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§ 92 
 

Budgetuppföljning 2020 
Diarienr 20SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -32,8 mkr och helårsprognosen för 2020 
sätts till -65,5 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning SOC maj 2020 
• Analys SOC april 2020 
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§ 93 
 

Ändring av delegationsordning 2020 
Diarienr 20SN103 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i delegationsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 

Ändring som gäller omplacering HVB för både barn och missbruk som inte innebär några 
ökade kostnader, där önskemål om ändring inkommit från socialnämndens ordförande. Nya 
punkter har lagts in, B3.1.1 samt H1.2. 
 
Under övriga ärenden har tre punkter lagts till gällande ansökan andra projektmedel än EU-
medel (Q3.4), ansökan och rekvirering av statsbidrag (Q3.5) samt godkännande av bisyssla 
(Q3.6). 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag ändringar delegationsordning juni 2020 
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§ 94 
 

Revisorernas granskning avseende hantering av delegation 
Diarienr 20SN46 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta yttrande över kommunrevisorernas granskning avseende 
delegation. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har tagit del av revisionens granskning av styrelsen och nämndernas hantering 
av delegation. 
 
På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning om styrelsen 
och nämndernas hantering av delegation är ändamålsenlig och rättssäker. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2019. 
 
Socialnämnden fattade 22 466 delegationsbeslut år 2019. Detta avser dock bara 
sekretessärenden då allmänna delegationsbeslut inte har rapporterats till nämnden i enlighet 
med ” Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok”. 
 
Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att: 
- utse ersättare till ordinarie delegat. 
- säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut. 
- säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 40 §. 
- säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 
efterlevs. 
- ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden. 
- säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande 
sammanträde. 
- ta fram rutin för återkoppling till nämnd/styrelse. 
- säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse. 
 
Sammanfattning av KPMG:s revisorers granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 
delegation för det som gäller socialnämnden: 
 
- Nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd av delegation saknas. Det 
framgår t.ex. inte hur hantering av delegationsbeslut som fattas utifrån sekretess ska hanteras. 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att säkerställa att en rutin för detta finns. Denna 
kan med fördel ingå i delegationsordningen. 
 
- Det framgår inte tydligt i delegationsordningen i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 
anmälas till nämnden. Revisionen rekommenderar socialnämnden att tydliggöra detta i 
delegationsordningen. 
 
- Revisionen rekommenderar socialnämnden att se över spårbarheten i delegationsbesluten då 
det i revisionens granskning saknades redovisade delegationsbeslut i enlighet med ”Anvisning 
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för ärendeprocessen, Ärendehandbok” samt att det var svårt för revisionen att bedöma om 
beslutet registrerats på rätt sätt, att det finns hänvisning till delegationspunkt och om beslutet 
undertecknats av behörig delegat. 
 
- Revisionen rekommenderar socialnämnden att följa upp delegationsbeslut, dvs både att alla 
delegationsbeslut anmäls till nämnd samt att de registreras på rätt sätt. Uppföljningen kan med 
fördel ingå i nämndens interkontrollplan. 
 
Nämnden avser att åtgärda ovanstående rekommendationer för att säkerställa ändamålsenliga 
och rättssäkra rutiner för hantering av delegationsbeslut. Socialnämnden ger i uppdrag åt 
förvaltningen att genomföra detta arbete. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart senast 
mars 2021. 
 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 

• Granskning av delegationsordning - Granskningsrapport 
• Granskning av delegationsordningar - slutdokument 
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§ 95 
 

Internkontrollplan HSL 2020. 
Diarienr 20SN121 

 
Beslut 

Socialnämndens beslutar att anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 
besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 
att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen. 
 
Med anledning av Corona-krisen har arbetet med framtagandet av internkontrollplan HSL inte 
genomgått samma process som brukligt utan planen och riskanalysen är en kopia av fjolåret. 
 
Beslutsunderlag 

• Internkontrollplan HSL 2020 
• Internkontrollplan HSL 2020 - med korrigeringar 
• Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020 
• Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020 - med korrigeringar 
• Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 190403 
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§ 96 
 

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

 
• Socialtjänsten har haft 15 konstaterade fall av Covid-19 varav ca 50 % har tillfrisknat. 

I dagsläget finns två bekräftade fall. 
• De boende på Ängsgården och Norrgården har testats. 
• Det är nu extra viktigt med ett nära ledarskap och att man som chef följer upp att 

basala hygienregler följs och att rätt skyddsutrustning används. 
• Irene Lundqvist redogör för läget i länet. 
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§ 97 
 

Tertialrapport hälso- och sjukvård 
Diarienr 20SN105 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertial 1 Hälso- och sjukvård 
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§ 98 
 

Tertialrapport Vård- och omsorgsboende 
Diarienr 20SN106 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport särskilt boende 
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§ 99 
 

Tertialrapport En ingång 
Diarienr 20SN107 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 

En ingång är en ny avdelning i socialtjänstens nya organisation som inrymmer 
myndighetsutövning inom försörjningsstöd samt för äldre och vuxna med 
funktionsvariationer. Utöver myndighetsutövning ingår uppdraget att leda förvaltningens 
operativa arbete utifrån medborgarnas behov och säkerställa samverkan både internt och 
externt. Under första tertialen har det varit ett lägre inflöde av hushåll som sökt 
försörjningsstöd samt minskad efterfrågan på hemtjänst. Vi kan se att vi haft en minskad 
inflyttning till särskilt boende under vilket kan förklaras av de restriktioner som tagits som ett 
led i att förhindra smittspridning. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport En ingång 
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§ 100 
 

Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet 
Diarienr 20SN108 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 

Avdelningen har inte kunnat verkställa start av ny gruppbostad då lämpliga lokaler inte har 
funnits. Behov kvarstår. Arbete fortgår med att ta fram en strategisk boendeplan för att möta 
framtidens behov. Aktuellt inom daglig verksamhet är att hitta former för verkställande av 
beslut och att införa kombitjänster. Implementation av bemanningsstrategi pågår. Vi räknar på 
budget i balans och möjligen ett litet överskott. Sjuklönekostnader och 
sanering/reparationskostnader är höga under första tertialen. Arbete pågår att ta fram rutiner 
och handlingsplaner för detta. Vi arbetar med att öka brukarnas inflytande och delaktighet 
genom att förbättra genomförandeplaner och individuella uppföljningar. Vi analyserar den 
nationella brukarundersökningen och vidtar förbättringsåtgärder. Avvikelser och klagomål 
hanteras som ett led i ständigt förbättringsarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 1 2020 
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§ 101 
 

Tertialrapport Ordinärt boende 
Diarienr 20SN109 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 

Periodens rapport är till mycket stor del påverkad av pågående pandemi. Det inledande arbete 
som påbörjades med att förstå utmaningar, behov och möjligheter för att sätta en plan har i 
princip stannat av. 
Verksamheten har till största delen arbetat med utmaningar och förändringar kopplade till 
pandemin. Avdelningens verksamheter har varit ganska påverkade av pandemin främst utifrån 
en förhållandevis hög personalfrånvaro vilket orsakat ökad anspänning/ stress hos både 
personal och enhetschefer. 
 
Resultatet under perioden är – 5,0 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till 
viss del av ofinansierad verksamhet. Avdelningen har påbörjat arbetet med samplanering och 
det sattes även fokus på att arbeta med bemanningsekonomi med prioritering av områdena 
utifrån negativt resultat. Arbetet fortgår, om än i minskad omfattning. Det negativa resultatet 
är redan påverkat av kostnader orsakade av pandemin. Hemtjänsttimmarna har under perioden 
gått ner men utifrån de bemanningsproblemen har ingen enhetschef dragit ner på personal, 
detta för att säkerställa verksamheten. Sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, har varit 
hög. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 1 ordinärt boende 
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§ 102 
 

Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen 
Diarienr 20SN110 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri 
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§ 103 
 

Tertialrapport Stöd till vuxna funktionsnedsatta 
Diarienr 20SN111 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 

Rapporten beskriver avvikelser i vår verksamhet- vuxna funktionsnedsatta, både vad gäller 
avvikelser i verksamhet kopplat till kvalité samt avvikelsehantering- ett resultat av 
skyddsombudsstoppet. Här ges även en beskrivning av mål, uppdrag och aktiviteter. 
En beskrivning hur verksamheten går i förhållande till budget, en beskrivning hur vi avser att 
jobba för medborgarnas möjlighet till inflytande samt en kort beskrivning av antal brukare. 
 
Beslutsunderlag 

• Tertialrapport - vuxna funktionsnedsatta T1 jan - april 
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§ 107 
 

Förslag på att inte öppna gruppbostad i Blåbärsskogens lokaler 
Diarienr 20SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte öppna ny gruppbostad i Blåbärsskogens lokaler då lokalerna 
inte uppfyller kraven. 
 
Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med nytt förslag till 
lämpliga gruppbostadslokaler 
 
Ärendebeskrivning 

Då det finns behov av ytterligare en Bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt 
Lagen om stöd och service (LSS) för personer med funktionsnedsättning så har arbete pågått 
under 2019 att finna en lösning för att hitta lämpliga lokaler. PiteBo erbjöd socialtjänsten 
totalt åtta lägenheter inklusive personallägenhet och gemensamhetslägenhet. Dessa fanns 
belägna i nybyggnation, Blåbärsskogen. Först den 16 mars 2020 fick avdelningschef, 
enhetschef och huvudskyddsombud från socialtjänsten möjlighet att besöka den tänkta 
verksamheten. Det visade sig att det inte var fungerande lokaler för gruppbostad utifrån 
följande aspekter: Boende i gruppbostad erbjuds personer som har så stora behov av tillsyn 
och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Lägenheterna ska 
finnas i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmet. Den tänkta lokalen var fördelade på två 
separata trapphus/entréer. För att nå det gemensamma utrymmet samt även 
personallägenheten så var de boende tvingade att gå ut genom porten och in i nästa port. 
Boendelägenheterna låg i direkt anslutning till hiss och trapphus där externa hyresgäster 
passerar. Det fanns ingen avskiljning utan de boendes lägenheter var belägna mitt i entrén och 
i direkt anslutning till hiss och trapphus, utrymmet var dessutom trångt. Även om ett 
gruppboende med fördel inkluderas i det ordinära boendebeståndet så måste hänsyn tas till de 
boendes integritet och rätt till viss avskildhet. De bör slippa att direkt möta för dem okända 
människor när de förflyttar sig inom sitt boende, till grannar och personal. 
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§ 108 
 

Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 
Diarienr 20SN81 

 
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 
2020-05-03  Monica Wiklund Holmström  Piteå-Tidningen 
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§ 109 
 

Delgivningar juni 2020 
Diarienr 20SN125 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda delgivningar. 
 
• §81 KF Reglemente för krisledningsnämnden 
• §80 KF Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 
• Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 
• Reglemente för krisledningsnämnden 
• §83 KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och 

reservfond 
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond 
• §126 KS Riktlinjer för inköp 
• Riktlinjer för inköp 
• § 84 KF Policy för inköp 
• Policy för inköp 
• §85 KF Inköpspolicy för Piteå kommun 
• § 86 KF reglemente för arkiv 
• Reglemente för arkiv 
• §90 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för 

fjärde kvartalet 2019 
• §91 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för fjärde 

kvartalet 2019 
• § 86 KF reglemente för arkiv 
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§ 110 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 20SN20 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2020-05-01 - 2020-05-31. 
 
Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade 2020-05-01 - 2020-05-31 anmäls. 
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§ 111 
 

Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
Diarienr 20SN18 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020 
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§ 112 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutsrätt 2020 
Diarienr 20SN19 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med maj: 
 
2020-05-19 Delegation till enhetschef för särskilt boende för äldre angående beslut om   
undantag från besöksförbud 
 
2020-04-28 Placering enligt 11 § LVU 
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§ 113 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 20SN24 

 
Ordförande 

• Den 22 juni kommer budget för 2021 att behandlas i Kommunfullmäktige  
• Ordförande och socialchef har träffat kommunalråden för att diskutera 

boendesituationen i Piteå för särskilt utsatta grupper. 
  
Socialchef 

• Familjehemsärendet: IVO ger svidande kritik. Socialnämnden och socialtjänsten har 
bett alla inblandade om ursäkt. Granskningen visar att mycket borde ha gått undvika 
av det som hände inledningsvis men hur ärendet hanterades avslutningsvis får stöd av 
IVO. Avdelningschef och Socialt ansvarig socialsekreterare kommer att formulera 
kommentarer till IVO:s granskning. Nu är det viktigt att avdelningen arbetar för att få 
tillbaka förtroendet, bland annat för att underlätta rekrytering av nya familjehem. 

• Ekonomisk handlingsplan/inriktningsplan: dialoger med avdelningschefer är slutförda. 
Senast den 1 januari 2021 ska avdelningarna börjat arbeta utifrån sina egna 
handlingsplaner, som ska innehålla förväntade effekter, både positiva och negativa, 
samt tidsatta aktiviteter. 
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§ 114 
 

Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 20SN23 

 
• Maria Truedsson (S) och Maria Fäldt (V) vill se en mer offensiv annonsering efter 

familjehem 
• Ellinor Sandlund (M) har ett önskemål om att Socialnämndens ledamöter skulle få en 

mer kontinuerlig uppdatering när det gäller Covid-19-smitta. Fredrik Sjömark svarar 
att han vill undvika en generell spridning av information angående detta och ser hellre 
att informationen ges direkt vid arbetsutskott och nämnd. 

 
 
 


