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§ 174 
 

Budgetuppföljning 2020 

Diarienr 20SN12 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen per november 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -48,0 mkr och helårsprognosen för 

2020 sätts till -54,8 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning Socialtjänsten  november 2020 

 Analys Socialtjänsten november 2020 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (14) 

Sammanträdesdatum  

2020-12-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 175 
 

Internbudget 2021 

Diarienr 20SN215 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2021 med två tilläggsförslag 

av ordföranden Sven-Gösta Pettersson (S). 

  

Socialnämnden beslutar om 650 000 SEK till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

för utbildningskostnader kopplat till  genomförande av Äldreomsorgslyftet. 

  

Socialnämnden beslutar lägga 100 000 SEK till utbildningskostnader avseende anhörigstödet 

  

Reservationer 

Anton Li Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet och anför följande: 

  

Beslutet strider mot tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska effektivisera 35 

miljoner.  Handlingarna som inte heller skickats ut till ledamöterna innan nämnden visade 

istället att effektiviseringarna blir 19 miljoner kronor. 

  

Det här är en trovärdighetsfråga från socialförvaltningen gentemot de andra förvaltningarna i 

kommunen som fått effektiviseringskrav. Vi har från socialnämnden uttalat att vi ska 

effektivisera och har också presenterat ett belopp. Att sedan inte följa detta i budgetprocessen 

är inte acceptabelt och gör oss inte trovärdiga. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Fördelning internbudget 2021 
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§ 176 
 

LSS-boende Barn och unga 

Diarienr 20SN219 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut 18SN411 om att i egen regi öppna LSS-

boende Barn och unga. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fattade i decembernämnden 2018, beslut om att ge till förvaltningen i uppdrag 

att öppna LSS-boende för barn och unga i egen regi, detta utifrån beslutsunderlag beskrivande 

kostnader och omvårdnadsbehov. 

 

Då förvaltningen under lång och överskådlig tid dragits med renoveringar och anpassningar 

av kommunens egna lokaler så har ett öppnande av verksamhet ej varit möjlig. Det har 

handlat om vattenskador av betydande karaktär som i sin tur betytt långvariga och omfattande 

renoveringar, det har medfört att andra redan befintliga verksamheter har prioriterats och 

flyttat till lokaler som varit tänkt till ett boende för barn och unga med insatser enligt LSS. 

 

Under en period om nästan 2 år i avvaktan på slutförande av renoveringar så har det ändrat 

behov samt förutsättningar för nämnden och förvaltningen att öppna en sådan verksamhet 

som LSS-boende innebär, i kostnader, individunderlag men också i övrigt beskrivande behov. 

 

Förvaltningen har under pågående period anammat och ändrat arbetssätt kopplat till 

hemmaplanslösningar, detta ur både ett individperspektiv, men och ett kostnadsmedvetet 

perspektiv. De individer som i ett första läge för beslut var aktuella för placering, har även de 

under perioden ändrats i sina förutsättningar. 

 

Sammantaget så innebär det inte längre föreligger förutsättningar för LSS-boende i egen regi. 
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§ 177 
 

Teman på socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden 2021 

Diarienr 20SN214 

 

 
Ärendebeskrivning 

  

Januari: Bokslut samt årsredovisning 

  

Beslut för övriga månader avvaktas med, kopplat till eventuelle restriktioner från 

Folkhälsomyndigheten. 
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§ 178 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 

Diarienr 20SN72 

 

 
Ärendebeskrivning 

Smitta per den 18/12: Två brukare i hemtjänsten samt en brukare i gruppbostad.  

 

Skyddsutrustning: Stabilt. 

  

Bemanning: Stabilt, men prövande. små marginaler inför storhelger 

Varje avdelning har beredskapsplan, rutiner tydliggjorda. 

 

Serologitester: C:a 1000 personer inom vård-och omsorg är antikroppstestade. Testerna har 

skett i samarbete med region Norrbotten. 

 

Kritik riktas mot Region Norrbotten över att vård- och omsorgspersonal inte har någon form 

av förtur vad gäller  provtagning av Covid-19 för koll om eventuell smitta.  

 

Snabbtester: Regionen har för närvarande ingen fråga ställd till Piteå kommun. 
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§ 179 
 

Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 

Diarienr 20SN173 

 
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 

2020-11-03   Magdalena Jonsson   Piteå-Tidningen 
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§ 180 
 

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 under november: 

  

 2020-11-23 Beslutsbelopp ändrat då den verkliga kostnaden blev dyrare än beräknad 

kostnad. 

  

 2020-10-23 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

  

 2020-10-28 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

  

 2020-10-28 Placering/omplacering enligt 11 § LVU 
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§ 181 
 

Delegationsbeslut november 2020 

Diarienr 20SN20 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2020-11-01-2020-11-30. 

 
Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade 2020-11-01-2020-11-30 anmäls. 
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§ 182 
 

Delgivningar december 2020 

Diarienr 20SN208 

 

 
Beslutsunderlag 

 §269 KS Månadsrapport oktober 2020 

 Protokoll Kommunala Förebyggarrådet 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 

 Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 250 Budget 2021 verksamhetsplan 2021 - 2023 samt 

kommunal skattesats 2021 

 Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 250 Budget 2021 verksamhetsplan 2021 - 2023 samt 

kommunal skattesats 2021 

 §178 SNAU Delgivningar december 2020 

 Delegationsbeslut Anvisning för ärendeprocessen-Ärendehandbok. Kommunchefs beslut 

2020-12-01 

 Delegationsbeslut Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok 

 Beslut från Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2020-12-15 

 Beslut från Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2020-12-15 
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§ 183 
 

Ordförande och socialchef informerar 

Diarienr 20SN24 

 

 
Ärendebeskrivning 

Länsservice: Regionstyrelsen har sagt upp avtal kopplat till förbrukningsmaterial och 

hjälpmedel. 

  

Länsservice. Nytt avtal kommer att tas fram som innefattar hjälpmedel och visst 

förbrukningsmateriel. 

  

I anledning av Covid-19 pandemin har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört 

granskning vid vissa kommuner, bland annat Piteå. Generellt sett i rapporten framförs 

svidande kritik över hanteringen inom kommunerna av pandemin. 

Piteå har kopplat till rapporten ändå det gott och ett bra arbete är gjort. 

  

Stängning av särskilda boenden: Kan bara genomföras via ansökan till Folkhälsomyndigheten 

(FHM), 
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§ 184 
 

Av ledamöter väckta frågor 

Diarienr 20SN23 

 

 
Ärendebeskrivning 

Individärenden som inkommer med kort varsel. 

 

Hur ser det ut med brandlarm för fastigheter där det bor äldre? Finns någon central funktion. 

inom kommunen? 

För kommunala bostäder såsom äldreboenden ligger ansvaret hos kommunen. 

För egna privata boenden i till exempel villa, hyresbostäder, bostadsrätter eller annat är det ett 

eget ansvar med brandvarnare. 

  

 

 


