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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Nina Lindström (V) (ordförande) 
Hilda Larsson (S), ersätter Sven-Gösta Pettersson
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Urban Vikström (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Siv Forslund (SJV) 
Malin Viklund (KD) 

Övriga deltagare Peter Arffman (L), (adjungerad)
Fredrik Sjömark (socialchef) 
Sabina Lindberg Munter (LSS-handläggare) 
Thomas Utterström (inköps- och lokalstrateg) 
Åsa Larsson (enhetschef Stöd till försörjning) 
Tomas Backeström (avdelningschef) 
Helena Magnusson (avdelningschef) 
Linda Stenström (kvalitetssamordnare) 
Emelie Nilsson (controller)
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

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

 
§ 1  Ändring av dagordning ........................................................................................................4
§ 2  Inlottade ärenden..................................................................................................................5
§ 3  Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 

ledsagare............................................................................................................................6
§ 4  Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020. ....................................................................................7
§ 5  Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020 .............................................................8
§ 6  Utredning om förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL...................................9
§ 7  Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020 ..................................................................10
§ 8  Teman på Socialnämndens och Arbetsutskott 2 sammanträden 2020 ...............................11
§ 9  Delgivningar januari 2020 .................................................................................................12
§ 10  Delegationsbeslut .............................................................................................................13
§ 11  Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt till 

och med december 2019..................................................................................................14
§ 12  Återkoppling av ärendebevakningslistan januari 2020 ....................................................15
§ 13  Ordförande och socialchef informerar .............................................................................16
§ 14  Årsredovisning och årsbokslut 2019................................................................................17

(3 av 17)



Sammanträdesprotokoll 4 (17)

Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 1
Ändring av dagordning
Diarienr 20SN31

Beslut
Socialnämnden godkänner ändring av dagordning.

Ärendebeskrivning
Ett tillägg görs på dagordningen med punkten "Teman på Socialnämndens och 
arbetsutskottets sammanträden 2020 i socialnämnden".
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Inlottade ärenden
Diarienr 20SN11

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till försörjning, ett 
från Äldreomsorgen och ett från Stöd till barn och familjer.
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer och ledsagare
Diarienr 19SN234

Beslut
Socialnämnden beslutar att höja arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare enligt 
förslag i bilaga, från och med 2020-04-01.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under en längre tid uppmärksammat att det blir allt svårare att rekrytera 
uppdragstagare inom vissa uppdrag. Skälen till det bedöms vara flera till antalet, men ett utav 
skälen kan vara den ersättning som utgår och bedöms vara låg i förhållande till andra 
kommuner samt andra jämförbara uppdrag som erbjuder högre ersättning.

Ersättning till uppdragstagare är en viktig del för attraktion till uppdrag. Samtidigt får vi 
återkopplat till oss att råd och stöd, handledning samt tillgänglighet från handläggare är det 
som betyder likväl så mycket. I utredning och översyn (bilaga) så föreslår utredaren höjning 
av arvode, detta kopplat till övriga kommuner, interna skillnader samt SKR:s cirkulär och 
riktlinjer om arvoden och ersättningar

Då förvaltningen ständigt arbetar med sin attraktion som utförare och arbetsgivare så arbetar 
vi lika medvetet med ekonomisk hushållning. I det läge, och utmaningar som förvaltningen 
står inför så bedömer förvaltningen att i ett nuläge avvakta höjning av arvoden och 
omkostnadsersättningar. Förvaltningen skall fortsätta arbetet med att rekrytera och behålla 
uppdragstagare med befintlig ersättning, detta med stöd från förvaltningens olika 
professioner.

Beslutsunderlag
 Uppdrag ersättningsnivå kp, ledsagare
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 4
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020.
Diarienr 19SN226

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2020 med 1,9 
% för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2019

Förslag på fördelning enligt nedan.

Förändringarna är rödmarkerade i dokumentet.
Barn 0-20 föreslås en höjning av posten som avser barnförsäkring till 100 kr. Resterande 
belopp läggs på posten för hygien. Dessa poster är eftersatta utefter nivån på i huvudsak 
barnförsäkring.
För ensamstående vuxen justeras posten för hygien med 50 kr och resterande läggs på 
matposten.

För sambos är omräkning gjord för samtliga poster (livsmedel, kläder/skor, Fritid samt 
Hygien för att i större utsträckning följa normen för en ensamstående vuxen. Detta gör att 
normen för mat för sambos ökas, medan övriga poster motsvarar ensamstående x 2. Ökningen 
är sedan fördelad på samma sätt som för en ensamstående (50 kr hygien och resten på mat)
Övriga förändringar.
•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs från 2018 års nivå till Pitebos hyresnivåer för 2020. 
(Hyreshöjning 2% för 2019 samt 2% för 2020.)
Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till den lokala 
hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i riktlinjerna.
•Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt till 47 300 kronor en höjning med 800 kronor jämfört 
med 2019.
•Förtydligande vad som ingår i kostnad för internet samt att fakturaavgiften i regel inte ska 
beviljas.
•Tagit bort summor avseende högkostnad för läkarvård och medicin för att inte skriva fast sig 
om nivåerna ändras.
•Förtydligande gällande beräkning av uteätartillägget.
•Omformulering i text avseende våld i nära relation samt beviljande av busskort som inte 
avser arbetsresor.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 5
Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020
Diarienr 19SN267

Beslut
Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020 och 
utvärderingen av handlingsplanen 2019

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner har tillsammans gjort en överenskommelse om 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Syftet med 
överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk 
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Stimulansmedel psykisk hälsa har tilldelats kommunen sedan 2016-2019. Uppstarten var en 
treårig och mer långsiktig planering kopplad till pengarna. Tyvärr har man från statens sida 
inte gjort någon ytterligare långsiktig plan efter 2018. 2019 kom besked om stimulansmedlen 
inte förrän i slutet av juni 2019. Vi hade sedan tidigare reserverade medel och en planering för 
2019 som vi kunde arbeta efter under hela året trots det sena beskedet om pengar. För 2020 
har vi ännu inte fått beslut om stimulansmedlen kommer att utbetalas som tidigare, med de 
besked som SKR (Sveriges kommuner och regioner) ger muntligt är att det kommer att se ut 
ungefär som 2019. Vår planering sedan tidigare är flerårig, och som nämnts ovan så har vi 
reserverat medel för att kunna genomföra insatser för målgruppen även 2020 oavsett om vi får 
stimulansmedel från staten eller ej.

Handlingsplanen 2020 innehåller en beskrivning och exempel på vad som genomförts under 
2019 samt en planering och budget för 2020. Föreslagen budget baserar sig på reserverade 
medel av tidigare erhållna stimulansbidrag psykisk hälsa. Får vi Stimulansmedel 2020 kan vi 
utifrån årets utbetalning anta att vi har ca 1,4 miljoner ytterligare att använda till målgruppen 
för 2020, för vilket vi i så fall behöver göra en särskild plan i början av 2020.

Beslutsunderlag
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020 samt redovisning 2019
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 6
Utredning om förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL
Diarienr 19SN233

Beslut
Socialnämnden beslutar att inte öppna ett korttids enligt SoL

Ärendebeskrivning
När det gäller korttids-SoL så har inte nämnden underlag som styrker behovet, nämnden har 
idag 2 st gynnande SoL-beslut när det gäller kortidsvistelse. Det har över tid varit få till 
antalet SoL-beslut när det gäller korttidsverkställighet

När det gäller att blanda SoL och LSS i kortidsverksamhet så är det generellt inga problem för 
de yngre barnen, det är när de blir äldre som det kan uppstå vissa behovsyttringar i 
verkställighet, men som sagt inga höga volymer idag. Verksamheten ser över möjligheten till 
att stänga kortidsverksamhet 1st helg/månad utifrån ekonomi och bemanning. En översyn 
pågår när det gäller fritidsverksamheten kopplat till korttids, tanken är att flytta 
fritidsverksamheten till skolan, det kan komma att påverka bemanning på 
korttidsverksamheten men främjar barn- och ungdomar som har behov av fritids. En minskad 
bemanning försvårar även det verkställighet till ett korttids enligt SoL.

Huvudsakliga skälet till att avvakta öppnande av korttids enligt SoL är dock den låga volymen 
samt efterfrågan.
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020
Diarienr 19SN266

Beslut
Socialnämnden godkänner listan på adjungerade ledamöter för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 
socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 
deltagande.

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 
vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls.

Januari – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Februari – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

Mars – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

April – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

Maj – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Juni – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

September – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

Oktober – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

November – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

December – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Teman på Socialnämndens och Arbetsutskott 2 sammanträden 2020
Diarienr 20SN6

Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till tema på Socialnämndens och Arbetsutskott 2:s 
sammanträden 2020.

Ärendebeskrivning
Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Förslag till 
plan för 2020 är enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Teman på socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden 2020
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 9
Delgivningar januari 2020
Diarienr 19SN241

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Protokoll KFR 191205
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 5 december 2019
 KTR Bilaga 1, EU-Projekt Kompetenslyftet PA
 KTR Bilaga 2, Datum för KTR under 2020
 §294 KF Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM
 § 296 Kommunfullmäktige Program för krisberedskap och civilt försvar 2020-2023
 Program  för krisberedskap och civilt försvar i Piteå kommun 2020-2023
 §297 KF Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 §313 KF Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) Kristin Jonsson samt fyllnadsval  Ann-

Kristin Isaksson- Socialnämnden 2019-2022
 Cirkulär 1944 Ersättning och villkor familjehemsvård mm 2020
 Cirkulär 1945 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL 2020
 Cirkulär 1946 Ersättning kontaktpersoner och kontaktfamiljer och korttidsvistelse enligt 

LSS 2020
 Cirkulär 19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Delegationsbeslut
Diarienr 20SN20

Delegationsbeslut fattade 2019-12-01 - 2019-12-31 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.
 
Mariann Lindberg (S) konstaterar att det är oväntat många delegationsbeslut som fattas under 
en månad.
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 11
Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med december 2019
Diarienr 19SN22

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med 
december:

2019-08-02 Omplacering enligt 11 § LVU
2019-11-12 Placering enligt 11 § LVU
2019-11-21 Placering enligt 11 § LVU
2019-11-25 Placering enligt 11 § LVU
2019-12-04 Omhändertagande enligt 6 § LVU och placering enligt 11 § LVU

(14 av 17)
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 12
Återkoppling av ärendebevakningslistan januari 2020
Diarienr 19SN273

Beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari 2020.

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 - 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
- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 
22/4-20
- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
ledsagare enl. SoL och LSS - KLAR
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet

Beslutsunderlag
 Ärendebevakningslistan januari 2020
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 13
Ordförande och socialchef informerar
Diarienr 20SN24

Socialchef informerar:
- Avvikelser
- Långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete
- Den 27 januari är att nya avdelningschefer på plats

(16 av 17)
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Sammanträdesdatum
2020-01-17

Socialnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 14
Årsredovisning och årsbokslut 2019
Diarienr 19SN225

Beslut
Socialnämnden har tagit del av information om årsredovisning och årsbokslut med tillhörande 
bilagor för 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler
om årsredovisningen finns i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt i 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen ska
omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även
kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen
även en del i internkontrollen.

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning ska årsredovisningen/bokslutet upprättas 
enligt god redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt 
år (väsentlighetsprincipen gäller).

Årsredovisningen ska beslutas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt
att tidplanen följs i alla led.

Handlingarna delas ut vid sittande bord på grund av att bokslutet inte är klart när handlingarna
skickas ut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019
 SN bild december 2019
 Socialtjänstens ekonomiska fokusområden 2020
 Nyckeltalsbilaga 2019 
 Slutredovisning investering reservkraft Äldrecentrat
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