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Sammanträdesprotokoll 2 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande) 

Nina Lindström (V) (vice ordförande) §§105-108, §§111-121 
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Maria Fäldt (V) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Malin Viklund (KD) 
Siv Forslund (SJV) 
Hilda Larsson (S) §105, §§107-110, §§114-121 
Veronica Pedersen (S) 
Peter Arffman (MP) 
Mojgan Azari (S) (Adjungerad ledamot) §106, §§111-113 ersätter 
Hilda Larsson (S) 

  

Övriga deltagare Fredrik Sjömark 
Emelie Nilsson (Ekonomicontroller) §§105-106 
Malin Wikström (Ekonomicontroller) §§105-106 
Lena Enquist (Omsorgschef) §113 
Christer Grahn (Hälso- och sjukvårdschef) §107 
Helena Magnusson (Avdelningschef) §108, §114 
Tomas Backeström (Avdelningschef) §109 
Monica Wiklund Holmström (Avdelningschef) §110 
Leena Leijon (Avdelningschef) §112 
Mojgan Azari (S) (Adjungerad ledamot) §105, §§107-110, §§114-
121 
Matilda Ljunqvist (Nämndssekreterare) 
Annika Wallin (Teamledare) §111 
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Sammanträdesprotokoll 3 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Innehållsförteckning ...................................................................................................Sid 

  
Hittade inga poster för innehållsförteckning. 
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Sammanträdesprotokoll 4 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 105 
 

Månadsuppföljning SOC aug 2021 
Diarienr 21SN6 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner månadsuppföljning per augusti 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetavvikelsen jan-aug är -14,0 mkr och helårsprognosen sätt till -36,7 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning SOC aug 2021 
 Analys SOC aug 2021 
 Månadsuppföljning SOC aug 2021 
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Sammanträdesprotokoll 5 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 106 
 

Delårsrapport Socialnämnden 2021 
Diarienr 21SN10 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsredovisning 2021 med tillägg att under rubriken "Demokrati 
och öppenhet" lägga till att Socialnämnden har genomfört öppet sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot 
fastställda kommunövergripande mål. 
 
Delårsrapporten ska innehålla: 
- Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos 
- Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos 
 
Beslutsunderlag 
 §104 SNAU Delårsbokslut 2021 
 Delårsrapport Socialnämnden 2021 
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Sammanträdesprotokoll 6 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 107 
 

Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvård 
Diarienr 21SN30 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga 
 
Beslutsunderlag 
 §105 SNAU Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvård 
 Tertialrapport 2 2021 Hälso-och sjukvård 
 Tertialrapport 2021-2(722589) (0) 
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Sammanträdesprotokoll 7 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 108 
 

Tertialrapport 2 ordinärt boende 
Diarienr 21SN34 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen ordinärt boende rapporterar tertialrapport 2. Tertialrapporten rapporterar 
perspektiven verksamhet, ekonomi, medborgare, ekonomisk handlingsplan samt 
patientsäkerhetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 §106 SNAU Tertialrapport ordinärt boende 
 Tertialrapport 2 ordinärt boende 
 Tertialrapport 2 ordinärt boende 
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Sammanträdesprotokoll 8 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 109 
 

Tertialrapport 2 2021 IFO 
Diarienr 21SN35 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2021 till Socialnämnden. 
Tertialrapporten beskriver utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi samt medborgare. 
 
Beslutsunderlag 
 §107 SNAU Tertialrapport 2 2021 IFO 
 Tertialrapport 2 2021 IFO 
 Tertialrapport 2 2021 IFO 
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Sammanträdesprotokoll 9 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 110 
 

Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
Diarienr 21SN33 
 
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. Vi har påbörjat arbete med boende samsjuklighet via en arbetsgrupp 
bestående av avdelningschefer, enhetschef, boendehandledare samt facklig företrädare. 
Sjukfrånvaron är något lägre jämfört med samma period förra året. Arbete med samplanering 
och att minska antalet timanställda fortgår. Den ekonomiska prognosen ligger på cirka + 1,5 
mkr. Avvikelser och klagomål hanteras som ett led i ständigt förbättringsarbete. En 
överklagan gällande insats daglig verksamhet har gått till Förvaltningsrätten. Vi har inga 
brukare med konstaterad Covid inom avdelningen. Vi har verkställt fyra beslut om bostad 
med särskild service samt tre beslut om daglig verksamhet under tertialen. Verksamheterna 
följer upp de basala hygienrutinerna tertialvis. Avvikelser följs upp löpande på aggregerad 
nivå. 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
 
Beslutsunderlag 
 §108 SNAU Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
 Tertialrapport 2, avdelning psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet 
 Tertialrapport 2, avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
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Sammanträdesprotokoll 10 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 111 
 

Tertialrapport Särskilt boende för äldre 
Diarienr 21SN31 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga. 
 
Expedieras till  
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO 
Annika Wallin, teamledare SÄBO 
 
Beslutsunderlag 
 §109 SNAU Tertialrapport Särskilt boende för äldre 
 Tertialrapport Särskilt boende för äldre 
 Tertialrapport särskilt boende T2_2021_version 1.0 
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Sammanträdesprotokoll 11 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 112 
 

Tertialrapport 2, Stöd till vuxna funktionsnedsatta 
Diarienr 21SN36 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del informationen 
 
Beslutsunderlag 
 §110 SNAU Tertialrapport stöd till vuxna funktionshindrade 
 Tertialrapport 2 Vuxna funktionsnedsatta 
 Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T2 maj-augusti 
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Sammanträdesprotokoll 12 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 113 
 

Tertialrapport 2 En ingång 
Diarienr 21SN32 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har fortsatt att minska även under andra tertialen, 
dock fortsätter målgruppen sjukskrivna att öka. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från 
försörjningsstöd och samhällsbyggnad arbetar särskilt med insatser mot målgruppen 
sjukskrivna för att öka deras möjlighet till egen försörjning. Hemtjänsttimmarna ligger på en 
fortsatt låg nivå jämfört med tidigare år men att det skett en ökning under sommaren något 
som kan förklarats av att Piteå sjukhus minskat sina vårdplatser samt att det är väntetid för 
plats på särskilt boende för äldre. Efterfrågan för plats på särskilt boende har fortsatt att öka 
under andra tertialen. Ökad efterfrågan samt behov av renovering av de lägenheter som blivit 
lediga har inneburit att det uppstått en kösituation framförallt på somatiska platser. Arbetet 
med förvaltningsövergripande anhörigstöd har uppmärksammats medialt något som resulterat 
i ökad efterfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
 §111 SNAU Tertialrapport 2 En ingång 
 Tertialrapport 2 En Ingång 
 Tertial 2 -2021 
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Sammanträdesprotokoll 13 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 114 
 

§112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens 
tillfälliga boende 
Diarienr 21SN168 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift för personer 
som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården på 72 kr/ 
dygn. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas 
årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra på 72 
kr/dygn om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt 
omsorgsprisindex (OPI) 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna gäller från och med 
2022-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt 
boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 
5§ inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader 
(förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig 
om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation. 
 
En person som väntar på särskilt boende och som inte kan vistas hemma i väntan på 
verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende 
har hittills endast debiterats en avgift för mat på 132 kr/dygn dvs. samma nivå som den som 
vistas på Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning. 
 
En ögonblicksbild (November 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer 
av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. 
Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal 
kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om 
tillfälligt boende. I Piteå kommun betalar man (2021): 132 kr/ dygn eller 66 kr för del av dygn 
och kostnaden avser mat. 
 
Beslutsunderlag 
 Avgifter andra kommuner(706775) (0)_TMP 
 §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende 
 Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende 
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Sammanträdesprotokoll 14 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 115 
 

Fördelning av investeringsmedel beslutade av KF 
Diarienr 21SN170 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar om fördelning av investeringsmedel enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i kommunfullmäktige (KF) tilldelas socialnämnden 8 mkr i investeringsmedel för 
2022. Nämnden ska besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel och 
återkoppla till KF under oktobermånad inför slutligt beslut på sammanträde i november. 
 
Förslag till fördelning enligt följande: 
- Reinvestering möbler Säbo 820 tkr 
- Nyckelfri hemtjänst 2 557 tkr 
- Kyld tilluft 2 000 tkr 
- Carport 2 100 tkr 
- Nyckelfria verksamheter 0 
- Välfärdsteknik 500 tkr 
 
Totalt 7 977 tkr 
 
Övrigt: 
- Byggnation av nytt särskilt boende för äldre - Skogsgården på Strömnäs fortsätter enligt 
plan. 
- Plan för installation av kyld tilluft är upprättad i dialog med fastighetsförvaltningen. 
- Plan för carports är att bygga i två etapper, hälften 2022 och resterande under 2023. 
- Vid genomförande av nyckelfria verksamheter får finansiering lösas i befintlig ram, 200 tkr. 
 
Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
 §115 SNAU Fördelning av investeringsmedel beslutade av KF 
 Verksamhetsplan 2022-2024 slutgiltig 
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Sammanträdesprotokoll 15 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 116 
 

Kompletterande investeringar för brandskydd 
Diarienr 21SN172 
 
Beslut 
Socialnämnden äskar investeringsmedel ur centrala potten för 2021 om 3,7 mkr för att klara 
de nya kraven på brandtillsyn på särskilda boenden för äldre. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån nya riktlinjer måste särskilt boende för äldre investera i utökade brandskyddsåtgärder, 
om detta inte görs kommer Socialnämnden att åläggas med viten. Efter genomförd 
brandtillsyn har nämnden tre månader på sig att åtgärda bristerna. Berggården måste åtgärdas 
under 2021 till en uppskattad kostnad om 1,7 mkr. Även Österbo måste åtgärdas 2021 vilket 
beräknas kosta 2,0 mkr. Totalt uppgår kostnaden för båda boendena till 3,7 mkr vilket är 
investeringsmedel som Socialnämnden saknar. 
 
De år som brandtillsynen genomförs på sommaren/hösten hinner inte investeringsbehoven 
lyftas i den ordinarie budgetprocessen (VEP-arbetet). 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Kompletterande investeringar för brandskydd 
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Sammanträdesprotokoll 16 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 117 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
kvartal 2 
Diarienr 21SN25 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 
 
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 arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer den enskildes beslutsdatum för insats samt 
kön 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 1 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är tre 
färre än under kvartal 1 2021 
 
Ett beslut om bostad med särskild service (ett färre än föregående kvartal) 
Tre beslut om sysselsättning (ett färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (oförändrat) 
Fem beslut om kontaktfamilj (oförändrat) 
Ett beslut om kontaktperson (ett färre än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- Vi kan ej erbjuda den enskilda personen lämpligt boende 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har valt att avsluta sin insats 
- För två personer kan vi inte möta individuella önskemål 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende ledsagarservice 
- Resursbrist, lämplig person saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktperson 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
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Sammanträdesprotokoll 17 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Under andra kvartalet fanns det två beslut som ej verkställts lagstadgade tre månader. Det är 
två fler än föregående kvartal. Båda besluten gäller kvinnor och orsak till att besluten ej 
verkställts ännu är att de tackat nej till erbjuden insats men vill ha kvar det gynnande beslutet. 
 
Beslut 1 gäller insatsen särskilt boende där personen fått mer än ett erbjudande i enlighet med 
önskemål men personen har ännu inte varit redo att flytta. Den sista juni 2021 hade det gått 
119 dagar sedan beslut. 
 
Beslut 2 gäller avslösning i hemmet. Makarna har fått erbjudande om verkställighet men 
avböjt insatsen tills vidare. Den sista juni 2021 hade det gått 125 dagar sedan beslut. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. 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. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
Petra Stridsman 
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Sammanträdesprotokoll 18 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 
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Sammanträdesprotokoll 19 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 118 
 

Rapportering ej verkställda beslut – Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2021 
Diarienr 21SN26 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 2 2021 
 
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 arbetsutskott (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutsdatum samt kön. 
 
Under kvartal 2 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 1, 2021. 
 
9 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 färre än föregående kvartal) 
9 st avser Daglig verksamhet (fem fler än föregående kvartal) 
2 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
2 st avser Kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
 
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 är konstant. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en minskad 
verkställighet av daglig verksamhet/sysselsättning på grund av ohälsa hos den enskilde, 
svårighet att hitta lämplig placering men även att personer vill avvakta verkställighet under 
pandemin. 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet 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 framgår vilka erbjudanden som personerna 
får, anledning till utebliven verkställighet samt 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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Sammanträdesprotokoll 20 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
 
Beslutsunderlag 
 §116 SNAU Rapportering av ej verkställda beslut LSS - 2021 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS), kvartal 2 
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Sammanträdesprotokoll 21 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 119 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 21SN23 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande: 
  
Inköp av arbetskläder till personal inom Äldreomsorgen påbörjas nu. 
  
Hela statsbidraget som rör äldreomsorgslyftet om ca 16 Mkr kommer inte att kunna förbrukas. 
  
Arbetet med en plan för utökning av antalet boendeplatser inom SoL/LSS pågår och 
presenteras i oktober. 
  
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för hur nämndens arbete 
med barn som anhöriga kan utvecklas. 
  
Det pågår dialog i Polsam om att interimistiskt förlänga det uppsagda avtalet med länsservice 
rörande förbrukningsartiklar. 
  
Förvaltningschef: 
  
Beskrivning av utmaningen med kompetensförsörjning och vilka förljder det fått under 
sommaren. 
  
Informerar om pågående dialog med regionen rörande fakturor och avtal med vårdhygien. 
  
Informerar om vad som gäller kring prestationsmedel för att minska antalet timanställda inom 
vård och omsorg samt nya konverteringsregler enligt LAS. 
  
IVO har gjort uppföljning av tidigare tillsyn av äldreomsorgen under pandemin samt gör 
ytterligare uppföljningar över hela landet. 
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Sammanträdesprotokoll 22 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 120 
 

§119 SNAU Delegationsbeslut september 2021 
Diarienr 21SN8 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-06-01-- 2021-07-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade 2021-06-01--2021-07-31 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
 §119 SNAU Delegationsbeslut september 2021 
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Sammanträdesprotokoll 23 (23) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 121 
 

Delgivningar september 2021 
Diarienr 21SN157 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 rutin, boende inlagd på sjukhus - Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från 

den 2 juni 2021 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 2 juni 2021 (5/5) 
 Protokoll KPR 210603 
 Bilaga KPR Bredband 
 Bilaga KPR Externa medel_Statsbidrag logg 
 § 22 KSN Avvikelserapportering Öjebyns produktionskök tertial 1, 2021 
 T1 2021 Avvikelser måltidsleveranser sammanställning KSN 
 § 31 FSN Revidering kostpolitiska riktlinjer 
 Kostpolitiska riktlinjer 
 § 32 FSN Avvikelserapportering måltidsservice tertial 1 2021 
 T1 2021 Avvikelser måltidsleveranser FSN 
 § 88 KF Budget 2022 och VEP 2022-2024 
 Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 
 Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling 
 § 89 KF Taxa för kopia och avskrift av allmän handling 
 §115 KF Avsägelse av ledamot (MP) - Socialnämnden 
 §120 SNAU Delgivningar september 2021 
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