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§ 269 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

 
Ärendebeskrivning 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet: 

1. Stöd till försörjning 

  

2. Äldreomsorgen 

  

3. Stöd till Barn och familj. 
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§ 270 
 

Parboende för äldre i Piteå kommun 

Diarienr 19SN217 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar anta riktlinje Parboende för äldre i Piteå kommun 

 
Ärendebeskrivning 

Sedan 1 november 2012 finns det inskrivet i socialtjänstlagen (4 kap. 1c § SoL) att äldre 

makar och sambor har rätt att fortsätta bo tillsammans i särskild boendeform för äldre även i 

de fall när endast den ene har behov av ett sådant boende, så kallad utvidgad parbogaranti. 

Rätten att bo tillsammans för makar där båda har behov av särskild boendeform för äldre 

finns sedan tidigare reglerad i 2 kap. 2 § SoF. 

 

Förutsättningarna för att kunna åberopa utvidgad parbogaranti är att man varaktigt 

sammanbott och att båda vill fortsätta bo tillsammans. Det är den som har beviljats plats i 

särskild boendeform för äldre som kan göra ansökan och den som flyttar med kallas för 

medboende. 

 

I Piteå kommun har det saknats riktlinjer för vad den utvidgade parbogarantin innebär i 

praktiken. Riktlinjen syftar därför till att tydliggöra förutsättningarna för såväl 

kommunmedborgare som socialtjänstens verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 

 Parboende för äldre i Piteå kommun - riktlinje 
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§ 271 
 

Skrivelse till Socialnämnden från Anhörigföreningen angående 

anhörigstöd 

Diarienr 19SN211 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna tjänsteskrivelsen som svar på Anhörigföreningens skrivelse 

  

Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förvaltningsövergripande, 

kvalitativ och hållbar anhörigstödsverksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 

Anhörigföreningen har 191106 inkommit med skrivelse där föreningen uttrycker oro över att 

det projekt som pågått sedan 170201 nu upphör och att de statliga medel som delfinansierat 

uppdraget därmed också upphör. Socialnämnden har med stöd av statliga medel kunnat 

tillfälligt utöka stödet och arbetet med anhörigstöd främst till målgruppen, psykisk ohälsa. 

 

Då förvaltningen genomgått och genomgår en större omorganisation så finns det också 

möjlighet och anledning för nämnden att göra övergripande översyn av anhörigstödet i sin 

helhet. 

Nämnden skall enligt lag erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, alternativt den som stödjer en närstående som 

har funktionshinder. Syftet skall vara att förbättra livssituation samt minska risken för egen 

ohälsa som anhörig. Nämnden äger dock själva beslutet på hur detta skall beslutas, 

genomföras och följas upp så länge det är inom socialtjänstlagen 5 kap. 10§ (2001:453) 

 

Det är tydligt för nämnden, den forskning som pekar på vikten med anhörigstöd och denna 

kommer att tas i beaktande i den översyn som planeras för att kunna erbjuda en 

förvaltningsövergripande, kvalitativ och hållbar anhörigstödsverksamhet 

 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse till Socialnämnden från Anhörigföreningen i Piteå angående anhörigstöd 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (22) 

Sammanträdesdatum  

2019-12-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 272 
 

Svar på motion om önskad internutbildning av socialnämndens 

ledamöter 

Diarienr 19SN190 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamot Ulf Lindström. 

I socialnämndens uppdrag har politiker och tjänstemän olika roller. Tjänstemännen har en 

fördjupad professionell kunskap som de i individärenden informerar/utbildar politiker i. Detta 

sker kontinuerligt vid varje beslut som fattas av Socialnämndens arbetsutskott gällande 

individärenden. Politikerna å sin sida anger ramar och beslutar om ”vad” socialtjänsten ska 

prioritera under året. Såväl tjänstemän som politiker måste även förhålla sig till och har god 

kunskap om alla lagar som direkt styr socialnämndens uppdrag.(L) med önskemål att 

socialnämnden säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa 

genom att öka Socialnämndens kunskap och kompetens inom grundläggande 

utvecklingspsykologi. Han vill även att Socialnämndens ledamöter och Socialtjänstens 

tjänstemän ska utbildas i Barnkonventionen. 

 

Bedömning 

Utredaren finner det säkerställt att Socialnämnden har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag. 

I socialnämndens uppdrag har politiker och tjänstemän olika roller. Tjänstemännen har en 

fördjupad professionell kunskap som de i individärenden informerar/utbildar politiker i. Detta 

sker kontinuerligt vid varje beslut som fattas av Socialnämndens arbetsutskott gällande 

individärenden. Politikerna å sin sida anger ramar och beslutar om ”vad” socialtjänsten ska 

prioritera under året. Såväl tjänstemän som politiker måste även förhålla sig till och har god 

kunskap om alla lagar som direkt styr socialnämndens uppdrag. 

Att arbeta med kompetensutveckling har alltid varit en ledstjärna inom socialnämndens 

ansvarsområde. Därför har det under senaste året genomförts utbildningar för Socialnämnden 

om Lagen om vård av unga (LVU), familjehemsplaceringar och uppdrag, t ex familjehem. 

Enligt förvaltningschefen kommer det att ske utbildningsinsatser om barnkonventionen i 

samband att den implementeras i svensk lagstiftning. Utbildningen genomförs för såväl 

politiker som berörda tjänstemän under 2020. Barnombudsmannen har även en 

webbutbildning som kan vara användbar för alla som vill lära mer, 

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/ 

 

  

 
Expedieras till  

Ulf Lindström (L) 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter 
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§ 273 
 

Rapport jour- och beredskapshelger 2019 

Diarienr 19SN81 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporten om jour- och beredskapshelger 2019. 

  

  
Ärendebeskrivning 

Verksamheten ska varje år lämna rapport för hur genomförandet av jour- och 

beredskapshelger har utfallit. Se bilagd rapport. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport jour- och beredskapshelger 2019 
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§ 274 
 

Översyn av ersättning familjehem 

Diarienr 19SN219 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om en grundnivå för rekrytering av egna kontrakterade familjehem 

enligt förslag i den ekonomiska kalkylen som finns i bilaga.  

 

Socialnämnden utökar delegationen på handläggarnivå för beslut gällande arvode och 

omkostnad så att vi kan erbjuda alla nya placeringar högsta omkostnad och arvode till alla 

familjehem som grund samt kunna gå upp till 15% över SKR:s riktlinjer om barnet har 

omfattande behov. 

 

Socialnämnden utökar delegationen på handläggare att erbjuda samtliga familjehem tre 

månaders inkomstbortfall i samband med att de tar emot en placering. Detta med undantag av 

de kontrakterade familjehemmen, som inte kan få inkomstbortfall. 

Beslutet börjar gälla från och med 2020-01-01. 

  

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med uppdraget var att se över hur vi kan effektivisera handläggning, vara mer attraktiv 

för uppdragstagare samt öka möjligheten att konkurrera med andra kommuner och privata 

företag för att i slutändan kunna ha bättre matchningar, ge en bättre vård samt skapa 

förutsättningar för en stabilare placering för barn och unga i behov. 

 

Mot bakgrund av ovanstående anser familjehemsgruppen att socialnämnden behöver för-

bättra villkoren för rekrytering och bevarande av familjehem. Förändringar gällande 

delegation och ekonomisk ersättning ger förutsättningar för fortsatt familjehemsvård i egen 

regi. Kontrakterade egna familjehem erbjuder möjligheten att minska beroendet av privata 

vårdföretag och möjliggör för oss att arbeta målinriktat under vårdprocessen till exempel för 

att kunna använda hemmaplanslösningar. För att Piteå kommun ska kunna konkurrera mot 

närliggande kommuner och privata företag inom familjehemsvården behöver familje-

hemsgruppen kunna matcha vad andra erbjuder. För att vi praktiskt ska kunna förhandla med 

blivande familjehem behöver handlingsutrymmet och delegationen gällande ekonomisk 

ersättning utökas på chefs/handläggarnivå. Det innebär även en kortare och effektivare 

handläggning och beslutsväg, som ibland är nödvändigt för att vi ska kunna konkurrera med 

andra aktörer. Det vi föreslår går i linje med det uppdrag som lämnades och svarar upp mot 

alla de ovanstående kriterier som bedöms vara nödvändiga för att följa framtidens 

familjehemsvård på ett ekonomiskt och kvalitativt sätt. Genom de förslag vi lämnar ser vi att 

vi uppnår syftet med uppdraget och vi ser även att det ger oss bättre förutsättningar att 

återta/ta över familjehem som idag jobbar på uppdrag åt privata konsulentstödda verksam-

heter. 

 
Beslutsunderlag 

 Översyn ersättning familjehem2 
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§ 275 
 

Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av 

familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar 

Diarienr 19SN119 

 
Beslut 

  

Socialnämnden godkänner yttrandet samt överlämnar yttrandet till Piteå kommuns revisorer 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns revisorer har gjort en uppföljande granskning gällande familjehems- och 

institutionsplaceringar av den granskning som genomfördes 2016. De konstaterar att det 

vidtagits en del åtgärder men att det fortfarande finns brister i styrning och uppföljning av 

familjehems- och institutionsplaceringar. Av 15 granskade placeringsärenden från 2018 

saknades genomförandeplan i två och i ytterligare två var de inte aktuella. Utifrån detta har 

revisorerna ett antal rekommendationer till socialnämnden. En av dessa handlar om att se över 

delegationsordningen utifrån perspektivet att förkorta beslutsprocessen för den enskilde. 

Flertalet handlar på olika sätt om de styrande och stödjande dokument som nämnden och 

verksamheten tagit fram för styrning och uppföljning av verksamheten. Det handlar både om 

att ta ett helhetsgrepp och identifiera ”den röda tråden” samt om att det saknas vissa 

tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar på verksamhetsnivå. Övriga handlar om att 

säkerställa handläggning och dokumentation i enskilda ärenden. 

 

I bilaga 1 redovisas förslag på yttrande från socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av familjehemsplaceringar och 

institutionsplaceringar2 
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§ 276 
 

Budgetuppföljning november 2019 

Diarienr 19SN58 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporten om budgetuppföljning för november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -44,1 mkr. Prognosen 

för helåret är en budgetavvikelse på -50,1 mkr, en förbättring med 2,8 mkr från oktobers 

prognos. 

 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -26,7 mkr, vilket är 8,3 mkr bättre 

än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -31,9 mkr vilket 

är 6,3 mkr bättre än resultatet för 2018. Inom de flesta områden har budgetavvikelsen minskat 

jämfört mot föregående år. Inom Barn och familj har kostnaderna ökat de senaste månaderna, 

framförallt för institutionsvården, och totalt sett varit något högre än 2018. Prognosen är dock 

ändå ca 2,5 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. Inom psykosocialt stöd har kostnaderna 

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

institutionsvården för vuxna samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat 

kostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. 

 

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

period föregående år. Underskottet om -19,4 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, totalt 1,1 

mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -19,9 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning november 2019 

 Analys och handlingsplan hemtjänst 

 SN bild november 2019 
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§ 277 
 

Ändring delegationsordning utifrån förändrad organisation samt 

ersättningar familjehem 

Diarienr 19SN71 

 
Beslut 

Socialnämnden antar föreslagna förändringar i delegationsordningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Utifrån den nya organisationen som träder ikraft 2020 har delegationsordningen setts över i 

sin helhet. 

 

Följande förändringar föreslås: 

 

- Förändringar utifrån att chefsledet verksamhetsområdeschef försvinner. Detta har ersatts 

med avdelningschef samt i vissa fall omsorgschef. 

 

- Förändringar av delegaters namn på funktion utifrån nya avdelningar. 

 

- Förtydliganden av vilken avdelning eller enhet delegationen gäller för. 

 

- Rubriken Överklagan i den allmänna texten i början av delegationsordningen har tagits bort 

med anledning av förändringar av delegat sedan tidigare beslut. 

 

- Texten under övrigt gällande delegaters förfall har justerats för att minska sårbarheten. 

 

- Tillägg och strykningar i förkortningsöversikten. 

 

- Strykning av punkterna K21 och K21.1 då den är samma som B24.1 och B24.1.1. Stryker 

därmed BoF efter handläggare i punkten B24.1 och B24.2. 

 

- Förslag på förändring i delegation gällande punkten J1 – Beslut om insats i form av särskilt 

boende enligt SoL 4:1, med anledning av att enheter slås ihop och det blir svårt att särskilja 

delegation. Om detta ska göras behöver man göra fler punkter på vilka boendebeslut som ska 

ha annan delegation. Frågan är då hur man ska uttrycka sig och dessutom är det mer av en 

verkställighetsfråga vart de personer som fått ett beslut om särskilt boende ska placeras. 

Om delegationen ändras för LSS-handläggare bör den även ändras för socialpsykiatrin till 

handläggare. 

 

- Förslag på förändringar i delegation gällande punkten K12 – Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, med anledning av att enheter slås ihop. Samma 

anledning som ovan. 

 

- Förslag på förändringar i delegationen gällande ersättning familjehem, punkterna under B24. 

Baserat på barn och familjs utredning vad gäller rekrytering av och ersättningar till 

familjehem. Punkterna B24.1 och B24.2 med underpunkter gäller även bistånd och LSS så där 
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tas BoF bort efter handläggare. 

 

- Förslag på förändringar i delegation i punkterna P2 - Beslut om ramavtal och övriga 

upphandlingsbeslut och P3 – Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut. Ändring 

från 5 till 15 prisbasbelopp för förvaltningschef. Ändring till 5 prisbasbelopp för biträdande 

förvaltningschef, avdelningschef och omsorgschef. Delegationen ligger då i linje med övriga 

förvaltningar inom kommunen. 

  

- Omsorgschef blir delegat i de punkter där avdelningschef har delegationsbeslut. 

 

Bifogat finns delegationsordningen i sin helhet där det är tydligt angivet vad som är ny text 

och förslag på strykningar. Ny text är grön och förslag på strykningar är röd, överstruken text. 

Blå text är en förklaring av förslaget till förändring, men kommer att tas bort efter beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens delegationsordning 2019-10-23 förändringar 
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§ 278 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt till och med november 2019 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

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

november 2019 

2019-10-20 Omhändertagande enligt 6 § LVU och placering enligt 11 § LVU 

2019-11-04 Omplacering enligt 11 § LVU 
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§ 279 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 
Beslut 

Delegationsbeslut fattade 2019-11-01 - 2019-11-30 anmäls och Socialnämnden tar del av 

informationen.  

  

·       Psykosocialt stöd, Stöd till barn och familjer samt Stöd till försörjning. Bilaga 1. 

  

·       Stöd till vuxna funktionsnedsatta inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Bilaga 

2. 

  

·       Äldreomsorg (inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag). Bilaga 3. 
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§ 280 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan december 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för december. 

 
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 införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas när omorganisationen är 

klar 

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

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

- Förändring av fördelning för socialnämndens föreningsbidrag. 19SN231 - redovisas 

mars/april 2020 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslista december 2019 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 281 
 

Delgivningar november 

Diarienr 19SN232 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen om delgivningar november. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag § 22 Avvikelserapportering Kost och servicenämnden januari-september 

2019 

 Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Kost- och servicenämnden 

 Protokoll Kommunala förebyggande rådet 20190919 

 Socialtjänstens  ekonomiska bild oktober 2019 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 

278 

 Månadsuppföljning socialtjänsten oktober 2019 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 

278 

 Månadsrapport oktober socialtjänsten Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 278 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 278 

 Revisionsrapport uppföljande granskning Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 280 

 Yttrande:Revisionsrapport Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 280 

 Yttrande över remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken Kommunstyrelsens beslut 

2019-11-18 § 283 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 283 Remiss - betänkande Styrkraft i 

funktionshinderspolitiken 

 Yttrande från Kommunrevisionen angående behörighet och loggkontroll 

 § 274 KF Begäran om investeringsmedel - Förbättrad inomhusmiljö på vård- och 

omsorgsboenden 

 §269 KF Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt kommunal skattesats 

 Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt kommunalskattesats 

 §283 KF Avsägelse av uppdrag som ledamot (KD) - Socialnämnden 2019-2022 

 Cirkulär 19:44  Ersättningar och villkor familjehemsvård mm 2020 

 Cirkulär 19:45 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL 2020 

 Cirkulär 19:46 Ersättning kontaktpersoner och kontaktfamiljer och korttidsvistelse enligt 

LSS 2020 

 §676 SN Beslut kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
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§ 282 
 

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling 

Diarienr 19SN150 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen om delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av 

handling 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 

handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 

Datum Delegat 

2019-11-06 Eva Börjesson Öman 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (22) 

Sammanträdesdatum  

2019-12-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 283 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar 

Föreningsbidrag 

  

Socialchef informerar 

Förändringsresan 

Samarbete mellan socialnämnden och socialförvaltningen 

Utförd egenkontroll 

Kompetensförsörjningsproblematik 
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§ 284 
 

Tema: Mål- och verksamhetsstyrning, Socialnämnd och socialtjänst 

Diarienr 19SN202 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 285 
 

Från detaljstyrd till mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten 

Diarienr 19SN236 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att utreda förändrat arbetssätt i 

hemtjänsten som går från detaljstyrt till mer tillitsbaserat arbetssätt. 

 
Ärendebeskrivning 

De arbetssätt som nu finns gällande bedömning och överföring av timmar har funnits under 

lång tid. Biståndsenheten utreder och bedömer individers behov av insatser. I samband med 

beslutet bedöms även behovet i timmar som insatsen tar att utföra. Medel som motsvarar 

beslutet överförs till hemtjänsten. Generellt upplevs arbetssättet som för detaljstyrt och 

tidskrävande. De innebär också att personalen i hemtjänsten, som är närmast brukaren, har 

litet handlingsutrymme. 

 

Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär kortare planeringstid. Den 

medför snabb bedömning av insatser och den tillfälliga utökningen görs oftast av koordinator. 

Det förändrade arbetssättet leder till att hemtjänsten får problem att analysera ekonomin, 

eftersom i många ärenden förs inga medel över från biståndsenheten. 

 

Det finns många varianter på ett förändrat arbetssätt gällande denna process. I Sundsvall 

(Skönsmomodellen) och Västervik (Fri tid) arbetar man med en mer tillitsbaserad hemtjänst. 

Detta arbete innebär att man ändrar sitt synsätt att gå från brukarperspektiv till brukarens 

perspektiv. Biståndshandläggaren beslutar om vilken insats den sökande är berättigad till, inte 

vilken tid det tar att utföra insatsen eller vilka aktiviteter som ska genomförs inom ramen för 

insatsen. Hemtjänstpersonalen planerar sedan hur och när insatsen ska utföras tillsammans 

med brukaren. Vid denna planering utgår man vilket behov brukaren har aldrig hur länge det 

tar utan vad som ska göras. Den tillitsbaserade arbetssättet går ut på att ledningen/nämnd har 

tillit till att medarbetaren närmast innevånaren har bästa kompetensen att förstå individens 

behov. I Sundsvall har arbetssättet lett till förbättrad arbetsmiljö, högre brukarnöjdhet samt 

förbättrad ekonomi. 

 

I Socialtjänstens vägledande inriktningar för 2020-2022 finns förslaget att utreda frågan 

vidare. Förvaltningen behöver utreda vilka olika varianter som finns samt vilket som skulle 

kunna passa i Piteå. 
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§ 286 
 

Taxor 2020 inom Socialtjänsten 

Diarienr 19SN114 

 
Beslut 

Socialnämnden antar Taxa inom Socialtjänsten. 

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. 

 
Beslutsunderlag 

 Taxa inom Socialtjänsten 

 

 


