt och jämställdhet 

- Utbildning för värdegrundsambassadörerna i våld i nära relationer gällande äldre 

- Arbetar med integration av utrikesfödda på arbetsplatser 

- Jämställdhetskartläggning av avvikelser, föreningsbidrag och anvisningar till projekt 

Kompetens för alla 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning mänskliga rättigheter 2018 

 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
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§ 75 
 

Ändringar i delegationsordningen gällande social beredskap och 

några mindre justeringar 

Diarienr 19SN71 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar. 

 
Ärendebeskrivning 

I och med förändringen från en politisk social beredskap till en tjänstepersonsberedskap 

behöver justeringar göras i delegationsordningen. Tjänsteperson i beredskap föreslås som 

delegat i följande ärenden: A1.1, A1.2, A2.38, B2, B3.1, B5, C1.16, C3.8, F.1, H1, H4, H8 

samt H9. 

 

Dessutom föreslås ärendet B3.1 läggas till då det saknas delegater för ärenden som är 

brådskande och inte kan vänta på AU:s beslut. I den punkten föreslås även tjänsteperson i 

beredskap läggas till. 

 

En text som beskriver vad social beredskap är har lagts till i den inledande texten i 

delegationsordningen. 

 

Ärende ”J20, Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans”. Lagrummet 

har uppdaterats från LASS till 51 kap SFB. Utifrån att LASS har utgått föreslås även att lagen 

tas bort från förkortningslistan. 

 

Från förkortningslistan föreslås även personuppgiftslagen att tas bort då den utgått. 

 

Alla föreslagna ändringar är markerade med rött i bifogad delegationsordning. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens delegationsordning uppdateringar 2019-03-01 
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§ 76 
 

Utökning av boendeplats inom stöd och omsorgs särskilda boenden, 

LSS 

Diarienr 18SN479 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

 
Ärendebeskrivning 

Eftersom processen att skapa nya boenden är lång ser vi möjligheten att utöka boendeplatser 

på Renen/Liljans gruppbostad med ett närboende som en möjlighet att minimera risken för 

medborgares lidande och viten. En närboendeplats kan i detta fall jämföras med en plats på 

servicebostad enligt LSS. Det vill säga att det krävs en relativt god förmåga att driva sitt 

livsprojekt men möjlighet till stöd finns i närheten, dygnet runt. En servicebostad är en 

mellanform mellan ett helt självständigt boende en lägenhet i gruppbostad. 
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§ 77 
 

Permanentning av läkemedelsrobot 

Diarienr 19SN66 

 
Beslut 

Socialnämndens beslutar att satsningen med läkemedelsrobotar permanentas och att 

förvaltningen går vidare med en upphandling. 

 
Ärendebeskrivning 

Idag på marknaden finns det välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller 

andra funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt gör att 

personen inte längre blir bunden till de specifika läkemedelstiderna. Det lösgör tid för 

hemtjänsten till andra SoL- insatser och blir även kostnadseffektivt då det kostar mer att 

personal går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

 

Inför uppstarten av projektet upprättades en projektplan och det gjordes en inventering av 

vilka personer med delegerade insatser för läkemedel utan SoL-insatser som fanns som kunde 

vara aktuella för projektet. Personen måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen 

meddelar att det är dags att ta läkemedel, se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra 

funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också 

ha, eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att delta i projektet. 

Dessutom måste patienten vara positivt inställd till att få sina läkemedel via roboten. 

 

På de maskiner som nu är i bruk har vi sparat in 12 besök/dag. Varje besök beräknas ta 15 

minuter. Ett besök kostar hemsjukvården ca 90 kr. Det betyder att hemsjukvården skulle ha 

betalat ca 29 790 kr/mån. för besöken. Varje automat kostar 2 500 kr/mån. I pengar sparar 

man ca 20 000 kr/mån. Det innebär också att man sparat 3 timmars arbetstid/dag för 

undersköterskorna i hemtjänsten vilket motsvarar 90 timmar/ mån. Hemsjukvården lägger 

idag ca 4 timmar/mån. totalt på att administrera robotarna. Totalt en besparing på ca 86 

timmars arbetstid/mån. för de fyra robotarna som var ute i januari 2019. Det motsvarar drygt 

0,5 årsarbetare i sparad arbetstid. 

 

De personer som har fått en robot är över lag väldigt nöjda. En av personerna uttrycker att det 

känns tryggt och säkert. Finns det en osäkerhet om medicinen är tagen eller ej går det att läsa 

av på roboten. Ingen av personerna som har roboten nu har någonting negativt att säga om 

detta sätt att ta sina läkemedel. Roboten ökar självständigheten hos personen som har den och 

ger ökad frihet då de inte behöver anpassa sina liv efter de tider hemtjänsten avsatt för besök 

hos dem. Med läkemedelsroboten kan man ha större tidsspann för när medicinen ska tas. 

 

Med den brist på arbetskraft som råder behöver vi använda oss av tekniska lösningar för att 

frigöra personalens arbetstid där så är möjligt. Ekonomiskt sparar kommunen pengar för alla 

brukare med två eller fler läkemedelstillfällen per dag som är hjälpta av roboten. 

 
Beslutsunderlag 

 Utvärdering.201902 
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§ 78 
 

Plan för fortsättning av verksamheten ”korttids i väntan på” 

Diarienr 19SN69 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att befintlig verksamhet på Villa Utkiken flyttas till en enhet på 

Ängsgården. 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet äldre ökar kraftigt under kommande år. Det råder för närvarande obalans mellan 

behovet av särskilda boendeplatser och tillgängliga boendeplatser. Renoveringar av mer akut 

karaktär påverkar också platstillgången negativt. Norrgården har renoverats under fjolåret och 

vi har ytterligare ett särskilt boende med liknande problem som kommer att kräva omfattande 

renoveringar. Det här får konsekvenser för såväl den enskilde som äldreomsorgens 

verksamheter och ekonomi. Med bakgrund av liknande problem beslutade Socialnämnden 

2017-02-22 att öppna 12 platser under hösten 2017 för korttidsvistelse i väntan på plats till 

särskilt boende (Villa Utkiken) 

 

När man inte kan garantera en god och säker vård i hemmet kan brukare hänvisas till vistelse 

på korttidsplats i väntan på erbjuden plats till särskilt boende. Beslut om bistånd enligt SOL§ 

4:1 gällande vård och omsorgsboende är då klart. Målgruppen kan vara både personer som 

väntar på ett särskilt boende eller personer som bedöms behöva särskilt boende under kort tid, 

där det kan finnas fördelar med att lägenheten är möblerad. Tillfällig vistelse på korttidsplats 

kan även erbjudas personer som väntar på beslut och verkställighet om assistansersättning 

enligt Lagen om stöd och service. 

 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i 

kraft 1 januari 2018 har medfört att kommunen fått kortare tid för utskrivningsprocessen. Vårt 

betalningsansvar träder ikraft efter 3 dagar och kostar kommunen 7800 kr per dygn. Det 

innebär att det är av stor vikt att vi klarar att ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhuset 

inom 3 dagar. Villa Utkikens verksamhet är en del i att vi klarar det uppdraget. 

 

Det finns fördelar med att flytta enheten till Ängsgården eftersom all personal på Villa 

Utkiken flyttar med till Ängsgården. En annan fördel är att det är de minsta lägenheterna vi 

har och att boendet är centralt beläget. 

 

Socialtjänsten äskade inför Vep 2019-2021 medel för ovanstående verksamhet till en tom 

enhet på Norrgården. Medel till ombyggnation erhölls men inga medel till drift. 

Om driftsmedel erhålls i framtiden är det möjligt att göra en ny analys, alternativt öppna 10 

demensboendeplatser på Norrgården. 
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§ 79 
 

Begäran om att lyfta 1,0 mkr till nytt vård- och omsorgs- boende från 

kommunstyrelsens centrala pott 

Diarienr 19SN75 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 1,0 mkr från 

kommunstyrelsens centrala pott för att påbörja projektering av nytt vård- och omsorgsboende 

 
Ärendebeskrivning 

I VEP 2019-2021 finns avsatt 1,0 mkr till utredning/projektering av nytt vård- och 

omsorgsboende. Det planerade vård- och omsorgboendet ska även ersätta Munkberga. Utifrån 

framtida behov av platser och Munkbergas otillräckliga standard är det viktigt att påbörja 

projektering. Tidplan avser: start av utredning/ projektering 2019, projektering 2020 samt 

byggstart våren 2021 för att stå färdigt hösten 2022. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-03-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 80 
 

Fastighets- och inköpsstrateg 

Diarienr 19SN65 

 
Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningschefen uppdraget att inrätta en ny tjänst som fastighets- och 

inköpsstrateg för socialtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 

För att socialförvaltningen ska kunna bedrivas kostnadseffektivt med bibehållen kvalitét 

behöver verksamhetens behov av lokaler och inköp samordnas. Ansvaret för att koordinera 

lokalbehov och inköp ligger inte på någon särskild tjänsteperson idag utan hanteras av 

respektive chef. För att skapa ordning och reda och arbeta med god framförhållning i frågor 

som är avgörande för utvecklig och ekonomi i balans gör förvaltningen bedömningen att en 

person bör rekryteras som tilldelas ansvaret för frågorna. På sikt ska tjänsten innebära 

minskade kostnader i förbrukningsmaterial och hjälpmedel samt bidra till minskade lokal- och 

återställningskostnader. 

Kostnad: ca 650 000 kr 

 

Uppdrag för fastighets- och inköpsstrateg: 

Ansvara för boendeplaner tillsammans med verksamheten 

Ansvara för omställning i befintliga lokaler 

Ansvara för projektering vid nybyggnation 

Ansvara för förlängning av större hyresavtal 

Ansvara för uppföljningar av avtalstrohet i samverkan med inköpsavdelningen 

Ansvara för större upphandlingar 

Hålla ihop förvaltningens behov och planering för reinvesteringar 

Aktuella utredningsuppdrag 
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§ 81 
 

Delgivningar 

Diarienr 19SN73 

 

 KF §6  Uppsägning av avtal med beroendecentrum Region Norrbotten 

 §9  Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 

 KF §10  Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service (LSS) 3 kvartalet 

 KF §11  Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 3 kvartalet 2018 

 §47  Sprinklersystem Hummerstigen 

 §54  Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 

 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 

 §55  Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 

 §56  Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå kommun 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2019-03-26 
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§ 82 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-02-01 - 2018-02-28 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 83 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt februari 2019 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2019-02-22 Omedelbart omhändertagande LVU 

2019-02-28 Omplacering behandlingshem LVU 
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§ 84 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan mars 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för mars som sedan läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- 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 24 april 2019 

- 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 

- Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt göra en uppföljning av den personal som fått 

influensavaccin för att se om man varit friskare efter vaccinering 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 

- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan mars 2019 
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§ 85 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

- Inför den nya ledningsstrukturen ska det göras en risk- och konsekvensanalys. Det första 

mötet är den 28 mars under ledning av HRM Affärsutveckling. Den 11 april får AU 

information och den 24 april blir det förhoppningsvis beslut i socialnämnden. 

 

- Den 29 mars är det omstart på Framtidens stöd och omsorg. 
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§ 86 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Enligt kontaktpolitikerlistan ska den nya ersättaren Veronica Pedersen (S) tillhöra det södra 

området. Maria Fäldt (V) kan byta så Veronica kan vara i det norra området. 
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§ 87 
 

Av ledamöterna väckta frågor 

Diarienr 19SN18 

 

- Emeli Lundström (MP) har via Petter Fredriksson (MP) skickat frågan om huruvida hennes 

fundering angående meningsfull sysselsättning togs med i protokollet. Svaret är att det inte 

gjorde det. 

 

- Eva Söderström (KD) undrar om det finns någon avdelning på särskilt boende för äldre som 

tillåter djur. Förvaltningen tar reda på detta. Ärendet sätts upp på ärendebevakningslistan. 

 

 

 


