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§ 46 
 

Utreda möjlighet till att införa verksamhet med inriktning djur och 

natur inom daglig verksamhet/sysselsättning 

Diarienr 21SN105 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar överlämna svar angående möjlighet till att införa verksamhet med 

inriktning djur och natur inom daglig verksamhet/sysselsättning 

 

Ärendebeskrivning 

Avdelning Psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet har fått i uppdrag av 

socialnämnden att se över möjlighet att starta verksamhet med inriktning djur och natur inom 

ramen för ordinarie verksamhet. 

Avdelningschef har tillsammans med enhetscheferna inom daglig verksamhet/sysselsättning 

kartlagt befintlig verksamhet för att identifiera vilka aktiviteter vi har inom området idag samt 

en beskrivning av hur vi kan utveckla verksamheten i den riktningen. 

 

Expedieras till  

Monica Wiklund Holmström 

 

Beslutsunderlag 

• Svar på av ledamöter väckta frågor angående dagverksamhet/sysselsättning med inriktning 

djur och natur 
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§ 47 
 

Höjning av habiliteringsersättning 

Diarienr 21SN112 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen från nio kronor till 12 kronor per 

timme. Beslutet träder i kraft 2021-06-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Habiliteringsersättningen betalas ut till deltagare med beslut om daglig verksamhet enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller beslut om sysselsättning 

enligt socialtjänstlagen (SoL). Habiliteringsersättningen är frivillig för kommunerna att betala 

och är olika runt om i Sverige. Den fyller en viktig funktion och motiverar deltagare inom 

daglig verksamhet och sysselsättning till ökad aktivitet. 

Idag erhåller den enskilde deltagaren nio kronor per timme. Socialförvaltningen föreslår en 

höjning till 12 kronor per timme. Det ger en viss kostnadsersättning för resor till och från 

daglig verksamhet/sysselsättning. Idag erhåller ca 260 personer daglig verksamhet. 

Kostnadsmässigt innebär höjningen en kostnad på ca 480 tkr per år. Socialförvaltningen 

kompenseras för den extra kostnaden av kommunfullmäktige. 

 

Expedieras till  

Monica Wiklund Holmström 
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§ 48 
 

Årlig informationssäkerhetsberättelse 2020 

Diarienr 21SN19 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationssäkerhetsberättelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna 

säkerhetsberättelse upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt 

informationssäkerhet inom Socialtjänsten under året. 

 

Beslutsunderlag 

• Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2020 

• Bilaga1 Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
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§ 49 
 

Budgetuppföljning 2021 

Diarienr 21SN6 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -14,7 mkr och helårsprognosen sätts till -

54,0 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning SOC Mars 2021 

• Analys SOC mars 2021 
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§ 50 
 

Revidering ekonomisk handlingsplan 2021-2022 

Diarienr 21SN90 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av ekonomisk handlingsplan 2021-2022 

 

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 
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§ 51 
 

Val och avsägelser av ledamöter 2019 - 2022 

Diarienr 19SN209 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att nominera Andreas Dela (L) som ersättare i Kommunala 

tillgänglighetsrådet för resterande mandatperiod. 

 

Ärendebeskrivning 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden utser två 

ledamöter och två ersättare. Peter Arffman (L) har avsagt sig alla uppdrag och därför ska ny 

ersättare utses 
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§ 52 
 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Diarienr 21SN111 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utnämna Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas 

Persson till biträdande dataskyddsombud för Socialnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 

personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda 

dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 

deras organisationsstruktur och storlek. 

 

Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 

sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 

uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 

på grundval av ett tjänsteavtal. 

 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 

tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 

 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Tidigare utnämnt dataskyddsombud var utnämnd till dataskyddsombud för samtliga nämnder 

i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta har bedömts fungera bra, 

och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en likvärdig hantering av 

behandling av personuppgifter. 

 

Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den 

sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att 

fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali 

Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 

och tillhör Kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning. 

 

Expedieras till  

Ali Kraufvelin 

Andreas Persson 
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§ 53 
 

KPMG granskar kommunens lokalförsörjning 

Diarienr 20SN222 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet avseende granskning av lokalförsörjningen 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 

lokalförsörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har 

varit att ur ett övergripande perspektiv bedöma om kommunen har ett system för styrning och 

uppföljning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Vidare har syftet varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, 

samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med 

lokaler. 

 

Granskningen har avsett fastighet och servicenämnden samt barn och utbildningsnämnden 

och socialnämnden i vissa delar 

 

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att ta fram/revidera en långsiktig 

lokalförsörjningsplan. 

 

Socialnämnden tillskapade 2020-01-01 en ny funktion, fastighets och inköpsstrateg. I 

uppdraget ingår bland annat att: 

• Utarbeta en gemensam boendeplan för socialtjänsten där behovet av boendeplatser för äldre 

och funktionsnedsatta samt lokaler för korttids-fritidsverksamhet och daglig verksamhet för 

funktionsnedsatta ska framgå. Planen ska ersätta nuvarande två planer för äldre och 

funktionsnedsatta. Arbetet kommer att påbörjas våren 2021. 

• Utarbeta en lokalförsörjningsplan för socialnämndens behov av övriga lokaler ex. 

kontorslokaler. Arbetet kommer att påbörjas våren 2021. 

Socialnämnden ser positivt på förslaget att fastighet och servicenämnden rekommenderas se 

över möjligheterna att ta över ansvaret för all inhyrning av lokaler/fastigheter i kommunen. 

 

Expedieras till  

Piteå kommun Kommunstyrelsen 

Piteå kommun Revisorerna 

 

Beslutsunderlag 

• Yttrandet angående granskning av lokalförsörjning 

• SLUTDOKUMENT lokalförsörjning 

• Granskning av lokalförsörjning SLUTGILTIG 
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§ 54 
 

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 

2021-02-24 Magdalena Jonsson Piteå-Tidningen 

 

2021-03-16 Christer Grahn Piteå-Tidningen 

 

2021-03-22 Eva Börjesson Öman Piteå-Tidningen 

 

2021-03-23 Eva Börjesson Öman Piteå-Tidningen 
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§ 55 
 

Delegationsbeslut 2021 

Diarienr 21SN8 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna anmälda delegationsbeslut 2021-03-01 - 2021-03-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-03-01 - 2021-03-31 anmäls. 
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§ 56 
 

Delgivningar april 2021 

Diarienr 21SN104 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av Delgivningar april 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• §3 Kommunfullmäktige. Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och 

anslagsöverföring till år 2021 

• Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring till år 

2021 

• Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring till år 

2021 

• Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring till år 

2 

• §4 KommunfullmäktigeP Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt 

frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020 

• Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 

• Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 

• Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 

• Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 

• §5 KF Taxor för färdtjänst 

• §17 Kommunfullmäktige. Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt 

budget för 2022 

• Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022 

• §27 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service för tredje 

kvartalet 2020 

• §28 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen för tredje kvartalet 

2020 

• § 29 KS Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 

• Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 

• §37 KF Avsägelse av uppdrag som ersättare (L) samt fyllnadsval - Socialnämnden 2019-

2022 

• §39 KF Avsägelse av uppdrag som ersättare (MP) samt fyllnadsval - Socialnämnden 

2019-2022 

• Protokoll Kommunala pensionärsrådet 210223 

• Protokoll KPR 210223 - bilaga Employment for migrants 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 mars 2021 

• KTR Bilaga 1, Trädgårdens Äldrecentra 

• Bilaga 2 KTR - yttrande valdistrikt 
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• § 4 patientnämnden - Patientnämndens årsberättelse 2020 

• Bilaga: Patientnämndens årsberättelse 2020 

• § 5 Patientnämnden - Analysrapport gällande klagomål på vården som avser barn 

• Bilaga:  Analysrapport gällande klagomål på vården som avser barn 

• § 6 Patientnämnden – Analysrapport gällande klagomål relaterade till covid-19 

• Bilaga: Analysrapport gällande klagomål relaterade till covid-19 
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§ 57 
 

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 

Diarienr 21SN15 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av information om beredskap för covid -19 inom socialtjänsten 

 

Ärendebeskrivning 

Smittspridningen är nu lägre bland brukarna men vi har under senaste tiden sett en ökning av 

smitta bland personalen. Ledamot frågar om möjligheterna för vår personal att testas. 

Socialchef svarar att vår personal är hänvisad till Regionen för testning, vilket hittills inte 

fungerat bra. Nu har vi en ny öppning som innebär att vi tillämpar snabbtestning, via 

företagshälsovården. Även samarbetet med Regionen har blivit tydligare. Extern avvikelse 

skickad till IVO rörande att Regionen inte svarat upp till sitt åtagande om testning av 

personal.  
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§ 58 
 

Ordförande och socialchef informerar 

Diarienr 21SN23 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av information från ordförande och socialchef 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerade att det kommer ännu mer statliga pengar till äldreomsorg. Det ska 

bland annat gå till personalbemanning, medicinsk kompetens hos läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Även bostäder för äldre på ordinarie bostadsmarknad finns 

med.     Ordförande säger att förvaltningen bevakar och rekvirerar alla statliga medel. 

Ordförande informerar att socialnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen har 

gemensam temanämnd i maj. På juninämnden blir det inga studiebesök som brukligt, på 

grund av covid. Därför blir det endast socialnämnd på förmiddagen. 

Socialchef börjar med att svara ledamot på frågan om socialtjänsten fått vara delaktig 

angående införandet av nya parkeringskostnader för vår personal på Pitebos parkeringar? 

Socialchef svarar att dialog med Pitebo pågår. 

Socialchef informerar att svar till konkurrensverket skickat idag gällande upphandling av 

HVB-hem. Svaret skickat till PT. Ledamöter i sn som vill ha svaret kan maila 

förvaltningsbrevlådan. 

Socialchef informerar att avtalet med Länsservice upphör. Ny upphandling pågår där vi bidrar 

med personal i upphandlingsarbetet. 

Socialchef informerar att handlingsplan arbetsmiljö och kvalitetsarbete håller på att tas fram.  
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§ 59 
 

Av ledamöter väckta frågor 

Diarienr 21SN4 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande har kollat hur andra nämnder gör och ser att när någon väcker en fråga blir det 

röstning ifall frågan ska gå vidare och då bli ett ärende. Han återkommer i frågan senare. 

Ledamot menar att det är kul med öppen nämnd idag. Kan vi tydligt skriva på hemsidan vilka 

två nämnder under året detta ska avse? Ordförande menar att det blir annorlunda nästa år 

därför att vi går in i valår och att det därför ruckar på den vanliga ordningen för VEP och 

budget. Vi får återkomma i frågan med mer information.  
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§ 60 
 

Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 

Diarienr 21SN109 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta upprättad budget för 2022 och verksamhetsplan för 2022-

2024 inklusive bilagor, efter föreslagna ändringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2022-2024. I riktlinjerna 

framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och verksamhetsplansarbetet. 

Socialnämnden beskriver i verksamhetsplan (VEP) för 2022-2024 nuläge samt beskriver 

förvaltningens förväntade arbete under de närmsta åren för att nå en ökad måluppfyllelse. 

Detta beskrivs i måltabellerna samt i allmänna prioriteringar. Även nyckeltal beslutade av 

fullmäktige och socialnämnd finns med i VEP. Förvaltningen föreslår även investeringar och 

beskriver konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram. 

 

Inför VEP 2022-2024 har det riktade övergripande målet om ungdomsarbetslöshet 

omformulerats till följande ”Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera 

sig på arbetsmarknaden”. Alla nämnder ska också beskriva och problematisera kring 

konsekvenser och effekter av att ramar kan komma att omfördelas kommande år i syfte att 

klara demografiutvecklingen med allt fler äldre äldre. 

Ändringar på dagens sn: 

* Ändra rubrik demografi utifrån ny instruktion från KLF 

* Lägg in demografikurva, om möjligt 

* Flytta upp kyld tillluft till plats 4 

* Lägg till välfärdsteknik och Lindas föreslagna ändringar 

* Stryk röda nyckeltal 

* Lägg till 4 nya mål 

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2022-2024 till SN 

• Underlag nyckeltal 

• Bilaga 1xx Underlag till investeringsprojekt 

• Bilaga 1xx Reinvestering möbler säbo 

• Bilaga 1xx Nytt särskilt boende för äldre 

• Bilaga 1xx Nyckelfria verksamheter 

• Bilaga 1xx Nyckelfri hemtjänst 

• Bilaga 1xx Carport hemsjukvården 

• Bilaga 1.xx Nytt verksamhetssystem 

• Bilaga 1.xx Kyld tilluft på särskilt boende 

• Bilaga 1.xx Välfärdsteknik 

 

 


