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§ 74 
 

Sign of Safety 
 
Sofie Öberg och Malin Domeij, socialsekreterare från Stöd till barn och familjer, informerar 
om processen på avdelningen samt om metoden Signs of safety 
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§ 75 
 

Information om bemanning och demensby 
Diarienr 20SN67 

 
Beslut 

Ärendet utgår. 
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§ 76 
 

Budgetuppföljning per april 2020 
Diarienr 20SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för månadsuppföljning april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -23,9 mkr och helårsprognosen för 2020 
sätts till -65,8 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning SOC april 2020 
 Analys SOC april 2020 
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§ 77 
 

Årshjul över Socialnämndens ekonomiska händelser 2020 
Diarienr 20SN97 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar anta det nya årshjulet för ekonomiska händelser under 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Förtydligande av Socialförvaltningens ekonomiska händelser under 2020 med fokus att fatta 
beslut om internbudget för 2021 på Socialnämndens sammanträde i december. 
 
Beslutsunderlag 

 Årshjul SOC 2020 
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§ 78 
 

Ekonomisk handlingsplan 2020-2021 
Diarienr 20SN99 

 
Beslut 

 Socialnämnden beslutar anta den ekonomiska handlingsplanen för 2020-2021 vad 
gäller besparingar om 35 miljoner 
  

 Socialnämnden beslutar om målsättningen med ökad frisknärvaro enligt Piteå 
kommuns mål om att minska sjukfrånvaron till 4.5 % samt att målen ska finnas med 
inom förvaltningens alla område 
  

 Socialnämnden beslutar att datering ska ske vid de tillfällen handlingen uppdateras. 
  

 Socialnämnden beslutar att anta följande textändring:  
Begreppet nettokostnader ändras till budgetkostnader enligt 2019 års beslut 
  

 Socialnämnden beslutar att under ekonomiska utvecklingsområdet lägga till stab- och 
ledningsfunktion 

Reservationer 

Anton Li Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
  
  
  
 
Ärendebeskrivning 

Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det 
ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att bromsa 
kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det 
ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar 
till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att 
nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där 
brukare och patienter är i fokus. 
  

Yrkanden 

 
Anton Li Nilsson (C) yrkar på återremiss. 
Peter Arffman (L) bifall till Anton Li Nilssons (C) yrkande om återremiss 
Ellinor Sandlund (M) bifall till Anton Li Nilssons (C) yrkande om återremiss 
Sven-Gösta Pettersson (S) yrkar bifall på Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
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Motivering till återremiss 

Yrkar återremiss av hela handlingsplanen med anledning av identifierade 
kostnadseffektiviseringar borde grunda sig på resurspresentationsmodellens slutsatser. 
  

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 Anton Li Nilssons (C) förslag. 
  
Votering fastställs genom upprop. 
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej:5 
  
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning 
  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
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§ 79 
 

Sammanhållen LSS-enhet 0 till 65 år 
Diarienr 20SN98 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att utredning om sammanhållen LSS-enhet 0 till 65 år överlämnas till 
förvaltningschef för vidare handläggning/åtgärder. Eventuellt införande ska ske inom befintlig 
ram. 
 
Ärendebeskrivning 

På ärendebevakningslistan har sedan tidigare, och på uppdrag av tidigare Nämndsordförande 
funnits ett uppdrag om sammanhållen LSS. Idag så är LSS biståndsbedömning förlag på 2 
olika enheter. Tanken var att i en omorganisation samla det under En ingång. Detta behöver 
fortsatt utredas under ledning av Förvaltningschef. 
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§ 80 
 

Undersköterskor i hemsjukvården 
Diarienr 20SN96 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar upphäva tidigare beslut daterat 2019-05-29 i ärende 19SN91 om att 
permanenta undersköterskor i hemsjukvården 
 
Ärendebeskrivning 

Sommaren 2018 anställdes utbildade och erfarna undersköterskor i hemsjukvården 
(USK/HSV). Deras uppgift var att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende, för att minska de delegerade insatserna för hemtjänstpersonal. 
 
Bakgrunden var att det skett en ökning av avvikelser under de år som hemsjukvården varit i 
kommunens regi från 1 avvikelse 2013 till 62 avvikelser 2016 och 92 avvikelser 2017. 
 
Hantering av insulin är en delegerad HSL-insats som utförs av hemtjänsten och som kan vara 
direkt livsfarlig om de inte utförs på det sätt som är ordinerat. Under 2017 rapporterades 9 fall 
av avvikelser som rörde insulin i ordinärt boende, vilket går att jämföra med 2016 med 4 
avvikelserapporter rörande insulin. 
 
När antalet avvikelserapporteringar ökar, betyder det inte nödvändigtvis att det sker fler fel i 
läkemedelshanteringen. Bara att det rapporteras mer frekvent. För att säkerställa 
patientsäkerheten var det viktigt att den personal som utförde de delegerade HSL-insatserna 
hade kompetens och utbildning för att klara uppgiften på ett säkert sätt. 
 
Personalen i hemtjänstgrupperna har framfört att informationen före ändringen 2018 var 
otydlig. Man upplevde att man omedelbart blev fråntagen sitt uppdrag att ge insulin, utan att 
ha fått pröva ett annat arbetssätt. 
 
Mot bakgrund av nyligen genomförd uppföljning som bifogas tjänsteskrivelsen, föreslås 
socialnämnden upphäva sitt beslut daterat 2019-05-29 diarienr 19SN91 om att permanenta 
undersköterskor i hemsjukvården. 
 
Beslutsunderlag 

 Utvärdering USK Hemsjukvården 
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§ 81 
 

Förslag till teman på Socialnämnd och Arbetsutskott 2 hösten 2020 
Diarienr 20SN6 

 
Beslut 

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

Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Sedan 
tidigare finns en planering för våren 2020. Detta förslag gäller hösten 2020. På grund av 
Covid-19-pandemin har många teman från våren utgått. Flera av dessa är inplanerade för 
hösten 2020. Förslag till teman för hösten 2020 är enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Teman till Socialnämnd och arbetsutskott hösten 2020 
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§ 82 
 

Rapportering av ej verkställda beslut SoL Kvartal 1 2020 
Diarienr 20SN85 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut för  SoL Kvartal 1 2020 
till Kommunfullmäktige samt revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 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 
 
Målgrupperna 0-65 år 
Under kvartal 1 2020 så fanns det totalt 10 st beslut som ej kunnat verkställas inom 
lagstadgade tre månader. Det är 4 st färre än senaste rapporteringen. 
 
1 st beslut om boende 
6 st sysselsättning 
3 st kontaktperson 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Under första kvartalet fanns det 8 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det 
är 5 färre jämfört med senaste rapporteringen. 
- 6 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser om hemtjänst 
- 1 beslut avser kontaktperson 
 
Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform inte kunnat verkställas 
beror på resursbrist främst kopplat till att medborgaren specifika önskemål. Kontaktperson har 
ej verkställts till följd av att det saknats lämplig person. Ej verkställd hemtjänst beror på att 
omsorgstagaren avböjt verkställighet. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupperna 0-65 år 
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 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. När det gäller verkställighet sysselsättning så handlar även det 
till viss del om matchning och behov. Arbetsanpassare strävar ständigt efter att finna attraktiv 
och behovsanpassad sysselsättning kopplat till brukarens behov och önskemål, dock så händer 
det att brukare tackar nej till erbjuden sysselsättning. 
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Målgrupperna 65 och äldre 
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En majoritet 
av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen. 
Tillgången till demensplatser är god vilket medför att tiden från beslut till verkställighet är 
förhållandevis kort medan omsorgstagare med behov av somatisk plats får vänta längre. 
 
Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fyra verkställts och 
två har valt att återta ansökan. Beslut om kontaktperson har ännu inte verkställts medan beslut 
om hemtjänst har avslutas på omsorgstagarens begäran. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupperna 0-65 år 
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. 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Platsbrist inom särskild boendeform påverkar i hög utsträckning övriga verksamheter inom 
äldreomsorgen. Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och 
individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. Under senare del av kvartal 1 
har efterfrågan på särskild boendeform och hemtjänst mattats av till följd av Covid-19 
pandemin. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupperna 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
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Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL ÄO Q1 - avidentifierad 
 Rapportering SoL Q1 - avidentifierad 
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§ 83 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS 2020 Kvartal 1 
Diarienr 20SN86 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut LSS för Kvartal 1 2020 till 
Kommunfullmäktige samt 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 på 
målgrupperna 0-65 år, det på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård 
och omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 1 2020 fanns det 19 st gynnande ej verkställda beslut LSS, dessa är fördelade 
som följande 
 
9 st Daglig verksamhet 
6 st Boende vuxna 
2 st Ledsagarservice 
1 st Kontaktperson 
1 st Korttidsvistelse 
 
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. Ökningen på icke verkställda inom 
daglig verksamhet är till stor del fortsatt påverkan kopplad till avveckling av tidigare 
Bryggans verksamhet. 
 
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. 
Nämnden har under hösten -19 startat ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga 
lokaler i Öjebyn, detta för att klara verkställigheten 
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Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS Q1 - avidentifierad 
 
 
  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Sammanträdesdatum  

2020-05-27  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 84 
 

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med 

april 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 
2020-04-16  Helena Magnusson  Piteå-Tidningen 
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§ 85 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt till och med april 2020 
Diarienr 20SN19 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med april: 
 
2020-03-10 Placering enligt 11 § LVU 
Bevilja vistelse på behandlingshem 
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§ 86 
 

Delgivningar maj 2020 
Diarienr 20SN89 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av anmälda delgivningar. 
 
Beslutsunderlag 

 § 105 Kommunstyrelsen Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorieteknisk 

 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304 
 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304 
 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304 
 Protokoll Kommunala Förebygganderådet 200227 
 § 117 Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos 
 Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos 
 §124 KS Principbeslut om statliga medel 
 Riktlinjer för inköp 
 § 126 KS Riktlinjer för inköp 
 Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling - mejl 
 §127 KS Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling 
 Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar - mejl 
 §128 KS Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar 
 Cirkulär SKR. 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för år 2020 
 Överenskommelse Fördelning av medel 2020 till länets kommuner - insatser  psykisk 

hälsa 
 Fördelning mellan Norrbottens kommuner 
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§ 87 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 20SN20 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut  2020-04-01 - 2020-04-30. 
 
Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade 2020-04-01 - 2020-04-30 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.  
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§ 88 
 

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

 
 
Ärendebeskrivning 

 Ökad smittspridning, vilken ligger i paritet med andra kommuner 
 Smitta konstaterad vid tre boenden; totalt sju fall. 
 Basal vårdhygien - bästa sättet att undvika smittspridning 
 Stabil tillgång till skyddsutrustning 
 Godkänd skyddsutrustning besälls bland annat via Länsservice 
 Inför Mors Dag 31/5 kommer plexiglasskivor att sättas upp ute vid särskilda boenden 

för att underlätta för anhöriga att besöka sina släktingar. 
 Sommaren kan innebära en utmaning, men just nu ser läget stabilt ut. 
 Covid-19 avdelning vid Ängsgården utreds 
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§ 89 
 

Återkoppling av ärendebevakningslistan maj 2020 
Diarienr 20SN18 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för maj 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – till SN 27/5 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
höstterminen 2020 
 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan maj 2020 
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§ 90 
 

Yttrande på revision grundläggande granskning 2019 
Diarienr 19SN64 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapport gällande grundläggande granskning 2019 och lägger 
den med godkännande till handlingarna. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (Kl 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorer ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Den grundläggande granskningen genomförs 
varje år och det övergripande syftet är att bedöma om styrelsen och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Fokusområdena är mål/måluppfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll och 
nämndernas/styrelsens egen riskbedömning av verksamheten. Informationen som ges bidrar 
till revisorernas riskanalys inför kommande verksamhetsår. 
 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och de rekommendationer som revisionen utmynnat 
i. Gällande att fastställa nämndspecifika mål så har nämnden i början av år 2020 beslutat om 
nya målbilder som också utgör nämndspecifika mål. Målen är till sin karaktär och formulering 
övergripande för att vidare konkretiseras i de av socialchefens beslutade inriktningar till 
verksamheterna. Specifika uppdrag i målarbetet ges till avdelningarna och uppföljning sker 4 
gånger per år i en resultatdialog, tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Arbete med 
handlingsplaner är också igångsatt under 2020. 
 
Gällande socialnämndens interna kontroll, plan och rapportering till kommunstyrelsen så 
följer nämnden kommunens policy. Implementering av den nya policyn och övergång till 
systemet Stratsys har påbörjats under året 2019. 2019 års internkontrollplan och tidplan för 
utförande av beslutade kontrollmoment, sammanställning samt redovisning av resultat 
överensstämmer inte med den nya policyns tidplan varför det inte kunnat följas fullt ut förrän 
nya ställningstagande och nämndbeslut fattats för att växla om. Vidare har arbetet på grund av 
nya prioriteringar från och med det extraordinära läget med anledning av Covid 19 förskjutits. 
Arbetet med kompetensförsörjning fortgår med de åtgärder som finns rapporterade till 
granskningen. Extraordinära läget på grund av Covid 19 har liksom övriga områden inom haft 
inverkan även på arbetet med kompetensförsörjnings- och bemanningsområdet. 
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§ 91 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 20SN24 

 
 
Ärendebeskrivning 

Återkoppling från socialnämnden i februari. 

  Lyfta in jämställdhetsperspektivet i den interna utredningen om förvaltningens 
fortsatta kvalitetsarbete 

  Återkoppla till nämnden varför verkställighet kontaktperson, (uppgifter finns i 
kvartalsrapporteringen) inte registrerats på rätt sätt 

 Återkoppla till nämnden om verksamhetsidén vid Smaragden, samt verksamhetens 
budget 

  Ekonomiska årshjulet ska planeras så att internbudget för kommande år kan fastställas 
under december 

 Sofie Isaksson och Linda Westin informerar om processen på avdelningen. De tar med 
sig någon handläggare som kan berätta om Signs of saftey. 

 
 


