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§ 155 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

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

från Stöd till försörjning och ett från Psykosocialt stöd vuxna. 
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§ 156 
 

Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019 

Diarienr 19SN106 

 
Beslut 

Socialnämnden antar internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 

att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 

sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 

patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 

mars årligen. 

 

I dialog med företrädare från verksamheten har det beslutats om att innevarande år 

tidigarelägga egenkontrollerna i syfte att kunna utöka analysarbetet. MAS och 

verksamhetsområdeschefer med HSL-personal kommer under hösten inför att jobba 

gemensamt med analyser inom de olika egenkontrollområdena. 

 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att den stora oron i riskanalysen främst handlar 

om brist på tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. 

Betydligt färre som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att 

tänka nytt, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 

prioriteringar. 

 
Expedieras till  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan HSL 2019 

 Internkontrollplan HSL 2019 - med korrigeringar 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 - med korrigeringar 

 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 190403 
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§ 157 
 

Ändring delegationsordning gällande umgängesbegränsningar 

Diarienr 19SN71 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna förändringar i delegationsordningar 

 
Ärendebeskrivning 

Ärende C3.4 föreslås en förändring i texten från nuvarande formulering: 

”Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse inte kan nås 

med föräldern eller vårdnadshavaren” 

Till följande: ”Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som 

har umgängesrätt ska utövas (umgängesbegränsning)” 

Motivering: Enligt kommunjuristen är det underförstått att paragrafen handlar om när 

överenskommelse inte kan nås och genom följande formulering följer den också 

lagparagrafen på ett tydligare sätt. 

 

Under anmärkning har också hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

 

Ärende C3.4.1 – I brådskande fall 

Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 

nämndens nästa sammanträde. 

 

Ärende C3.5 

Under anmärkning har hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

 

Ärende C3.5.1 – I brådskande fall 

Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 

nämndens nästa sammanträde. 

 

Ärende C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 2 st pkt 1 och 2 fortfarande behövs. 

Förslag till ändring: Delegat ändras från AU till SN. 

Motivering: Denna paragraf, enligt kommunjurist, hänger samman med Ärende C3.4 och 

C3.5 och att lagstiftningen/rättspraxis därmed ska tolkas på samma sätt, dvs att det råder 

delegationsförbud. 

 
Beslutsunderlag 

 Utdrag delegationsordning umgängesbegr 
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§ 158 
 

Arbetsutskottets förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom 

stöd till vuxna med missbruk och beroende 

Diarienr 19SN101 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att utöka Alkohol- och Narkotikagruppen med en behandlare fr om 

2020-01-01 för att möjliggöra förändring av verksamheten genom införandet av 12-

stegsbehandling i grupp i öppenvård, kunna arbeta mer uppsökande/förebyggande samt 

utifrån kommande överenskommelse om ansvarsfördelning kommun/region arbeta med 

hasardspelsyndrom. 

 

I arbetet med Framtidens stöd och omsorg ska en översyn över samtliga boendeformer göras, 

där halvvägshus kan vara ett alternativ. Även adekvata utvärderingssystem ska tas fram. 

 
Ärendebeskrivning 

Alkohol- och Narkotikagruppen har under den dryga månad vi har haft på oss för 

utredningsuppdraget arbetat med att göra en översyn och beskrivning över vår befintliga 

verksamhet, öppenvård och myndighetsutövning (bilaga 1) och utifrån det gjort förslag på 

förändring av verksamheten. Vi har även uppdaterat vårt tidigare lagda förslag till 

halvvägshus (bilaga 2). 

Alkohol- och Narkotikagruppens är idag en omfattande öppenvårdsverksamhet där vi möter 

ca 400 Pitebor/år. Den behandling vi erbjuder idag är i huvudsak individuell. För att kunna 

möta fler personer med mer omfattande behov av behandling planerar vi för införande av 12-

stegsbehandling i grupp. Det innebär gruppträffar fem dagar/vecka och kommer krävas stor 

del av två behandlares arbetstid. Vår förhoppning genom införande av 12-stegsbehandling i 

grupp är att fler klienter behöver kortare behandlingstid på behandlingshem än i dagsläget 

samt eventuellt undvika någon placering helt och hållet då vi kommer att ha löpande intag. 

Beräknat på 2018-års statistik tror vi att 56 personer hade kunnat vara aktuella för 

gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen i öppenvård och att antal dygn på behandlingshem 

hade kunnat minska med ca 525 dygn till en minskad kostnad med 1,2 miljoner kr. 

Förslaget till verksamhetsinriktning innehåller även andra mindre omfattande förändringar i 

den egna verksamheten samt förslag om ett införa ett systematiskt uppföljningsarbete för hela 

socialtjänsten. 

Beräknade minskade kostnader för institutionsbehandling (2018-års siffror): 

Införande av 12-stegsbehandling i grupp 1,2 miljoner kronor/år 

Halvvägshus ca 1,1 miljoner kronor/år 

Beräknade ökade driftskostnader: 

Införande av 12-stegsbehandling i grupp 600 000 kr/år 

Halvvägshus 4,6 miljoner kronor/år 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till vuxna vid missbruk och 

beroende 

 Bilaga 1 Alkohol- och narkotikagruppen, öppenvård och myndighatsutövning 
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 Bilaga 2 Halvvägshus för personer med missbruk och beroende i Piteå 

 Bilaga 3 Bostad först - en kort sammanställning 
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§ 159 
 

Föreningsbidrag KFR 2019 

Diarienr 19SN123 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att förändra fördelningen av bidraget till föreningarna genom att 

utöka bidraget till Connextions med 10 000 kr och minska bidraget till Länkarna med 

motsvarande belopp. Förutom detta godkänner Socialnämnden den ekonomisk fördelning av 

årets bidrag. 

 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

  

Jäv 
Sven-Gösta Pettersson (S) och Mariann Lindberg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Benny Söderberg (V), lämnar sammanträdet. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2019 har nio föreningar ansökt om föreningsbidrag. Av dessa är en förening ny, Hopp 

Piteå mot sexuella övergrepp. 

 

Samtliga har ansökt om grundbidrag och medlemsbidrag. Åtta av föreningarna har även 

ansökt om verksamhetsbidrag. Den totala summan att fördela är 600 000 kronor. 

 

Åtta av föreningarna har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket 

återfinns i underlaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag föreningsbidrag KFR 2019 

 Föreningsbidrag_ber_2019_KFR 
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§ 160 
 

Föreningsbidrag KTR 2019 

Diarienr 19SN124 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

 

Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i 

framtiden. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2019 har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Av dessa är en förening ny för i år, 

Anhörigföreningen. Varje förening ges 5 000 kronor i grundbidrag samt ett bidrag för varje 

betalande medlem. Utöver detta betalas ett administrativt bidrag ut till Piteå Funktionsrätt 

Centrum och Funktionsrätt Piteå om vardera 75 000 kronor. Den totala summan är 365 000 

kronor. 

 

Samtliga föreningar har redovisat medlemsantalet i män och kvinnor, vilket återfinns i 

underlaget. 
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§ 161 
 

Föreningsbidrag KPR 

Diarienr 19SN122 

 
Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2019 till pensionärs-

organisationer verksamma i Piteå kommun. 

 

Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i 

framtiden. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2019 är 138 300 kronor. 

 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 

utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 

Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 

och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

 

För att klara budget för 2019 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 

19,57 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,03 kr 

per medlem. 

 
Beslutsunderlag 

 Föreningsbidrag PRO 2019 

 Uträkning Föreningsbidrag 2019 
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§ 162 
 

Köp av tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

Diarienr 19SN103 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att socialtjänsten får köpa tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

 
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. 

 

Ett försök med läkemedelsrobot genomfördes med start hösten 2018. Försöket utvärderades i 

februari 2019 och socialnämnden har därför beslutat att permanenta användandet av robotar. 

 

Utvärderingen visade att på de fyra robotar som då var i bruk hade vi sparat in 12 besök/dag 

av hemtjänsten. Då varje besök tar ca 15 minuter med en kostnad på 90 kr skulle 

hemsjukvården ha betalat ca 29 790 kr/mån för besöken. Varje robot kostar 2 500 kr/mån. I 

pengar sparar man därför ca 20 000 kr/mån. 

 

Man har också sparat 3 timmars arbetstid/dag för hemtjänstpersonalen vilket motsvarar 90 

timmar/ mån. Hemsjukvården lägger idag ca 4 tim/mån på administreringen av robotarna. 

Besparingen av arbetstid blir 86 tim/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. I tjänsten 

ingår förutom själva roboten även support, driftövervakning, larmkedjor m.m. 
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§ 163 
 

Hyra av arbetskläder i äldreomsorgen 

Diarienr 19SN107 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att vid utgången av nuvarande avtal övergå till att hyra arbetskläder i 

äldreomsorgen till vårdpersonal. 

 
Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt på förtydligade hygienkrav som kom ersattes tidigare klädbidrag till 

leasing av arbetskläder till vårdpersonal. Medel till detta erhölls i VEP 2015. Socialstyrelsens 

föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien inom hälso- och sjukvården föreskriver 

användning av arbetskläder i det patientnära arbetet. Arbetsmiljöföreskrifter om 

smittrisker (AFS 2018:4) reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder i syfte att förebygga 

att arbetstagarna utsätts för smittrisker i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagarna 

byter kläder dagligen och att dessa tvättas enligt de regler som finns samt bära kostnaderna 

för tvätt. För att klara detta anses leasing vara nödvändigt och fördelaktigt. Socialtjänsten har 

ett pågående avtal på leasing av arbetskläder till vårdpersonal inom äldreomsorgen. Avtalet 

går ut 2020-08-31. Arbetet med att påbörja ny upphandling behöver därför påbörjas så snart 

som möjligt. 
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§ 164 
 

”Onyxenhuset” återställs till daglig verksamhet 

Diarienr 19SN85 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ”Onyxenhuset” efter renovering och anpassning återgår till att 

vara en lokal för Rubinens dagliga verksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2019-04-24 att begära att från Kommunstyrelsens centrala pott få 

lyfta 6 mkr för ombyggnation av ”Onyxenhuset” till gruppbostad. Då tillgängliga medel inte 

täcker kostnaden för en ombyggnation till gruppbostad så föreslås att lokalen renoveras och i 

stället anpassas för en återflytt av Rubinens dagliga verksamhet som idag har tillfälliga 

lokaler i Idéhuset. Mindre justeringar/anpassningar behöver ske för att lokalen ska bli mer 

ändamålsenlig och uppfylla gällande krav ex. skapande av laddningsrum för rullstolar, flytt av 

någon dörr, justering av någon vägg för att skapa något fler arbetsrum. Vissa delar av lokalen 

kommer att samnyttjas med Korallens korttid/fritidsverksamhet. 
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§ 165 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-05-01 - 2018-05-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 166 
 

Delgivningar juni 
Diarienr 19SN125 

 

 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 23 maj 2019 

 KTR Bilaga 1, Fördjupad översiktsplan - Öjebyn 

 KTR Bilaga 2, Rådhustorget 

 

Beslut från KS 

 §169 KS Redovisning revisionsrapport grundläggande granskning 2018 

 KS §174 KS Begäran om medel ur Centrala potten - ombyggnation av Onyxen 

 KS §176 KS Månadsrapport april 2019 

 Månadsrapport april 2019 

 Periodbokslut och årsprognos 2019 för Socialtjänsten 

 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019 
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§ 167 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 2019 under maj månad 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under maj månad 

2019: 

2019-04-23 Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 

2019-04-24 Placering på SiS ungdomshem 

2019-02-22 Beslut om att avge yttrande 

2019-05-03 Omedelbart omhändertagande 

2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 

2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 
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§ 168 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan juni 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 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 när omorganisationen är 

klar 

- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 - pågår 

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" - redovisas SN 18/12 2019 

- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre - redovisas SN 6/9 2019 

- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 6/9 2019 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan juni 2019 
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§ 169 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Ordförande informerar: 

 Ordförande, Ellinor Sandlund (M) och Britta Lysholm (C) informerar om besöket på 

Roknäsdagen. 

 På temadagen den 11 juni påbörjades arbetet med bättre målstyrning. Ordförande har 

träffat Inger Kyösti, samordnare, för att diskutera hur det fortsatta arbetet kan se ut. 

Socialchef informerar: 

 Semesterrekryteringen är nu avslutad med ett lyckat resultat. 

 "100 förbättringar" startar till hösten. 

 Under v 26 kommer förmodligen annonser på 10 tjänster där bland annat 

avdelningschefer ingår. 
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§ 170 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (22) 

Sammanträdesdatum  

2019-06-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 171 
 

Av ledamöterna väckta frågor 

Diarienr 19SN18 

 

Eva Söderberg (KD) undrar om det inte borde upplysas om risken med TBE, vart man kan 

vaccinera sig mm. Hon får svaret att detta är främst en fråga för Region Norrbotten. 
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§ 172 
 

TEMA: Studiebesök 
 

Studiebesöken görs på Nygården och Parken i två grupper. Socialnämnden besöker 

verksamheterna i två grupper. 

  

  

  

 


