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Beslutande Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande) 
Nina Lindström (V) (vice ordförande) 
Maria Truedsson (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Urban Vikström (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Li Nilsson (C) 
Malin Viklund (KD) 
Siv Forslund (SJV) 
Hilda Larsson (S) ersätter Cristian Bergvall (S) 

 

Övriga deltagare Fredrik Sjömark (Socialchef) 
Malin Wikström (Handläggare) §§122-123 
Emelie Nilsson (Handläggare) §§122-123 
Anna Johansson (Handläggare) §§122-123 
Stefan Wiksten (Handläggare) §§122-123 
Madeleine Westman (Socialt ansvarig samordnare) §124 
Thomas Utterström (Handläggare) §§126-127, §136 
Roger Burman (Nämndsekreterare) 
Irene Lundqvist (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) §135 
Benny Söderberg (V) (Adjungerad ledamot) 
Tommy Bjernhagen (SJV) (Adjungerad ledamot) 
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§ 122 
Budgetuppföljning september 2021 
Diarienr 21SN6 

 
Beslut 
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per september 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -15,4 mkr. Merkostnader kopplat till 
Covid-19 uppgår för perioden till totalt 13,7 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av 
Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till 
Regionerna. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med viss 
del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 4,8 mkr avseende 
januari – juni, sjuklöneersättningen till och med september ligger med i helårsprognosen. 
Helårsprognosen sätts till -30,8 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden 
tillsammans står för -39,6 mkr. 

 
Beslutsunderlag 
• Månadsuppföljning SOC sep 2021 
• Analys SOC sep 2021 
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§ 123 
Internbudget 2022 
Diarienr 21SN193 

 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen informerar socialnämnden om förslag till fördelning av internbudget 
2022. 

 
Beslutsunderlag 
• Internbudget Socialtjänsten 2022 
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§ 124 
Grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21SN27 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Svaren på frågorna i 
revisonen utgör underlag i granskningen. De utgör även underlag inför 
revisorernas träff med nämnden vid sammanträdet den 24 november. 

 
2021 granskas målstyrning, ekonomistyrning, intern kontroll, kompetensförsörjning, 
implementering av barnkonventionen, samverkan mellan skola och socialtjänst, 
samarbete/stöd med kommunens kommunikationsavdelning, om orosanmälningar ökat, hur 
samarbetet med skola för att tidigt upptäcka problem hos barn och ungdomar, om LSS- 
insatser pausats i anledning av pandemin, hur hemsjukvården är uppbyggd samt hur 
samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänstgrupperna fungerar. 

 
Beslutsunderlag 
• Fastställt frågebatteri GG 2021 
• Svar grundläggande granskning 2021 
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§ 126 
Boendeplan särskilt boende för äldre 
Diarienr 21SN187 

 
Beslut 
Socialnämnden återremitterar Boendeplan särskilt boende för äldre till socialförvaltningen för 
fortsatt utredning. 

 
Ärendebeskrivning 
Boendeplanen för särskilt boende för äldre under åren 2022 – 2030 berör de olika 
boendeformer som finns tillgängliga och berör målgruppen 65 år och äldre. Tillgången av 
seniorbostäder och trygghetsbostäder bedöms motsvara efterfrågan. En omvärldsspaning har 
gjorts rörande biståndsbedömt trygghetsboende. En mindre andel av kommunerna i Sverige 
har infört denna boendeform och därför föreslås att fortsatt följa utvecklingen avseende denna 
boendeform. Redovisad prognos pekar på att det finns behov av ett nytt särskilt boende 2027 
och behov finns därför att påbörja ett förstudiearbete tillsammans med berörda förvaltningar. 

 
Boendeplanen innebär bland annat att tillsammans med berörda förvaltningar påbörja en 
förstudie för att bygga ett nytt särskilt boende med inriktning att det ska stå klart 2027. 
Förstudien ska ge förslag på var boendet ska placeras, antal boendeplatser samt behovet av ev. 
översyn av övriga boenden. Boendeplanen innebär också att utreda en modell tidigare kallad 
”Piteåmodellen” för att löpande vakanshålla ett antal lägenheter för att skapa snabbare 
inflyttning vid beviljat bistånd, minskad belastning på ordinärt boende och även minskad risk 
för kostnader för medicinskt färdigbehandlade personer på sjukhus. 

 
Yrkanden 
Anton Li Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till handläggare för att genomföra 
följande åtgärder: 
- Undersöka statistik för jämförbara kommuner och undersöka hur riksgenomsnittet ser ut 
gällande biståndsbedömt trygghetsboende. 
- Undersöka hur många av de som idag står i kö till särskilt boende som blivit erbjuden en 
boendeplats men tackat nej till erbjuden plats, samt hur kön sett ut historiskt. 
- Ändra de siffror i tjänsteskrivelsen som blivit felaktiga. 

 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta Boendeplan särskilt boende för 
äldre och att planen följs upp varje år. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Anton Li Nilssons (C) förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• Boendeplan SÄBO 
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§ 127 
Boendeplan för bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning 2022 - 2025 
Diarienr 21SN188 

 
Beslut 
Socialnämnden antar Boendeplan för Bostad med särskild service. 

Socialnämnden beslutar att planen följs upp senast år 2025. 

Ärendebeskrivning 
I föreslagen boendeplan framgår att det finns ett ganska akut behov av platser nu och de 
närmsta åren. Det är få av befintliga platser som blir lediga under ett år samtidigt som antalet 
nya beslut är ganska konstant. Behovet av platser är störst inom ramen för LSS. Den senaste 
fem årsperioden har 18 beslut, medelvärde/år om boende beviljats inom både LSS och SoL. 
Antalet ej verkställda beslut ligger på en hög nivå. Utifrån detta behöver fler boendeplatser 
tillskapas de närmsta åren och arbetet med stöd i eget boende utvecklas med bland annat ökad 
tillgänglighet. 

 
Planen innebär att tillskapa en bostad med särskild service vartannat år under perioden 2022– 
2025. 

 
Beslutsunderlag 
• Boendeplan för Bostad med särskild service 
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§ 128 
Uppföljning av Socialnämndens handlingsplan för arbete med 
barnkonventionen 
Diarienr 21SN139 

 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen. 

 
Socialnämnden beslutar om ny uppföljning av handlingsplanen i april 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade i juni 2021 att anta handlingsplan för arbete med barnkonventionen 
och barnets bästa. Syftet med denna handlingsplan är att förverkliga FN:s barnkonvention i 
hela socialnämndens verksamhet så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla 
verksamheter. Med detta menas att barnets bästa är ledande i planering, beslut och utförande 
på alla nivåer inom förvaltningen. 

 
Målet med handlingsplanen är uppnått när det arbete som föreskrivs i denna handlingsplan 
samt tillhörande åtgärdsplan är invävt i ordinarie verksamhet. 

 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Dialog har skett i 
verksamheten och i den Strategiska ledningsgruppen. Utifrån denna dialog har det 
framkommit behov av utbildningsinsatser så detta ska prioriteras i åtgärdsplanen. Utöver det 
prioriteras övergripande styrdokument. Arbetet med handlingsplanen behöver därför fortsätta 
och socialnämnden bör besluta om ytterligare uppföljning av handlingsplanen. 

 
Beslutsunderlag 
• §127 SNAU Socialnämndens handlingsplan för arbete med barnkonventionen och barnets 

bästa 
• Åtgärdsplan arbete med barnkonventionen och barnets bästa_v2 
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§ 129 
Yttrande granskningsrapport oegentligheter och bisysslor 
Diarienr 21SN156 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna denna tjänsteskrivelse som yttrande till kommunens 
revisorer. 

 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns revisorer har genomfört en granskning av förebyggande arbete mot 
oegentligheter och bisysslor i kommunen. Utifrån denna granskning har de lämnat följande 
rekommendationer till samtliga nämnder: 

 
-Att samtliga nämnder säkerställer att oegentligheter upptas i nämndens internkontrollarbete. 
-Att alla nämnder säkerställer att förvaltningen årligen påminner medarbetarna om att anmäla 
bisysslor i enlighet med framtagen rutin. 
-Att alla nämnder säkerställer att beslut om bisysslor som fattats på delegation återrapporteras 
till nämnden. 

 
Socialnämnden kommer utifrån granskningen vidta nedanstående åtgärder. 

 
Socialnämnden kommer att införa uppföljning av oegentligheter i nämndens internkontroll 
från och med 2022. 

 
I nämndens delegationsordning finns rutin för hur delegationsbeslut ska återrapporteras till 
nämnden. Denna rutin håller för närvarande på att implementeras i förvaltningen. Arbetet 
beräknas vara genomfört under 2021. 

 
Genomgång av rutin för hantering av bisysslor kommer att genomföras i Socialtjänstens 
strategiska ledningsgrupp 2021-10-19. Respektive avdelning kommer därefter att genomföra 
information i sina respektive ledningsgrupper och därefter på arbetsplatsträffar i 
verksamheten. 

 
Expedieras till 
Kommunens revisorer 

 
Beslutsunderlag 
• Granskningsrapport för yttrande- Oegentligheter och bisysslor - mejl 
• Slutdokument - Oegentligheter och bisysslor 
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§ 130 
Ändring och tillägg delegationsordningen 
Diarienr 21SN173 

 
Beslut 
Socialnämnden tar del av samt godkänner förslag om ändring och tillägg i 
delegationsordningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Inom avdelningen IFO så pågår organisationsförändringar, det för att på ett mer kvalitativt, 
rättssäkert, ekonomiskt samt organisatoriskt sätt möta upp behov kring familjehemsplacerade 
barn och ungdomar. Organisationsförändring gäller enheten Barn och familjer 
Det innebär att chefssammansättnigen, samt att övriga roller och funktioner påverkas i 
organisation, det genom förändrade arbetssätt och metoder. 

 
För att på bästa, och rättssäkert sätt, möta behov så ser enheten det möjligt och nödvändigt att 
göra tillägg i delegationsordningen när det gäller beslut om att inte inleda utredning enligt 
SoL 11:1, delegation A1.2 

 
För att ge chefer och medarbetare optimala förutsättningar önskar enheten tillägget i 
delegation på de Coacher som idag vägleder, handleder och stöttar socialsekreterare i det 
dagliga arbetet. Idag har endast enhetschef delegation på beslut om att inte inleda utredning 
enligt SoL 11:1. Se förslag i bilaga 

 
Beslutsunderlag 
• Delegation tillägg 
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§ 131 
Målbild nära vård och omsorg 
Diarienr 21SN169 

 
Beslut 
Socialnämnden besluta att anta målbilden för en Nära vård och omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 
Den politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i 
december 2020 ett målbildsarbete för omställningen mot Nära vård och omsorg. Ett gediget 
utvecklingsarbete har därefter bedrivits tillsammans med representanter från kommunerna, 
Region Norrbotten, privata aktörer samt patient- och brukarföreträdare. Ett förslag till målbild 
presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande politiker och tjänstepersoner i maj 2021. 
Utifrån de inspel som framfördes då har målbilden vidareutvecklats. Polsam antog den 
gemensamma målbilden 2021-05-27 och därefter har respektive huvudman i uppdrag att anta 
målbilden i ordinarie beslutsprocess. 

 
Beslutsunderlag 
• Målbild nära vård och omsorg 
• Målbild nära vård och omsorg 
• Målbild nära vård och omsorg 
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§ 132 
Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 21SN23 

 

Ärendebeskrivning 
 

Ordföranden informerar: 
 
 

Frågan om brandtillsyn blir dyrare än vad den första prognosen visade och totalt beräknas 
allting kosta cirka fem miljoner kronor. 

 
 

Det gick inte att bygga carports där det var tänkt men det kanske går att bredda befintlig 
carport-länga. Planen är att undersöka om Piteå Näringsfastigheter kan betala byggnationen 
och sedan hyra ut åt socialförvaltningen. 

 
 

Socialchefen informerar: 
 
 

Vaccinationen av tredje dosen med Covid-19-vaccin har inletts på kommunens särskilda 
boenden för äldre. Inom hemsjukvården beräknas vaccinationen genomföras under veckorna 
45 och 46 och den kommer genomföras på Nolia. 

 
 

Personal inom socialtjänsten som arbetar omsorgsnära kommer erbjudas influensavaccin och 
de kommer ha möjlighet att ta vaccinet under arbetstid. 

 
 

Inom äldreomsorgen arbetar idag var fjärde anställd på timmar och många kommer behöva 
anställas i framtiden. 

 
 

Socialtjänsten har upphandlat ett nytt verksamhetssystem. Alla 14 norrbottenskommuner 
har upphandlat samma system. 

 
 

Fredrik Sjömark kommer avsluta sitt uppdrag som socialchef inom kort. 
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§ 133 
Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21SN8 

 
Beslut 
Delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 till 2021-09-30 anmäls. 
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§ 134 
Delgivningar oktober 2021 
Diarienr 21SN176 

 
Beslut 
Socialnämnden tar del av delgivningarna. 

 
Beslutsunderlag 
• 20211018151353347 
• Bilaga till protokoll KPR 210824 
• Protokoll KPR 210824 
• Protokoll KPR 210824 
• Tjänsteskrivelse KPR 210824 
• Protokoll Kommunala förebyggande rådet 16 september 2021 
• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 25 augusti 2021 
• Piteförslag, beslut av kommunfullmäktige 
• Piteförslag. Bestämmelse. 
• Beslut Fastighets- och servicenämnden 
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§ 135 
Revidering av rutin för utredning av vårdskador 
Diarienr 21SN190 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar om reviderad version för utredning av vårdskador. 

 
Ärendebeskrivning 
Det finns behov av revidering av Socialnämndens rutin för utredning av vårdskador. 
Utredningens innehåll behöver tydliggöras då flertalet utredningar inte är tillräckligt utredda. 

 
Expedieras till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
Beslutsunderlag 
• Rutin för utredning av vårdskador - med korrigeringar 
• Rutin för utredning av vårdskador - utan korrigeringar 
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§ 136 
Tema Optimerad inköpsprocess 
Diarienr 20SN214 

 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Thomas Utterström informerar om socialtjänstens arbete med en optimerad inköpsprocess. 
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§ 137 
Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 21SN4 

 
Beslut 
Det väcks inga frågor av ledamöterna. 
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