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§ 16 
 

Employment for migrants 

Diarienr 21SN53 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Employment for migrants är ett EU-projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som 

pågår 181001-210228. Projektets mål är att implementera arbetssätt och metoder så att fler 

utrikesfödda kan arbeta inom vård och omsorg. 

 

I projektet har deltagare rekryterats till fyra pilotarbetsplatser inom ordinärt och särskilt 

boende. Där har de gjort praktik och under praktiken har en särskild metod för introduktion 

tagits fram och tillämpats som rör arbetsuppgifter, språkutveckling och personliga 

egenskaper. Av projektets totalt 13 deltagare har 9 av dem fått fortsatt anställning på den 

arbetsplats där de gjort praktik/deltagit i projektet. 

 

En metodbok har tagits fram som ska underlätta för både handledare och den som ska 

introduceras. Metodboken innehåller information om olika arbetsuppgifter som ska utföras, 

verktyg för handledaren att använda för språkutveckling samt uppföljning. 

 

Projektet har också tagit fram kommunikationsfilmer som beskriver attityder och 

förhållningssätt. 

 

Projektet har redovisat resultat för socialtjänstens ledningsgrupp som i och med detta ska fatta 

beslut om hur detta tas omhand och implementeras i ordinarie verksamhet. 
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§ 17 
 

Aktiviteter utifrån handlingsplan 

Diarienr 21SN70 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens avdelningschefer redovisar sina aktiviteter och handlingsplaner för att nå en 

budget i balans. 
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§ 18 
 

Internkontrollplan 2021 ekonomi 2021 

Diarienr 21SN17 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten för 2020 samt antar internkontrollplanen 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har under 2020 bedrivit internkontroll samt arbetet fram en 

internkontrollplan för 2021 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport internkontroll SOC 2020 

• Internkontrollplan ekonomi 2021 
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§ 19 
 

Revidering handlingsplan 

Diarienr 21SN73 

 

Beslut 

Socialnämnden besluta ge förvaltningen uppdraget att revidera den ekonomiska 

handlingsplanen för 2021. 

  

Anteckning 

Anton Li Nilsson (C): 

Vi har under en tidigare punkt idag fått en genomgång av aktiviteter utifrån den ekonomiska 

handlingsplanen. Det var då inte tydligt om detta aktiviteter grundade sig på den 

handlingsplan som beslutades sommaren 2020 eller om denna reviderats efter internbudgeten 

beslutades. Nu är förslaget att den ekonomiska handlingsplanen ska revideras för att spegla 

den internbudget som beslutats för 2021. 

  

Jag menar att revideringsarbetet redan har påbörjats och att delar av det ekonomiska arbetet 

som pågår i förvaltningen bygger på en revidering av handlingsplanen efter att budgeten 

beslutades. Det blir därför fel i beslutsordningen då vi idag beslutar om att ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag på revidering. Jag tycker dock att det är bra att denna revidering 

görs för att den ekonomiska handlingsplanen ska vara relevant. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet 

kopplat till det underskott som verksamheten prognostiserat. Under våren 2020 antogs en 

ekonomisk handlingsplan av Socialnämnden. Syftet med denna är att identifiera och arbeta 

med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska 

handlingsplanen ska gälla även kommande år och är därför ett levande dokument som 

kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden. 

 

Den ekonomiska handlingsplan behöver revideras och kompletteras med uppgifter från 

årsbokslutet 2020 och spegla internbudgetfördelnigen för 2021, samt effektiviseringar 

kommande år. 
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§ 20 
 

Förändring antal lägenheter vid Öjagården 

Diarienr 21SN60 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar minska antalet lägenheter för boende på Öjagården, Kullen, 

från 17 till 16. 

  

Socialnämnden beslutar att lägenhet nr 17 blir möteslokal för olika personalmöten 

 

Ärendebeskrivning 

Inom Öjagården är antalet lägenheter ojämnt fördelat. På Kullen finns idag 17 lägenheter och 

på Näset finns 16 lägenheter. Tidigare fanns 17 + 17 lägenheter men en (1) lägenhet på Näset 

är idag kontor för tjänstepersoner. 

Den 17:e lägenheten ligger lite avsides från de övriga och i de fall en brukare med stort 

vårdbehov bor där är det svårt för personalen att vårda brukaren eftersom sängen måste stå på 

ett visst ställe för att personalen ska kunna använda lyft mm. Personalen är oftast tre på 

kvällen vilket i sin tur innebär att det vid dubbelbemanning i lägenhet 17 blir svårt att ha koll 

på de övriga brukarna. 

För olika personalmöten används idag samlingssalen som ligger på trygghetsboendet. Denna 

sal är oftast uppbokad vilket medför att det är svårt att genomföra planerade möten. Förutom 

säbo nyttjas denna samlingssal bl a av hemtjänst samt grupper som arbetar med 

funktionsnedsatta personer. 

Utifrån denna beskrivning föreslås att fortsättningsvis använda lägenhet nr 17 till mötesrum 

för en mängd olika behov, t ex APT, BPSD. För att byta struktur på denna lägenhet behövs 

inköp av bord och stolar så att det kan bli ett bra mötesrum. 
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§ 21 
 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 

Diarienr 21SN63 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 

år. Ansökan om medel ska göras av ansvarig tjänsteman/chef för ansvarig 

huvudman/arbetsgivare för personligt ombud. I Piteå är socialnämnden Piteå kommun 

arbetsgivare för personligt ombud. Ansökan till länsstyrelsen har gjorts av enhetschef Gunilla 

Granqvist, chef för personligt ombud i Piteå kommun. Ansökan omfattar 3,0 tjänst för 2021. 

 

För information bifogas även den redovisning för 2020 som vi är ålagda att skicka in till 

länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

• Redovisning Personligt ombud Piteå 2020 

• Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud 
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§ 22 
 

Rapportering av ej verkställda beslut - SoL 2020 

Diarienr 20SN85 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut SoL för kvartal 4 2020  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har 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 

 

Målgrupp 0-65 år 

Under kvartal 4 fanns det fyra beslut som ej verkställda inom lagstadgade tre månader. Det är 

ett färre än föregående kvartal. 

- Två beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 

- Två beslut avser sysselsättning 

 

Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts är att de enskilda 

personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo 

 

Anledning till beslut avseende sysselsättning ej verkställts är att 

- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 

Covid-19 smitta 

- En person är under kartläggning 

 

Målgrupp 65 och äldre 

Under kvartal 4 fanns det fyra beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är 

en minskning jämfört med tidigare kvartalsrapporter. 

- 3 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 

- 1 beslut avser kontaktperson 

 

Anledning till att beslut om särskild boendeform ej verkställts har i två av tre ärenden 

kopplingar till pågående pandemi. 

 

En person tackade nej som en följd av besöksförbud inom särskild boendeform. När 

besöksförbudet upphävdes kunde beslutet verkställas. En annan person hade önskemål om ett 

specifikt boende och var inte beredd på att tacka ja till annat erbjudande. Personen erbjöds 

bostad i enlighet med önskemål men inflyttningen fördröjdes ytterligare som en följd av 

pågående pandemi. 

 

En person har fått flera erbjudande om bostad i särskild boendeform som samtliga har varit i 

enlighet med framförda önskemål. Personen har tackat nej till samtliga erbjudande och valde 

till slut att återta sin ansökan. 
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Beslut om kontaktperson har ej verkställts eftersom det inte funnits någon lämplig person men 

även för att personen tackat nej till insatsen. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgare 

 

Målgrupp 0-65 år 

Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att verkställa 

insats. Uppföljning av beslut sker kontinuerligt. 

 

Målgrupp 65 och äldre 

Tendensen för fjärde kvartalet är att tiden från beslut till verkställighet kortats ner ytterligare 

då tillgången till platser inom särskild boendeform har varit god. I enstaka ärenden har det 

dragit ut på tiden men då som en följd av att medborgaren inte varit redo att flytta eller haft 

specifika önskemål som inte gått att tillmötesgå. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Verksamhet 

 

Målgrupp 0-65 år 

Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

verkställighet. 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. 

 

Målgrupperna 65 och äldre 

Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 

utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 

verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Budget 

 

Målgrupp 0-65 år 

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 

Målgrupp 65 och äldre 

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 

Beslutsunderlag 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 

• Avidentifierade listor på "Ej verkställda beslut" SoL kvartal 4, 2020 
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§ 23 
 

Rapportering av ej verkställda beslut - LSS 2020 

Diarienr 20SN86 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 4 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 

socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer. 

 

Under kvartal 4 2020 fanns det 22 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 

månader. Det är 1 färre än kvartal 3. 

 

1 st avser Avlösarservice (oförändrat) 

9 st avser Bostad med särskild service för vuxna (1 fler än föregående kvartal) 

1 st avser Bostad med särskild service för barn och unga (oförändrat) 

7 st avser Daglig verksamhet (oförändrat) 

1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (oförändrat 

2 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 

1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 

med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 

med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 

funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 

lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökning av 

beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov 

och finna attraktiva och lämpliga verksamheter för de enskilda individerna. Nya beslut 

tillkommer regelbundet. 

 

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 vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Budget 

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 

verkställa beslut. 
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Beslutsunderlag 

• Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 

• Avidentifierade listor på "Ej verkställda beslut" LSS, kvartal 4, 2020 
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§ 24 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutsrätt 2021 

Diarienr 21SN2 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under januari 2021: 

 

2021-01-07 Begränsning av umgänge 14 § 2 st. 1 p. LVU. 
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§ 25 
 

Delegationsbeslut januari 2021 

Diarienr 21SN8 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit det av informationen 

 

Beslutsunderlag 

• Delegationslista bostadsanpassning 20210101 - 20210129 
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§ 26 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 

Diarienr 21SN15 

 

 

Ärendebeskrivning 

IVO:s granskning av äldreboenden i valda kommuner. 

SKR har digitalt samlat de 46 kommuner som var utvalda i granskningen för samråd. Från 

socialtjänsten deltog Magdalena Jonsson, Iréne Lundqvist, Christer Grahn samt Madeleine 

Westman 

Just denna granskning intervjuade sjuksköterskor och de bedömningar som gjordes utifrån 

den information som kommit från myndigheterna. Hade urvalet varit större hade det kunnat 

ge andra resultat. IVO tittade särskilt på två boenden med två olika förutsättningar. 

Totalt sett finns inga generella brister, och svårigheterna är inget generellt tillstånd, men läget 

var tufft just vid intervjutiden utifrån pandemin. 

Utifrån att det är HSL-delen som är granskad så kommer socialtjänsten att rollen mellan de 

olika huvudmännen. 

Svar till IVO ska lämnas i mitten av mars. 

  

Smittspridningen vid SÄBO har sett olika ut, högre på vissa och lägre eller inget på vissa. Det 

går inte utröna exakt varför det sett ut på det viset.  

  

Arbete med kvalitetsarbetet för Covid-19 pågår kontinuerligt. 

  

Vaccineringen vid SÄBO är klart, men i den takt inflyttning sker kommer vaccineringen 

succesivt att fortsätta, så det omfattar alla boende.  

Vaccineringen sker fortlöpande enligt prioriteringsordning 

Skyddsutrustning är ok och på bemanningssidan är det stabilt. 
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§ 27 
 

Av ledamöter väckta frågor 

Diarienr 21SN4 

 

 

Ärendebeskrivning 

Anton Li Nilsson (C) väckte vid socialnämnden 2021-01-18 följande frågeställningar: 

  

• Att underlag och bilagor från socialnämndens sammanträden läggs ut  på Piteå 

kommuns hemsida i stället för som idag, endast protokollen. 

• Svar: Frågan är skickad till KLF för utredning. 

  

• Att socialnämnden sammanträden är öppna för allmänheten 

• Svar: Förvaltningen få i uppdrag att utreda frågan. 

  

• Att socialchefen får i uppdrag, utifrån att halva mandattiden gått,  återkomma 

med rapport av vilka effektiviseringar och vilka kostnader socialtjänsten hitintills haft. 

• Svar: Redovisning kommer 

  

• Att få redovisning av hur kostnaderna för äldreboendet på strömnäsbacken förändrats 

sedan beslut om byggandet togs 

• Svar: Frågan är svår att svara på, utan blir endast kvalificerad gissning. Kan bli 3-5 

miljoner. Bygget är försenat och ingen upphandling gjord. Vägkostnader belastar ej 

soc. 

  

• Att ledamöterna får tillgång till internbudget och en analys/förklaring till 

novembernämnden för att sedan ta beslutet i decembernämnden. 

• Svar: Förvaltningen strävar att tillgodose önskemålet. Teoretiskt kan förutsättningar 

ändras beroende på ekonomiska beslut från KF. 

 

  

• Emeli Lundström väcker fråga om grön verksamhet/sysselsättning samt begär att 

utredning görs om grön verksamhet inom daglig verksamhet. 

Monica Wiklund-Holmström åtar sig uppdraget. 

  

  

 

 

  



 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  

2021-02-24  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 28 
 

Ordförande och socialchef informerar 

Diarienr 21SN23 

 

 

Ärendebeskrivning 

Både förvaltningschef samt ordföranden hänvisar till informationen under § 26 

 

 


