
 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (32) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

  
 
 
 

 
Sekreterare Eva-Lena Lundberg 

  

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

  

Justerande Cristian Bergvall 

  
 

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

 

Organ  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-22 

Anslags uppsättande 2020-04-28 Anslags nedtagande 2020-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten 

  

Underskrift/anslaget av Eva-Lena Lundberg 
 

Plats och tid Sessionssalen, distans kl. 08:30-12:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Cristian Bergvall 

  

Justeringens plats och tid Socialtjänsten, 2020-04-28  kl. 14:00 

  

Paragrafer              §§ 49-73 

 
  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (32) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
Beslutande  Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande)  

Nina Lindström (V) (vice ordförande)  
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)  
Malin Viklund (KD)  
Siv Forslund (SJV)  

  

Övriga deltagare Veronica Pedersen (S) (adjungerad )  
Ann-Kristin Isaksson  (C) (adjungerad )  
Fredrik Sjömark (socialchef)  
Linda Stenström (kvalitetssamordnare) § 52-53 
Emelie Nilsson (controller) § 51-52 
Anna Duvmo (avgiftshandläggare) § 49 
Mona Sundqvist Alm (projektledare ) § 50 
 

 
  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (32) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

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

  
§ 49  Förslag på avdrag på grund av Covid-19 vid hemtjänstdebitering ................................... 4 

§ 50  Motion - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen ............................................. 5 

§ 51  Budgetuppföljning mars 2020 ........................................................................................... 6 

§ 52  Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 ......................................................................... 7 

§ 53  Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 2019 ................................... 9 

§ 54  Förslag på information från avdelningarna via tertialrapporter ...................................... 10 

§ 55  Förändring av fördelningen för socialnämndens föreningsbidrag .................................. 11 

§ 56  Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende 
2020, kvartal 1 ................................................................................................................ 12 

§ 57  Kvartalsrapport till socialnämnden, jan-mars 2020 Alkohol- och Narkotikagruppen .... 14 

§ 58  Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 1 2020 ......................................... 15 

§ 59  Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och institution 2020 Kvartal 1 ........... 16 

§ 60  Förslag till aktiv tjänst och beredskap 2020 .................................................................... 18 

§ 61  Uppdaterad arkivorganisation ......................................................................................... 19 

§ 62  Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen ................ 20 

§ 63  Riktlinjer 2020 för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 21 

§ 64  Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt till 
och med mars 2020 ......................................................................................................... 22 

§ 65  Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med mars 2020 ............. 23 

§ 66  Återkoppling av ärendebevakningslistan april 2020 ....................................................... 24 

§ 67  Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten ........................................ 25 

§ 68  Delegationsbeslut ............................................................................................................ 26 

§ 69  Delgivningar mars 2020 .................................................................................................. 27 

§ 70  Delgivningar april 2020 .................................................................................................. 29 

§ 71  Ordförande och socialchef informerar ............................................................................ 30 

§ 72  Kontaktpolitikerna har ordet ........................................................................................... 31 

§ 73  Av ledamöter väckta frågor ............................................................................................. 32 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (32) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 49 
 

Förslag på avdrag på grund av Covid-19 vid hemtjänstdebitering 
Diarienr 20SN83 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att Covid -19 avdrag vid hemtjänstdebitering görs enligt nedan från 
och med 2020-03-01. 
 
Ärendebeskrivning 

På grund av rådande omständigheter med Corona har det tillstött ett nytt problem med 
debiteringen för hemtjänsten. Vanligtvis drar avgiftshandläggarna av frånvaro vid bortavaro 
vid minst 30 dagar eller vid inläggning på lasarett direkt men nu har ”Coronakarantän” 
uppstått och brukarna vill pausa sin hemtjänst. Biståndshandläggarna menar att det blir för 
mycket jobb att avsluta och påbörja ärendena på nytt igen och vill därför att 
avgiftshandläggarna ser över rutinerna med detta. Därför föreslås att ”Coronakarantänavdrag” 
på hemtjänst börja gälla direkt. 
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§ 50 
 

Motion - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 
Diarienr 20SN63 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen anse motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att kommunen utreder de 
resursmässiga förutsättningarna för att ge nyanlända med bristande språkkunskaper en 
utbildning som motsvarar socialstyrelsens rekommendation, ”Svenska motsvarande 
andraspråk på gymnasienivå”. Samt att ”berörda förvaltningar som krav vid anställning följer 
socialstyrelsens rekommendationer”. I sin framställan hänvisar Sverige Demokraterna till 
rapporter från bland annat Kommunal som visar på exempel på hur bristande språkkunskaper 
har lett till allvarliga situationer. Vidare menar man att ordinarie personal upplever en extra 
arbetsbelastning i form av extra ansvar för personer som inte känner det svenska språket 
tillräckligt väl. Målet med motionen är att ”våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och 
trygghet i vården ” ”de anställda ska få en bättre arbetssituation”. 
Socialtjänstens målsättning är att anställa personer som har intresse av att arbeta med 
människor, har adekvat utbildning samt färdigheter för att klara vad arbetet kräver. Under 
senare år är det färre personer som söker sig till ett arbete inom vård och omsorg varför 
arbetsgivaren har arbetat för att anpassa sig till rådande förutsättningar. 
Vid anställning av vård och omsorgspersonal sker en muntlig intervju samt en 
dokumentationsövning. Den som inte bedöms klara intervjun och dokumentationsövning 
anställs inte. Ansvariga intervjuare uppskattar kraven som ställs vilka motsvarar SFI (Svenska 
för invandrare) nivå D. I Socialstyrelsens allmänna råd. (SOSFS 2011:12) ligger nivån 
”Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva 
svenska i enighet med dessa allmänna råd”. 
Alla nyanställda får en central introduktion samt introduktion på den arbetsplats man kommer 
att arbeta på. Personal har via ”Lärande rekryteringar” utbildats till handledare, de samt 
praktikanten har möjlighet att nyttja språkstöd. Arbetslag har utbildats liksom chefer för att 
klara ett bra emottagande och färdighet i att ge bra introduktion i verksamheten. Under maj 
månad 2020 erbjuds personer som behöver extra lång introduktion i yrket en månads 
introduktion på kommande arbetsplats. Vidare pågår Eme-projekt – ”Employment for 
migrants” EU projekt där Piteå är en av aktörerna. Projektet kartlägger deltagarnas erfarenhet 
och intresse. Sedan erbjuds deltagaren en praktikplats där man får en handledare som 
tillsammans arbetar med olika metoder för en god introduktion. Målet med projektet är att 
utforma Metodbok för handledare. 
Gällande allvarliga händelser har socialförvaltningen, Piteå kommun inga händelser kopplat 
till brister i svenska språket som hitintills bedöms som allvarliga enligt Lex Sarah, Lex Maria. 
Resursmässiga förutsättningar gällande språkutbildning kan socialtjänsten inte uttala sig om 
då ansvaret för Vuxenutbildningen organiseras under Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

 Motion (SD) - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 
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§ 51 
 

Budgetuppföljning mars 2020 
Diarienr 20SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per mars månad. 
  
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att snarast ta fram en ekonomisk 
handlingsplan som ska gälla hela socialtjänsten med särskilt fokus på hemtjänst, familjehem 
och försörjningsstöd. 
  
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att särredovisa alla kostnader 
relaterade till Covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 

Budgetavvikelsen per mars är -17,9 mkr och helårsprognosen är satt till -68,2 mkr (inkl. 
effektiviseringar och påverkan av Coronapandemin). 
 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning SOC mars 2020 
 Analys SOC mars 2020 
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§ 52 
 

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 
Diarienr 20SN75 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta upprättad budget- och verksamhetsplan för 2021-2023 
inklusive bilagor.  

Reservationer 

Ellinor Sandlund (M), Britta Lysholm (C), Anton Li Nilsson (C), Malin Viklund (KD) och Siv 
Forslund (SJV) reserverar sig mot besluten till förmån för Anton Li Nilssons förslag.  
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2021-2023. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 
Socialnämnden beskriver i verksamhetsplan (VEP) för 2021-2023 nuläge samt beskriver 
förvaltningens förväntade arbete under de närmsta åren för att nå en ökad måluppfyllelse. 
Detta beskrivs under varje övergripande och prioriterat mål samt i allmänna prioriteringar. 
Även nyckeltal beslutade av fullmäktige finns med i VEP. Förvaltningen föreslår även 
investeringar och beskriver konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram. 
 
Inför VEP 2021-2023 har befolkningsmålet omformulerats till att år 2030 ha 46 000 invånare 
och till 2050 ha 50 000 invånare. I övrigt är det samma prioriterade mål som tidigare. 
Fullmäktige har även beslutat om ett nytt övergripande mål, ”Piteå ska vara Sveriges 
barnvänligaste kommun” samt att man delat upp barn och ungamålet i två mål; trygg och 
utvecklade uppväxt samt använder inte alkohol och droger. Alla nämnder ska också svara på 
hur de kan bidra till de ökade behoven inom socialnämndens område. 

Yrkanden 

Sven-Gösta Pettersson (S): bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Anton Li Nilsson (C): bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag med ändring av ordalydelsen 
enligt följande: Sidan 4 - byta ut ordet “Presentationsmodell” till ”Resursfördelningsmodell”.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Socialnämnden beslutar enligt 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag.  

Votering 

Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
Nej-röst, bifall till Antons förslag. 
Votering verkställs genom upprop.  
 
Omröstningsresultat 

Ja-röst, bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
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Nej-röst, bifall till Antons Li Nilssons förslag. 
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej: 5 
 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
 

Yrkanden 

Sven-Gösta Pettersson (S): bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Anton Li Nilsson (C): bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag med ändring av ordalydelsen 
enligt följande: Sidan 5 - byta följande ordalydelse ”En ny presentationsmodell som ska vara 
vägledande” till ”En ny resursfördelningsmodell som ska vara styrande”.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Socialnämnden beslutar enligt 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag.  

Votering 

Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
Nej-röst, bifall till Antons förslag. 
Votering verkställs genom upprop.  
 
Omröstningsresultat 

Ja-röst, bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
Nej-röst, bifall till Antons Li Nilssons förslag. 
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej: 5 
 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 VEP Socialnämnden 2021-2023 
 Konsekvenser av att bedriva Socialtjänsten inom befintlig ram 
 Bilaga 1.01 Nytt särskilt boende för äldre 
 Bilaga 1.02 Kyld tilluft på särskilt boende 
 Bilaga 1.03 Reinvestering möbler boenden 
 Bilaga 1.04 Nytt verksamhetssystem 
 Bilaga 1.05 Distansöverbryggande teknik 
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§ 53 
 

Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 2019 
Diarienr 20SN53 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta upprättad årsredovisning för 2019, med tillhörande bilagor. 
 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2019 av förvaltningsledningen och 
stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter och uppdrag som är genomförda under 
verksamhetsåret för att styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för 
medborgarna i Piteå. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till 
årsredovisningen med kompletterande text. 
 
Händelser under året: 

 Demensboendet Ängsgården är i full drift. 
 Socialtjänsten har gått från en politikerjour till en social beredskap som utgörs av chef 

i beredskap samt tjänsteperson i beredskap. 
 Stöd till försörjning går in i ett samverkansprojekt med Samhällsbyggnad i syfte att 

fler ska komma i arbete och egen försörjning. 
 En e-tjänst för orosanmälan för barn som far illa har införts. 
 En Öppen gemenskap har startat i samarbete med Svenska kyrkan. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 
 Årsredovisning 2019 ÄO Bilaga 
 Årsredovisning_2019_SO_Bilaga 
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§ 54 
 

Förslag på information från avdelningarna via tertialrapporter 
Diarienr 20SN76 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag om tertialrapporter. 
 
Ärendebeskrivning 

Tidigare har vissa verksamheter gått upp med en kvartalsrapport till socialnämnden. Inför nya 
organisationen föreslår förvaltningen att alla avdelningar informerar nämnden om sin 
verksamhet utifrån tre olika parametrar; Verksamhet, budget och medborgare. Under 
verksamhet beskrivs betydande händelser på området samt avvikelser som ej hör till den 
normala driften. Uppföljningar görs också utifrån mål, uppdrag och aktiviteter. Förslaget är 
också att avdelningarna visuellt ska följa och redovisa statistik över vissa parametrar som 
visuellt visas i form av en graf. Detta föreslår vi ska ske varje tertial för att hänga samman 
med delårsredovisning och årsredovisning. 
Tanken är att denna uppföljning i förlängningen ska kunna göras i Stratsys i samband med att 
man följer upp mål och aktiviteter från avdelningarnas sida och att en rapport sedan skrivs ut 
till nämnden. Där kvarstår en hel del arbete dock. 
 
Förslaget är att rapporteringen görs i nämnd i maj, september och januari. Start för detta blir 
alltså maj 2020. 
 
I beslutsunderlaget visas hur upplägget på tertialrapporten kan se ut. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport exempelmall 
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§ 55 
 

Förändring av fördelningen för socialnämndens föreningsbidrag 
Diarienr 19SN231 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att i nuläget inte förändra fördelningen av föreningsbidragen. 
 
Ärendebeskrivning 

Efter samråd i råden har föreningarna kommit fram till att de inte vill ha några ändringar av 
föreningsbidrag. Föreningarna vill ha fortsatt dialog och återkomma vid ett senare tillfälle. 
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§ 56 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård i ordinärt boende 2020, kvartal 1 
Diarienr 20SN14 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten samt lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kvartalsrapporten redogör för hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård i 
ordinärt boende för vuxna och äldre personer med funktionsvariationer. Sammanfattningsvis 
så ligger andelen personer 65 år eller äldre på ungefär samma nivå som föregående kvartal 
medan antalet timmar ökar. Det tyder på att de som bor i ordinärt boende har ett större 
omvårdnadsbehov jämfört med tidigare. Tendensen är den samma för personer 64 år eller 
yngre. Hemsjukvårdens resultat ligger på ungefär samma nivå som föregående kvartal. 
 
Konsekvensanalys 
Vuxna och äldre personer med funktionsvariationer tillhör en målgrupp som många gånger 
har en komplex situation till följd av åldersrelaterade sjukdomar, kroppsskador, stroke, 
cancer, diabetes, MS, KOL, Parkinson m.m. I takt med stigande ålder ökar dessutom risken 
för att få någon form av kognitiv svikt. Så väl missbruk som psykiska funktionsnedsättningar 
förekommer inom båda målgrupperna. Ett antal personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 
får hjälp i hemmet av hemtjänst i kombination med andra insatser. De flesta inom målgruppen 
64 år eller yngre får begränsad hjälp i hemmet. Personer 65 år eller äldre har allt från enstaka 
besök per månad till hjälp i hemmet 2-4 gånger per dag. Ett fåtal personer får väldigt 
omfattande hjälp i hemmet. 
 
Medborgare 
Hemmet som vård- och omsorgsarena ger ökad möjlighet för medborgarna att bo kvar hemma 
trots omfattande och komplexa behov. 
 
Verksamhet 
Hemmet som vård- och omsorgsarena gör att medborgarna kan fortsätta bo kvar hemma trots 
omfattande och komplexa behov vilket genererar så väl hemtjänsttimmar som hälso- och 
sjukvårdstimmar. Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården 
fortsätter ställa höga krav på socialtjänstens verksamheter. Det innebär en hög grad av 
flexibilitet, att kunna göra snabba omställningar och ha beredskap för att ta emot medborgare 
under årets alla dagar. Under första kvartalet 2020 har kön till särskilt boende fortsatta ligga 
på samma nivå som tidigare. Tillgången till demensplatser är fortsatt god medan väntetiden 
till somatisk plats är längre. Covid19 och besöksförbud på våra äldreboenden tenderar att 
bidra till att fler vill avvakta med att flytta till särskilt boende trots att de fått erbjudande enligt 
önskemål. 
 
Budget 
Fortsatt fler hemtjänsttimmar per dag jämfört med budget. Beslut utifrån behov, gällande 
lagstiftning och praxis. 
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Beslutsunderlag 

 Hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende 2020, kvartal 1 
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§ 57 
 

Kvartalsrapport till socialnämnden, jan-mars 2020 Alkohol- och 

Narkotikagruppen 
Diarienr 20SN13 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande missbruksvården för 1:a kvartalet 2020 
 
Ärendebeskrivning 

Lika många besök på mottagningen jämfört med fjärde kvartalet-19. 227 vårddygn fler på 
behandlingshem första kvartalet 2020 jämfört med förra kvartalet. 13 pitebor fler än sista 
kvartalet-19 beviljades vård på behandlingshem under det här kvartalet. Tre personer vårdas 
med stöd LVM-vård. 
 
Sedan Januari -20 svårigheter för de Pitebor som är i behov av avgiftning innan behandling p 
g a regionens beslut att inför vård endast måndag-fredag. Ett av skälen är; ”Beroendecentrum 
har inte budget i år för mer än 5 dagars öppethållande p g a det ekonomiska tillskottet som 
för-svunnit i o m att samarbetsavtalet med kommunerna sades upp….” Antalet vårdplatser har 
också blivit färre. 
 
Fr om 2020-03-23 fått följande information via mejl från socialtjänstspecialist på 
beroendecentrum: ”Fr.o.m. idag har vi intagsstopp för planerade inläggningar (sociala 
remisser samt interna remisser) maa Corona situationen. Vi kommer endast prioritera 
riskavgiftningar och personer med opioidmissbruk som är i behov av inneliggande vård.” Det 
här innebär att vare sig beroendecentrum eller avd 25 tar emot personer för planerade 
avgiftningar inför vistelse på behandlingshem, det enda vi kan hänvisa klienter att söka akut 
på beroendecentrum. Vår planering och verkställighet av beviljad vård på behandlingshem 
försvåras. 
 
I 12-stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka som startade i slutet av oktober 2019 har nu de 
första slutfört sin behandling. Gruppen har kommit igång bra och tar in nya deltagare enligt 
plan. 
 
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under första kvartalet kostat 3 259 746 kr vilket är 
540 316 kr mer än fjärde kvartalet 2019. Vi hade totalt 227 vårddygn fler än fjärde kvartalet 
2019 men betalde 265 kr mindre/vårddygn 
 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport missbruksvården  jan-mars 2020 
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§ 58 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 1 2020 
Diarienr 20SN16 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande ärendekön barn och unga kvartal 1 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Aktuell ärendekö 2020-03-31 är 8 st ärenden 
 
Det är fortsatt 20 st socialsekreterare som arbetar i barn-och ungdomsgruppen. I dagsläget så 
innebär det en viss överanställning i förhållande till budget. 
Inflödet på inkomna orosanmälningar och inledda utredningar ligger fortfarande 
förhållandevis högt. Dock så håller verksamheten den lagstadgade utredningstiden på 4 
månader. Det är fortsatt hög arbetsbelastning på socialsekreterare för att klara inflöde samt 
hantera uppföljning av redan pågående insatser. 
 
Konsekvensanalys 
För närvarande inga negativa effekter för varken verksamhet eller medborgare då resurser 
motsvarar behov. 
 
Budget 
Efter bokslut så har verksamheten hållit budget kopplat till bemanning. Verksamheten har 
med riktade statsbidrag för utökad bemanning klarat att hantera verksamhetens mål trots 
nedsättningar i tid och sjukskrivingar och med det också budget. 
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§ 59 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och institution 2020 

Kvartal 1 
Diarienr 20SN17 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 1 2020 
 
Ärendebeskrivning 

2020-03-31 är 31 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Det har under perioden skett förändringar i vården för 
vissa utav de placerade, vården har kunnat gå över från institutionsvård till insatser på 
hemmaplan, alternativt familjehem. 
En något lägre siffra än tidigare rapporteras, dock så visas inga tydliga tendenser till minskad 
efterfrågan eller behov på insatsen institutionsvård. 
 
Konsekvensanalys 
 
Medborgare 
Totalt 31 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 
beror dels på fortsatt hög nivå av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 
rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 
trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. Förvaltningen har fått 
ändrade förutsättningar till att rekrytera och öka attraktion till ordinära familjehem, detta med 
höjda arvoden och omkostnadsersättningar. Rekryteringskampanjer och andra event som 
förvaltningen haft för avsikt att iscensätta har dock skjutits på i tid på grund av Covid-19. De 
insatser vi kan erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda 
tillräckligt tidigt, utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget 
missbruk och är i behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 
 
3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämndens beslut 
om att senarelägga uppstart av ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo kommer att 
innebära fortsatta placeringar på LSS boende utanför kommunen. Planerat är att nämnden kan 
komma att öppna LSS-boende för barn och unga i egen regi under sensommaren, tidig höst 
2020 
 
Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 
många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 
resurser från både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och 
resurser. Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att 
genomföra utökad familjebehandling i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga 
placeringar och placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre 
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beslutsunderlag i de fall som det ändå bedöms som nödvändigt med placering utanför 
hemmet. I verksamhet pågår en ständig dialog om utökade hemmaplansalternativ men också 
dialog med samarbetspartners om tidiga upptäckter och med det tidiga och förebyggande 
insatser, dialog förs främst med polis och skola i det avseendet. 
Fortfarande är det fler pågående insatser i öppenvård än normalt. Detta som en följd av det 
ökade inflödet och det ökade antalet utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och bedöms i dagsläget som hög. Utbildningssatsningar har genomförts 
kopplat till att utöka möjlighet till hemmaplanslösningar, detta på flertalet medarbetare och 
inom olika yrkesgrupper. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 kom att bli drygt 15 mkr, en försämring sedan den förra 
rapporten. Då många av de pågående placeringarna avser ungdomar med svår problematik i 
form av missbruk och normbrytande beteende blir det också ganska långa placeringstider. 
Skall hemmaplansalternativen öka i grad och kvalité krävs resurser för en sådan långsiktig 
och kostnadseffektiv lösning. 
 
Flera av de nu pågående placeringarna påbörjades redan under 2018. Tillsammans med nya 
placeringar under 2019 har antalet vårddygn också ökat under 2019 jämfört med 2018. Inte 
bara vårddygn till antalet har ökat, även dygnskostnaden per individ har under 2019 ökat i 
kostnad. 
 
 
  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (32) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 60 
 

Förslag till aktiv tjänst och beredskap 2020 
Diarienr 20SN40 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att från och med 2020-06-01 överlämna beslut om socialsekreterare i 
aktiv tjänst under riskhelger till socialchef. 
  
 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens personal i aktiv tjänst hanterar den myndighetsutövning som sker 
tillsammans med polis under PDOL. Övriga akuta ärenden som kommer in via 112 under 
PDOL helgen hanteras av sociala beredskapsgruppen/ den tjänstemannajour som är aktiv året 
om utanför kontorstid. 
 
Förutom socialförvaltningens personal i aktiv tjänst kommer tillsyn att ske av andra 
myndighetsutövare av serveringstillstånd och ordning på serveringsställen under PDOL. 
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§ 61 
 

Uppdaterad arkivorganisation 
Diarienr 20SN65 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna den uppdaterade arkivorganisationen. 
 
Ärendebeskrivning 

På grund av att Socialtjänsten har en ny organisation från och med 1 januari 2020 har 
arkivorganisationen uppdaterats. Den har uppdaterats med ny arkivansvarig samt några 
namnförändringar. 
 
Beslutsunderlag 

 Arkivorganisationen Socialförvaltningen 
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§ 62 
 

Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av 

äldreomsorgen 
Diarienr 20SN57 

 
Beslut 

Socialnämnden  beslutar att godkänna informationen 
 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun erhöll 2019 statsbidrag motsvarande 2 297 702 kr till förstärkning av 
äldreomsorgen. Statsbidraget har använts till finansiering av personalkostnader avseende 
sjuksköterskor och är återrapporterat till Socialstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Återrapportering 
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§ 63 
 

Riktlinjer 2020 för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 
Diarienr 20SN39 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att följa Socialberedningens förslag att ställa sig bakom att för år 
2020 anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Ärendebeskrivning 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 
skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 
Anledningen till att man väljer att anta 2019 års riktlinjer även för 2020 är att Region 
Norrbotten har för avsikt att utreda hanteringen av hjälpmedelsfrågan under år 2020 och vill 
avvakta med uppdatering av riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut-Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
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§ 64 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt till och med mars 2020 
Diarienr 20SN19 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och att det återkommer till Socialnämnden 
den 27 maj 2020. 
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§ 65 
 

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med 

mars 2020 
Diarienr 20SN36 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
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   Avslaget gavs till 
 
2020-01-22  Tomas Backeström  Piteå-Tidningen 
2020-02-26  Eva Börjesson Öman  Piteå-Tidningen 
2020-02-27  Tomas Backeström  Norra Västerbotten 
2020-03-04  Tomas Backeström  Norra Västerbotten 
2020-03-04  Magdalena Jonsson  Norra Västerbotten 
2020-03-05  Magdalena Jonsson  Piteå-Tidningen 
2020-03-05  Eva Börjesson Öman  Journaliststudenter LTU 
2020-03-19  Tomas Backeström  Piteå-Tidningen 
2020-03-30  Lena Enqvist  Enskild person 
2020-03-31  Tomas Backeström  Piteå-Tidningen 
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§ 66 
 

Återkoppling av ärendebevakningslistan april 2020 
Diarienr 20SN18 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - KLART 
- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - KLART 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
vårterminen 2020 
- Motion (SD) – Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen - KLART 
 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan april 2020 
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§ 67 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 
Diarienr 20SN72 

 
Socialchef informerar om ett ansträngt men stabilt läge. Det är fortsatt störst fokus på: 

 Smittorisk - personalen på särskilt boende hanterar smittan mycket bra. Det har tagits 
tester på personer med förkylningssymtom och alla har varit negativa. 

 Bemanning - det är fortsatt ansträngt läge med ca 20 % frånvaro. Nu ska hemtjänsten 
börja arbeta för att det i största möjliga mån är samma personal som går hem till 
brukarna. Även om det försvårar schemaläggning är det en angelägen åtgärd. Det går 
också från en pool till tre - särskilt boende, hemtjänst och gruppbostad/personlig 
assistans. Sommarrekryteringen tidigareläggs och 22 personer har redan börjat. Detta 
kommer att medföra ökade kostnader. 

 Skyddsutrustning - tillgången har blivit bättre även om det fortfarande är små 
marginaler. Verksamheten kan tyvärr inte erbjuda anhöriga skyddsutrustning, till 
exempel när man har någon anhörig med palliativ vård. 
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§ 68 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 20SN20 

 
Delegationsbeslut fattade 2020-02-01 - 2020-03-31 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.  
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§ 69 
 

Delgivningar mars 2020 
Diarienr 20SN42 

 
 
Beslutsunderlag 

 § 2 Protokollsutdrag kommunfullmäktige - Barnkonventionen 
 § 3 Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM 
 § 12 - Svar på motion (C) Jämställt försörjningsstöd 
 § 6 KS - Policy för intern kontroll och styrning 
 Policy för Intern kontroll och styrning 
 § 7 KF Återrapportering ej verkställda beslut SoL Q3 2019 
 § 8 2020-02-17 Rapportering ej verkställda beslut enligt LSS Q3 2019 
 § 43 Årsredovisning samt koncernredovisning för år 2019 och anslagsöverföring till år 

2020 
 Anslagsöverföring 2020 Resultatbudget. drift. investering § 43 
 Särskild redovisning av jämställdhetsarbetet 2019 § 43 
 Personalbokslut 2019 § 43 
 Nyckeltalsbilaga 2019 § 43 
 Årsredovisning 2019 § 43 
 § 44 KF Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2019 samt frågan om 

ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2019 
 § 45 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021 
 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget 2021 § 45 
 §44 KS SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019 
 Resultat SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019 
 Rapport SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019 
 SCB Medborgarundersökning 2019 
 § 45 Stöd till barn och unga. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 
 § 46 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald. Kommunstyrelsens 

beslut 2020-03-02 
 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald. Kommunstyrelsens beslut 

2020-03-02 
 Uppföljning Rapport uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald för år 

2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 
 §47 Kommunstyrelsens beslut Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska 

för rätt till försörjningsstöd S2019_05353_FST (2/2) 
 §53 Kommunstyrelsen 2020-03-02 Redovisning av Internkontrollplan 2019 och 

internkontrollplan 2020 för alla nämnder 
 § 29 KS Kommunstyrelsen - Barnkonventionen 
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 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020 - Ansökan 

föreningsbidrag 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020-Riktlinjer 

föreningsbidrag KTR. 
 Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR 

om Psykisk hälsa 2020 
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§ 70 
 

Delgivningar april 2020 
Diarienr 20SN77 

 
 
Beslutsunderlag 

 §54 KF Reglemente för brukarråd 
 §55 KF Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet 
 §56 KF Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 §57 KF Reglemente för kommunala förebyggande rådet 
 Reglemente för brukarråd 
 Beslut från Länsstyrelsen Norrbotten 
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§ 71 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 20SN24 

 
Ordförande 
Ordförande berättar att han deltar i stabsmöten som hanterar covid-19-frågor när han har 
möjlighet. 
Den nya ekonomen kommer att vara på plats nästa vecka 
  
Socialchef 
Socialchef går igenom sitt utkast på inriktning till verksamheten. Det ska ses som ett brev till 
verksamheten från förvaltningschef och är ett HUR-dokument. På Socialnämnden 27 maj ska 
en ekonomisk handlingsplan presenteras som blir ett VAD-dokument. 
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§ 72 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 20SN22 

 
Emeli Lundström (MP) har varit i kontakt med Sinnenas ateljé som berättar att de fortsätter 
med sin verksamhet för personer med missbruk och "hemmasittare". De tar gärna emot 
studiebesök av Socialnämnden. 
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§ 73 
 

Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 20SN23 

 
Anton Li Nilsson (C) framhåller att det inte är hållbart att handlingar kommer så tätt inpå 
mötet. 
  
Maria Truedsson (S) håller med och tillägger att handlingarna måste vara kompletta för att 
sammanträdet ska fungera. 
 
 
 


