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§ 29 
 

Utökning av antalet boendeplatser vid Blå Kullen 

Diarienr 21SN89 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om en utökning av antalet boendeplatser vid Blå Kullens särskilda 

boende enligt LSS från åtta till nio platser 

 

Ärendebeskrivning 

Blå Kullen är en bostad med särskild service enligt LSS. Det bor åtta personer i egna 

lägenheter på Blå Kullen. Verksamheten är inrymd i ett hyreshus i två plan varav det finns en 

gemensamhetslägenhet på vardera våningsplan. Det finns fem lägenheter på varje våningsplan 

och fyra personer bor på varje plan. Vi avser att avveckla en av gemensamhetslägenheterna 

och utöka antalet boendeplatser till nio platser. En gemensamhetslägenhet finns kvar och 

täcker behov av gemensamhetslokal. Risk- och konsekvensanalys är upprättad av ansvarig 

enhetschef och personal vid boendet. Utökningen ryms inom ramen för verksamhetens budget 

och goda levnadsvillkor för de boende kan tillgodoses. 
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§ 30 
 

Rutin delegationsbeslut 

Diarienr 20SN46 

 

Beslut 

 Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I revisorernas granskning av nämndens hantering av delegation 2020 ansåg de att det inte 

tydligt framgick av delegationsordningen i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas 

till nämnden (KL 6:40) och rekommenderade socialnämnden att tydliggöra hur 

delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. 

I granskningen framgick det också att socialnämnden saknade nämndspecifika rutiner för 

hantering av delegationsbeslut. 

 

Utifrån ovanstående har delegationsordningen reviderats för att tydliggöra anmälan till nämnd 

enligt KL 6 kap 40 §. En rutin för delegationsbeslut har också lagts in i delegationsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

• Utdrag del.ord. föreslagna ändringar rutin delegationsbeslut 
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§ 31 
 

Budgetuppföljning februari 2021 

Diarienr 21SN6 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid årets första budgetuppföljning har Socialtjänsten en budgetavvikelse om -10,8 mkr, 

helårsprognosen sätts till -39,6 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning SOC feb 2021 

• Analys SOC februari 2021 
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§ 32 
 

Revidering ekonomisk handlingsplan 2021-2022 

Diarienr 21SN90 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet revidering av den ekonomiska 

handlingsplanen 2021-2022 till Socialnämndens sammanträde den 28 april 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska handlingsplanen 2.0 är en revidering av 2020 års ekonomiska handlingsplan. 

Revidering görs årsvis för att matcha gällande års förutsättningar 

 

Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott som växt från år till år, trots att 

förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen. 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. 

 

Socialnämnden har för 2020 en total budgetavvikelse på –37,5 mkr. Extrakostnader kopplat 

till Covid-19 uppgår till totalt 25,9 mkr för året. Ersättning om 36,3 mk har erhållits, varav 

22,8 mkr är från Socialstyrelsen och 13,5 mkr från Försäkringskassan. Detta ger en nettointäkt 

på 10,4 mkr vilket påverkar årets resultat positivt. Verksamheterna har under året påbörjat och 

i vissa fall kommit en god bit på väg i arbetet med bemanningsekonomi och strategi som 

syftar till att uppnå budget i balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att 

personalen har en tillfredställande arbetsmiljö. Under året har även en systematiserad och mer 

detaljerad månadsuppföljningsrapport utformats för respektive verksamhet. 

 

Utifrån 2020 års utfall och 2021 års förutsättningar revideras handlingsplanen inför 

kommande år. 

 

Beslutsunderlag 

• Ekonomisk handlingsplan 2.0 

• Ekonomisk handlingsplan 2020-21 
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§ 33 
 

Verksamhetssystem och vägval för socialtjänsten 

Diarienr 21SN87 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fullfölja det länsgemensamma projektet. 

  

Socialnämnden beslutar att skriva under garantiåtagandet. 

 

Socialnämnden beslutar att äska medel för att genomföra systembytet i VEP 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten i Piteå behöver i närtid upphandla nytt verksamhetssystem. I dagsläget finns 

två vägar att gå. Det första alternativet är att förvaltningen upphandlar själva. Det andra 

alternativet är att förvaltningen väljer att fullfölja det länsgemensamma projektet, där vi idag 

är mitt i upphandlingen av ett verksamhetssystem. 

 

På kort sikt kan det uppstå högre kostnader kopplade till det gemensamma projektet i och med 

samverkanskostnader och nya lösningar. På lång sikt ser vi många fördelar och att man skapar 

förutsättningar för ekonomiska vinster genom att vi bygger upp en gemensam grundplatta, där 

vi kan bedriva förvaltning och utveckling tillsammans. 

 

Gemensamt system och gemensamma arbetsprocesser i samtliga av länets kommuner, så långt 

det är möjligt, kommer underlätta mycket för framtida kommunsamverkan. 

 

För att detta ska vara möjligt att genomföra måste förvaltningen dels skriva under ett 

garantiåtagande till E-nämnden att vi fullfölja projektet. Vi behöver även de resurser som 

krävs för ett systembyte i stort samt det som tillkommer för att skapa grundplatta och 

organisation för samverkan. 

 

Beslutsunderlag 

• Beslutsunderlag Verksamhetssystem och vägval för socialtjänsten 
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§ 34 
 

Patientsäkerhetsberättelse 

Diarienr 21SN45 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2020 och anser därmed att den 

interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. De brister som 

identifierats i patientsäkerhetsberättelsen ska åtgärdas av de verksamheter som ansvarar för 

det i enlighet med nämndens beskrivning i rutin Socialnämndens ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare (socialnämnden) en skyldighet att 

upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. 

innehålla en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 

som har uppnåtts. Exempelvis vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera 

och så långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 

Resultat som har uppnåtts kan vara exempel på vilka förbättringsarbeten som verksamheterna 

vidtagit, arbetet runt avvikelserapporter eller uppföljning om läkemedelsanvändningen, att 

rutiner har förändrats och att följsamheten till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats 

nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem har införts. Vidare 

ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen 

har varit fördelat, uppgifter om patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och 

utvärderats, samverkan, hur risker för vårdskador har hanterats, hur rapportering enligt 

patientsäkerhetslagen har hanterats, hur inkomna klagomål och synpunkter har hanterats och 

hur många händelser som har utretts och bedömts som allvarliga. 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs 

(IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

bygger på uppgifter från verksamheternas egenkontroll, MAS uppföljningar och 

socialnämndens internkontroll inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

  

  

Beslutsunderlag 

• Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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§ 35 
 

Våld i nära relationer - revidering handlingsplan 

Diarienr 21SN64 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad handlingsplan Våld i nära relationer 

 

Ärendebeskrivning 

Under pågående projekt Våld i nära relationer, som i sin tur har sin bakgrund i den 

kartläggning genomförd våren 2020, så har revidering av handlingsplan varit en utav de 

viktade aktiviteter och åtgärder. Den senast upprättade handlingsplan antogs av nämnden 

2014. 

Omvärldsbevakning, nuläge och avdelningen IFO:s förändrade arbetssätt kring målgruppen 

har givit förvaltningen anledning att revidera och upprätta aktualiserad handlingsplan, detta 

inkluderat målgrupper kring prostitution- och människohandel. 

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan Våld i nära relation 2021 
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§ 36 
 

Ändring i delegationsordningen 

Diarienr 21SN86 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Familjehem och andra uppdragstagare, ex kontaktpersoner, kontaktfamiljer har ersättning i 

form av arvode och omkostnad. 

 

Arvode: Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En 

familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen. 

Beslutsmandatet kring arvode är tydligt reglerat i den gällande delegationsordningen. 

 

Omkostnad: Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för 

försörjning och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen. Beslutsmandatet 

kring omkostnad är tydligt reglerat i den gällande delegationsordningen. 

 

Ersättning utöver grundkostnaderna (tilläggskostnader): Barnets individuella behov kan 

medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver grundkostnaden. Denna del är inte tydligt 

reglerad i delegationsordningen. 

 

Idag är det enhetschef som attesterar utgifter som inte ingår i omkostnader som regleras i 

delegationsordningen inom ramen för beslut om ersättning till uppdragstagare. 

I likhet med socialsekreterare på stöd till försörjning önskar enheten för stöd till barn och 

familjer att handläggare ska ha delegation på kostnader upp till 20 000 kr. 

 

Förslag till nya punkter: 

B24.2 - Beslut om särskilda kostnader vid familjehemsplacering av barn och ungdom utöver 

avtal med familjehemsförälder, 4 kap 1 § SoL och 9 kap 8 § LSS 

- Under 20 000 kr Handläggare BoF 

- Över 20 000 kr AU 

 

B24.5 - Beslut om särskilda kostnader vid insats i form av kontaktfamilj utöver avtal med 

uppdragstagare, 4 kap 1 § SoL och 9 kap 6 § LSS 

- Under 10 000 kr Handläggare BoF 

- Över 10 000 kr AU 

 

I det bifogade underlaget ”Utdrag ur delegationsordningen med föreslagna ändringar” är de 

föreslagna tilläggen markerade med grön text. 

I underlaget ”Förslag till ändring av delegationsordningen” finns en mer utförlig motivering 

till ändringsförslaget. 
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Beslutsunderlag 

• Förslag till ändring av delegationsordningen 

• Utdrag ur delegationsordningen med förslagna ändringar 
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§ 37 
 

Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2021-2022 

Diarienr 21SN85 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2021-2022 

och utvärderingen av handlingsplanen 2020. Vid revidering av annan än Socialnämnden ska 

det framgå att det är en reviderad handling. 

 

Ärendebeskrivning 

Staten och Sveriges kommuner och regioner har tillsammans gjort en överenskommelse om 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 

målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Syftet med 

överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk 

hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. (Insatser inom området psykisk 

hälsa och suicidprevention - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) 2021–2022) 

 

Vid uppstarten var en treårig och mer långsiktig planering kopplad till pengarna. Tyvärr har 

man från statens sida inte gjort någon ytterligare långsiktig plan efter 2018 och kommunerna 

har fått besked om innevarande års medel väldigt sent, besked om medel för 2021 kom i slutet 

av december 2020. Vår planering sedan tidigare är flerårig, och vi har därför reserverat medel 

för att tillsammans med årets stimulansmedel kunna genomföra insatser för målgruppen 2021 

och 2022. 

 

Handlingsplanen 2021–2022 innehåller en beskrivning och exempel på vad som genomförts 

under 2020 samt en planering och budget för 2021. Föreslagen budget baserar sig på 

reserverade medel av tidigare erhållna stimulansbidrag psykisk hälsa samt tilldelade medel för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2021-2022 samt redovisning 2020 

• Overenskommelse_insatser_psykisk_halsa_2021 
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§ 38 
 

Utredning öppna sammanträden vid socialnämnden 

Diarienr 21SN67 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att hålla två öppna sammanträden per år.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda öppna sammanträden. 

Nedan följer en sammanställning från några andra kommuner och deras hantering av öppna 

sammanträden: 

 

Luleå: 

Socialnämnden har öppna sammanträden, men har inte haft några besökare. 

 

Boden: 

Sammanträdena är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid 

behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Kalix: 

Finns fullmäktigebeslut om öppna sammanträden. Har öppna möten f.n. Varje förvaltning har 

frihet att själva besluta om öppet eller stängt. 

 

Kiruna: 

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänhet och media. 

 

Skellefteå: 

Håller inte öppna möten för allmänheten. Ska någon utomstående delta ska detta först 

godkännas av nämnden. Det kan gälla ex socionomstudenter. 

 

Umeå: 

Individ och familjenämnden har öppna sammanträden för allmänhet och media, med undantag 

för sekretess ärenden. 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har stängda sammanträden för närvarande 

pga pandemin. I vanliga fall har äldrenämnden öppna sammanträden 

 

Östersund: Har ett eller flera öppna sammanträden per år 

 

Falun: 

Socialnämnden i Falun har inte öppna sammanträden.  
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§ 39 
 

Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 

Diarienr 21SN5 

 

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 

2021-02-08   Fredrik Sjömark  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-09   Fredrik Sjömark  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-09   Fredrik Sjömark  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-09   Helena Magnusson  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-09   Helena Magnusson  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-22   Helena Magnusson  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-24   Helena Magnusson  Piteå-Tidningen 

 

2021-02-24   Christer Grahn  Piteå-Tidningen 
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§ 40 
 

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 februari 2021: 

 

2021-02-10  Placering enligt 4 kap 1 § SoL 

2021-02-04  Placering enligt 11 § LVU 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 41 
 

Delegationsbeslut februari 2021 

Diarienr 21SN8 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut under perioden 

1/2 -28/2 2021. 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (21) 

Sammanträdesdatum  

2021-03-24  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 42 
 

Delgivningar 2021 

Diarienr 21SN9 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll Kommunala förebygganderådet 2021-02-25 
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§ 43 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 

Diarienr 21SN15 

 

• I dagsläget finns ingen konstaterad smitta i verksamheten 

• Vaccinationsläget är bra 

• God lagerhållning av skyddsutrustning 

• Det är svårt att säkerställa att gravida (som är i v 20 eller senare) kan hålla det avstånd 

som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Detta blir en utmaning för bemanning 

av verksamheterna.   

• Det behövs bättre rutiner när det gäller snabbtester 
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§ 44 
 

Ordförande och socialchef informerar 

Diarienr 21SN23 

 

 

Ordförande: 

• Petter Fredriksson (MP) och Peter Arffman (L) har avsagt sig sina uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden.  

• Information från Kommunfullmäktige angående budget och VEP 

  

Socialchef: 

• Information från samverkansgrupp och skyddskommitté 

• Information om fördelning av statsbidrag  

• Sommarplanering 

• Samverkan mellan Kompetensförsörjning och Stöd till försörjning  
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§ 45 
 

TEMA 
 

• God och nära vård – Iréne Lundqvist, Christer Grahn och Lena Enqvist 

• Inflyttningsprocessen – Lena Enqvist och Anna Richardsson 

• Förändring av verksamheten på Äldrecentrat - Helena Magnusson 

  

  

  

 


