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§ 243 
 

Information om Föreningspatrullen 
 

Claes-Jörgen Pohl, projektledare, informerar om Föreningspatrullen. Projektet tog emot de 

första deltagarna i maj 2018 och det avslutas 31 januari 2021. Allmänna arvsfonden 

finansierar. Deltagarna, som idag är 11 stycken, är personer med behov av daglig 

sysselsättning. De finns organisatoriskt på Föreningsservice som även ansvarar för 

handledning. Även boendestödjare är en viktig part. 

 

Projektledaren kommer i början av nästa år att presentera ett underlag för att Socialnämnden 

kan besluta om nämnden ska bli beställare av Föreningspatrullens tjänster efter det att 

projekttiden är slut.  
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§ 244 
 

Budgetuppföljning oktober 2019 

Diarienr 19SN58 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning för oktober 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -39,1 mkr. Prognosen för 

helåret är en budgetavvikelse på -52,9 mkr. En förbättring med 1,5 mkr från septembers 

prognos. 

 

Politik, förvaltningsledning och administration har för perioden en budgetavvikelse på 2,2 

mkr. I driftsbudgeten finns 1,0 mkr som kan omfördelas från drift till investering förutsatt att 

nämnden efter omfördelning klarar budget i balans. För 2019 kommer pengarna att ligga kvar 

på driften och förstärker avdelningens helårsprognos som sätts till 1,5 mkr. 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -23,4 mkr, vilket är 9,8 mkr bättre än 

motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,1 mkr vilket är 

5,1 mkr bättre än helårsresultatet för 2018. Den största negativa avvikelsen mot föregående år 

är försörjningsstödet där kostnaderna de första åtta månaderna har varit ca 2,0 mkr högre än 

under fjolåret, detta beror på fler personer i försörjningsstöd. Inom barn och familj har 

kostnaderna ökat de senaste månaderna och totalt sett varit något högre än 2018, prognosen är 

dock ändå 3,0 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. Inom psykosocialt stöd har 

kostnaderna minskat jämfört med föregående år och beror på minskat antal placeringar inom 

institutionsvården samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat 

personalkostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. 

 

Äldreomsorgen har t.o.m. oktober 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 

föregående år. Underskottet om -17,9 mkr beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av 

nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor bidrar 

främst till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 2019 ut vilket var 

totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -21,2 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning oktober 2019 

 SN bild oktober 2019 
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§ 245 
 

Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 

2019 

Diarienr 19SN50 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge Socialförvaltningen i uppdrag att revidera dokumentet och 

fortsätta arbetet med de föreslagna åtgärderna. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens aktiviteter för att förbättra budgetavvikelsen 2019 och framåt är ett 

stående ärende på socialnämndens sammanträden. Dokumentet behöver ses över för att 

säkerställa att det överensstämmer med det pågående förändringsarbetet. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 2019 - 2020 
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§ 246 
 

Placering nytt särskilt boende för äldre 

Diarienr 19SN201 

 
Beslut 

Socialnämndens föreslår Kommunstyrelsen besluta om att fortsätta projektering av nytt 

särskilt boende för äldre med 80 lägenheter på Strömnäsbacken, Pitholm 45:3. 

Reservationer 

Siv Forslund (SJV) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. 

Undertecknad reserverar sig mot beslutet att fortsätta projekteringen av det särskilda boendet 

för äldre på Stömnäsbacken. Jag förordar istället projektering av Munkberga som för mig är 

intressant ur ett framtidsperspektiv. Jag anser att Piteå kommun bör ta tillvara den utemiljö 

som finns vid Munkberga och där skapa unika lösningar för Piteås framtida äldre. 

 
Ärendebeskrivning 

Utifrån tidigare beslut att ta fram alternativ på placeringar av nytt särskilt boende för äldre har 

tre alternativ till placeringar analyserats. En styrgrupp bestående av förvaltningschef och 

avdelningschef från Fastighets och serviceförvaltningen, avdelningschef samt stadsarkitekt 

från Samhällsbyggnad samt avdelningschef Socialtjänsten har tillsammans analyserat dessa. 

 

De tre alternativen som analyserats är Norrstrand, Strömnäsbacken samt Munkberga. 

På Strömnäsbacken och Norrstrand bedöms markytan var tillräcklig för ett boende om 80 

lägenheter, att bygga 80 lägenheter på Munkberga går men bedöms ha för stor påverkan mot 

bebyggelse och utemiljö. Munkberga som alternativ skulle innebära en minskning av 

lägenheter under hela byggtiden. 

 

På grund av den kraftigt ökande andelen äldre från 2023och framåt är det av vikt att fortsätta 

projektering så snart som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-10-24 beslutat att 

planläggning av området på Strömnäsbacken kan påbörjas men för Norrstrand är beskedet att 

planläggning inte bör inledas förrän förutsättningarna för områdets utveckling har utretts. 

 

En enig styrgrupp föreslår därför Socialnämnden besluta om fortsatt projektering på 

Strömnäsbacken. 

 
Yrkanden 

Sven-Gösta Pettersson (S): Bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag att fortsätta 

projektering av nytt särskilt boende för äldre med 80 lägenheter på Strömnäsbacken, Pitholm 

45:3. 

 

Siv Forslund (SJV): Fortsätt projekteringen av nytt särskilt boendet för äldre på Munkberga. 

 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Socialnämnden 

beslutar enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsunderlag 

 Analys gällande placering av särskilt boende för äldre 

 Säbo Lokaliseringsutredning 
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§ 247 
 

Förändrad struktur för Socialnämndens verksamhetsplan inför 2021 

Diarienr 19SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om att socialnämndens verksamhetsplan med 

bilagor för 2020 och framåt utgår. 

 

Socialnämnden beslutar att socialnämndens verksamhetsplan för 2020 och framåt ersätts med 

verksamhetsplan som beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om att utvidga och förändra dokumentet 

planeringsförutsättningar med information om socialtjänstens verksamhet som idag återfinns i 

avdelningarnas bilagor till verksamhetsplan. 

 
Ärendebeskrivning 

Från och med 2020 föreslås socialnämndens egna verksamhetsplan utgå och nämnden 

förhåller sig då enbart till den verksamhetsplan som beslutats av socialnämnden och som i sin 

helhet beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Under hösten och början av 2020 kommer ett arbete med målstyrning att pågå och ny 

verksamhetsidé och nya nämndsmål kommer att beslutas i samband med VEP 2021-2023. 

Dessa mål kommer att redovisas i enlighet med kommunens styr- och ledningsprocess och 

följa samma årshjul. En genomgång av socialnämndens uppdrag utifrån reglementet kommer 

också att genomföras under år 2020 som ett led i arbetet med ny modell för ledning och 

styrning. 

 

I dagsläget finns det ett dokument som beskriver verksamhetens förutsättningar som kallas 

planeringsförutsättningar där följande beskrivs: den kommunala styr- och ledningsprocessen, 

reglemente, statlig styrning, socialnämndens styrning, ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, kommunala råd, kommunövergripande uppdrag med socialtjänstens 

deltagande, organisationsskiss. Detta dokument föreslås förändras och kompletteras med 

information om socialtjänstens verksamhet som idag återfinns i avdelningarnas bilagor till 

verksamhetsplanen. 
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§ 248 
 

Socialnämndens riktlinjer för attest och beloppsgränser för 

beslutsattester 

Diarienr 19SN207 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner de riktlinjerna för attest och beloppsgränserna för beslutsattest som 

föreslås inför socialtjänstens nya organisation 2020 

 
Ärendebeskrivning 

Under september 2019 beslutade kommunfullmäktige riktlinjer för attest som gäller i Piteå 

kommun. Socialnämndens riktlinjer för attest är ett dokument som innehåller 

tillämpningsanvisningar för att förtydliga de kommunövergripande riktlinjer samt anpassa de 

till Socialförvaltningens organisation. 

 

Med anledning av att en ny organisation träder i kraft inom socialförvaltningen januari 2020 

där en chefsled och därmed titeln ”verksamhetsområdeschef” försvinner, föreslås en 

motsvarande justering av beloppsgränser för beslutsattester. 

 

Generella beloppsgränser ska finnas för olika nivåer av beslutsattest. Samma beloppsgränser 

gäller för såväl manuell som elektronisk attest och finns specificerade i dokumentet ” Nya 

beloppsgränser för beslutsattester inom socialtjänsten”. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens riktlinjer för attest 

 Nya beloppsgränser för beslutsattest inom socialtjänsten 
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§ 249 
 

Information om nya taxor 2020 

Diarienr 19SN114 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ändringen gäller från 2020-02-01 

 
Ärendebeskrivning 

Uppräkning av nya avgifter inför 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 

ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 

Inför 2020 innebär det en höjning av 2,7 procent på årets hemtjänstavgifter. 

 

       2019  2020 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.)  264 kr/tim  271 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull   210 kr/tim  216 kr/tim 

Ledsagningsavgift    264 kr/tim  271 kr/tim 

 

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 

boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 

Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 

ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 

Inför 2020 innebär det en höjning av 2,7 procent. 

 

       2019                 2020 

Individuell kostnad   350 kr/månad/boende  359 kr/månad 

    475 kr/månad/parboende  488 kr/månad 

 

Från 1 september 2019 har ett nytt äldreboende som även kommer att användas som 

korttidsboende tillkommit, Ängsgården. 

 

Övriga taxor förblir oförändrade 2020. 
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§ 250 
 

Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 3 2019 

Diarienr 19SN99 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 

kommunfullmäktige och 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 3 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut. 

19 st avser Daglig verksamhet 

4 st avser Boende vuxna 

1 st avser Kontaktperson 

4 st avser Ledsagarservice 

2 st Korttidsvistelse 

2 st Avlösarservice 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

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

boendeplatser och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att 

upprättas och presenteras såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från 

Innovationsfonden för utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler 

platser.Den markanta ökningen på icke verkställda inom daglig verksamhet är till stor del 

kopplad till avveckling av Bryggans verksamhet. Samtal pågår om samarbete med 

Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS 

 

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. Under 

november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i 

Öjebyn, detta för att klara verkställigheten 

 

Budget 

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 

verkställda beslut i samband med verkställighet. 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal 3 2019 – Avidentifierad SO 
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§ 251 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 3 2019 

Diarienr 19SN98 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

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

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

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens 

revisorer 

 

Stöd och omsorg 

Under kvartal 3 så fanns det totalt 9 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre 

månader. Det är 3 st fler än senaste rapporteringen. 

 

1 st beslut om boende 

1 st beslut om ledsagare 

2 st sysselsättning 

4 st kontaktfamilj 

1 st boendestöd 

 

 

Äldreomsorg 

Under tredje kvartalet fanns det 24 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 

Det är tolv fler jämfört med senaste rapporteringen. 

- 20 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 

- 2 beslut avser om medboende 

- 1 beslut avser hemtjänst där medborgaren valt att avvakta med verkställighet av beslut 

- 1 beslut avser dagverksamhet där det varit svårt att motivera medborgaren till att delta 

 

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 

verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 

kunnat uppfyllas. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgare 

 

Stöd och omsorg 

Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare 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. 
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Äldreomsorg 

Medborgarna har höga förväntningar på att kommunen ska kunna matcha deras önskemål och 

en majoritet av dem önskar bo i de centrala delarna av kommunen. Samtliga medborgare har 

fått minst ett erbjudande om plats i särskild boendeform med undantag för en medboende. Tio 

medborgare har vistats på tillfälligt boende i väntan på erbjudande om permanent plats i 

särskild boendeform och en bor i särskild boendeform i en annan kommun. 

 

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. 

 

Äldreomsorg 

Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar 

till fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 

utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 

behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. Arbetet 

med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån 

medborgarens behov, situation och resurser. Öppnandet av Ängsgården förväntas bidra till 

kortare väntetider kvartal fyra. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Budget 

 

Stöd och omsorg 

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

 

Äldreomsorg 

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

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL kvartal 3 2019 – Avidentifierad SO 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 252 
 

Svar till IVO angående granskning av socialnämndernas kontroll av 

tillstånd för konsulentstödd familjehemsverksamhet 

Diarienr 19SN196 

 
Beslut 

Socialnämnden lämnar upprättat svar till Inspektionen för vård och omsorg.  

 
Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar Piteå kommun, som en av 44 kommuner, 

som kan använda konsultstödd familjehemsverksamhet. Fokus i granskningen är att ta reda på 

om socialnämnderna kontrollerar att de verksamheter där de placerar barn har tillstånd. IVO 

begär enligt 13 kap. 5 § SoL att socialnämnden uppgifter om och i så fall i vilka 

konsulentstödda verksamheter nämnden har placerade barn, på vilket sätt och om vi 

kontrollerar tillstånd innan placering av barn i verksamheterna. 

 

1. Socialnämnden har barn placerade i följande konsulentstödda verksamheter: 

 

Balans behandling familjehemsvård 559050-1317 

Skogsro familjehemsvård (Cura tibi AB) 556877-4052 

Nytida Nåjden AB (Aleris Nåjden) 556427-0519 

Consilium Individ och familj AB 556973-3941 

 

2. För samtliga huvudmän gäller att de både föreslår familjehem/jourhem samt ger stöd och 

handledning till familjehemmet. 

 

3. Socialnämnden har inte specifikt kontrollerat om respektive verksamhet har tillstånd innan 

placering. Enligt de rutiner som finns kontrolleras referenser och eventuella tillsynsbeslut, 

dock finns det inte dokumenterat om och i så fall när det gjorts i varje specifikt ärende. 

 
Beslutsunderlag 

 IVO granskar socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjeverksamhet 

 Lista med konsultstödda familjehem med tillstånd 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 253 
 

Svar på motion om önskad subventionering av varmbad för 

funktionshindrade och äldre 

Diarienr 19SN158 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionsställarens önskan om subvention 

av varmbad med hänvisning till det föreningsbidrag som redan betalas ut och kan användas av 

föreningarna till detta syfte. 

 
Ärendebeskrivning 

I september inkom en motion från L, SLP, KD och SD om önskemål att socialnämnden skulle 

subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre. 

 

Motionen beskriver behovet hos de 8 medlemsföreningar som finns inom föreningen 

Funktionsrätt Piteå, då i första hand hos reumatiker och hjärtlung. Motionsställarna menar att 

varmbad är en bra förebyggande vård och ger även ett socialt kontaktnät. 

 

Socialnämnden ser också värdet av att gemensamma fysiska aktiviteter skapar ett mervärde 

för varje individ. För att stimulera till bra och sociala aktiviteter har Socialnämnden sedan 

många år ett föreningsbidrag som betalas ut en gång/år. Föreningarna ansöker om bidraget 

och fördelningen av pengarna beslutas av Socialnämnden. Varje förening kan sedan 

bestämma till vad deras bidragspengar ska gå. Att subventionera varmbad för sina 

medlemmar skulle kunna vara en sådan aktivitet. 

 

Socialnämnden har inte möjlighet att ge föreningarna ytterligare pengar utan hänvisar 

föreningarna till möjligheten att söka föreningsbidrag. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 254 
 

Svar på motion Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 

Diarienr 19SN159 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om fria arbetsskor till 

personal inom äldreomsorgen med hänvisning till att det inte finns några möjligheter att 

genomföra detta inom befintlig budget. 

 
Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit om fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen. Socialnämnden 

och Socialförvaltningen ser mycket positivt på förslaget utifrån konkurrenskraft som 

arbetsgivare, hälsoperspektiv, jämställdhetsperspektiv men även utifrån att fackliga 

representanter under många år drivit frågan som ett önskemål från personalen. 

 

Utifrån nu rådande ekonomiska underskott ser förvaltningen för närvarande inga möjligheter 

att införa fria arbetsskor inom befintlig budget. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 255 
 

Val av ersättare i Socialnämndens arbetsutskott 

Diarienr 19SN209 

 
Beslut 

Socialnämnden väljer Malin Viklund (KD) som ersättare till Socialnämndens arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Allmänna ärenden behandlas på socialnämndens arbetsutskott en förmiddag per månad. På 

eftermiddagen behandlas sekretessärenden (AU1). En gång per månad har arbetsutskottet en 

temaförmiddag. På eftermiddagen behandlas sekretessärenden (AU2). Arbetsutskottet består 

av tre ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har fem ersättare. Eva 

Söderström (KD) har avsagt sig alla uppdrag och därför ska en ny ersättare till 

Socialnämndens arbetsutskott utses. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 256 
 

Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet 

Diarienr 19SN209 

 
Beslut 

Socialnämnden nominerar Malin Viklund (KD) som ersättare i Kommunala pensionärsrådet 

för perioden 2019-2022. 

 
Ärendebeskrivning 

Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden utser två 

ledamöter och två ersättare. Eva Söderström (KD) har avsagt sig alla uppdrag och därför ska 

ny ersättare utses. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 257 
 

Förslag på sammanträdesplan för Arbetsutskottet och 

Socialnämnden 2020 

Diarienr 19SN180 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer datum för Arbetsutskottens och Socialnämndens sammanträden 

2020 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden sammanträder 11 gånger per år (undantaget augusti månad). Det till nämnd 

förberedande arbetsutskottet sammanträder 10 gånger per år. Förslag till sammanträdesplan 

för Arbetsutskotten och Socialnämnden har upprättats enligt bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskottet och socialnämnden 2020 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 258 
 

Delgivningar november 

Diarienr 19SN206 

 

 

 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-16 § 115 Omräkning av ersättning till 

förtroendevalda 

 Omräkning av ersättning till förtroendevalda med aktuella belopp. Beslut 2019-09-16 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28 § 224 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

 Följebrev Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 235 Tillfälliga lån från och med 

2020 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 235 Tillfälliga lån från och med 2020 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 §246 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL) för första och andra kvartalet 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 §247 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

Lagen om stöd och service (LSS) för första och andra kvartalet 2019 

 §259 KS Sammanträdesplan 2020 

 §256 KS Begäran om medel ur centrala potten - Anpassning renovering av lokaler inom 

socialförvaltningen 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 259 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt till och med oktober 2019 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med oktober 

2019: 

2019-10-09 Omplacering enligt 11 § LVU 

2019-10-09 Omplacering enligt 11 § LVU 

2019-11-13  Tillägg i delegationsordning beslutad 2019-10-23 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 260 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

 

Delegationsbeslut fattade 2019-10-01 - 2019-10-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 261 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan november 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för november som sedan läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas våren 2020 

- 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 

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden - redovisas SN 27/11 2019 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 

- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas 2020 

- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 

18/12 2019 

- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 

ledsagare enl. SoL och LSS - redovisas SN 18/12 2019 

- Utreda ersättningar till familjehem - redovisas SN 18/12 2019 

- Motion (M) Fria arbetsskor till personal i äldreomsorgen - redovisas SN 27/11 2019 

- Motion (L), (SLP), (KD), (SD) Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre - 

redovisas SN 27/11 2019 

- Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter - redovisas SN 18/12 2019 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan november 2019 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 262 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

 

Ordförande 

 Socialnämnden har fått beviljat de sökta medlen från den centrala potten med 5 milj. 

samt en extra tilldelning med 1,4 milj. till ventilation på särskilt boende 

 

Socialchef: 

 Information om Socialtjänstens fortsatta "resa" 2020 - 2021 med t ex inriktningar, 

kostnader, politiska ambitioner, nya metoder 

 Egenkontroll 

 Ekonomisk rapportering 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 263 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Mariann Lindberg (S) och Ellinor Sandlund (M) har varit på Källbogården. Personalen var 

mycket nöjda med att få arbeta färre helger, även om det i och med detta blir svårare att ta 

semester under en helg.  

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (28) 

Sammanträdesdatum  

2019-11-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 264 

Socialnämndens svar på grundläggande granskning 2019 
Diarienr 19SN64 

 
Beslut 

Socialnämnden yttrar sig enligt upprättat förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 

nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 

och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 

styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 

måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 

grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens svar på grundläggande granskning 2019 

 Internkontrollplan HSL 2019 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 

 Internkontrollplan ekonomi 2019 

 Riskanalys inför Internkontrollplan ekonomi 2019 

 Internkontrollplan  SoL LSS 2019 

 Risk- och väsentlighetsanalys SoL LSS 2019 

 

 


