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Sammanträdesprotokoll 4 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Budgetuppföljning april 2022 
Diarienr 22SN28 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per april. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -5,4 mkr. Helårsprognos sätts till -24,5 
mkr. 
 
Expedieras till  
Stefan Wiksten och Anna Johansson 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning SOC April 2022 
 Analys SOC April 2022 
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Sammanträdesprotokoll 5 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Personligt förordnande avseende beslut enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser omvård av unga (LVU) och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Diarienr 22SN75 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar förordna Sven-Gösta Pettersson (S), Nina Lindström (V), Maria 
Truedsson (S), Ellinor Sandlund (M), Britta Lysholm (C) att i egenskap av ordförande, vice 
ordförande samt ledamot i Socialnämndens arbetsutskott besluta i fråga om: 
 
- omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga samt beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 
- hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden 
enligt 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
 
- beslut om att medge att den unge under vårdtiden vistas i sitt eget hem enligt 11 § 2 och 3 st. 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
 
- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, 
 
- omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall. 
 
Socialnämnden beslutar förordna Sven-Gösta Pettersson (S), Nina Lindström (V), Maria 
Truedsson (S), Ellinor Sandlund (M) samt Britta Lysholm (C), samt tjänstemännen Sofie 
Isaksson, Linda Westin, Åsa Ekberg, Gunilla Granqvist, Raimo Roininen, samt tjänsteperson i 
beredskap: Solveig Vänbjörk, Emma Eklund, Sabina Munther, Annika Risberg, Kabita 
Högberg, Ida Lundgren, Frida Lindberg, Christina Nilsson, Sandra Öberg att besluta om: 
 
- begäran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av 43 § 2 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
 
Socialnämnden beslutar förordna Sven-Gösta Pettersson (S) att i egenskap av socialnämndens 
ordförande besluta om: 
 
- hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas enligt 14 § 2 st. 
1 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
 
- att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enligt 14 § 2 st. 2 
p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Socialnämnden beslutar att förordnandet ska upphöra när personen inte längre innehar den 
befattning som ger rätt att fatta beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegering innebär att nämndens befogenhet att fatta beslut överlämnas till någon annan, 
exempelvis till utskott i nämnden eller till anställd. Det delegerade beslutet fattas sedan på 
nämndens vägnar. Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (2017:725) (KL) 
och i 10 kap. 4–5 §§ socialtjänstlagen 2001:453) (SoL). 
 
Utöver delegering finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) i vissa fall en kompletterande beslutanderätt som innebär att någon annan 
har rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan om 
en kompletterande beslutanderätt som följer direkt av lag. Det är endast när nämndens beslut 
inte kan avvaktas som den kompletterande beslutanderätten kommer ifråga. 
 
Kompletterande beslutanderätt för ordförande eller annan ledamot som socialnämnden har 
förordnat gäller följande beslut: 
 
- omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga samt beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
- omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 18 år i de fall svensk domstol 
inte är behörig att besluta om vård enligt 6 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, 
- hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden 
enligt 11 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
- beslut om att medge att den unge under vårdtiden vistas i sitt eget hem enligt 11 § 2 och 3 st. 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, 
- omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). 
 
När nämnden ger en ledamot eller tjänsteman ett förordnande om kompletterande 
beslutanderätt ska dennes namn anges i förordnandet. Ett förordnande skiljer sig från 
delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det är då inte 
tillräckligt att nämnden knyter förordnandet till en viss befattning, t.ex. ordföranden i 
socialnämnden. Socialnämnden bör därför förordna följande personer att i brådskande fall 
fatta ovanstående beslut: 
 
Sven-Gösta Pettersson (S), Nina Lindström (V), Maria Truedsson (S), Ellinor Sandlund (M) 
samt Britta Lysholm (C). 
 
Både nämndens ordförande och socialnämnden har rätt att begära biträde av polismyndighet 
för att bereda läkare tillträde till den unges hem eller att inställa den unge till 
läkarundersökning. Socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har 
förordnat har rätt att begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av LVU, så kallad handräckningsbegäran. Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 7 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

bör därför förordna följande personer att i brådskande fall fatta beslut om 
handräckningsbegäran för att genomföra vård eller omhändertagande: 
 
Sven-Gösta Pettersson (S), Nina Lindström (V), Maria Truedsson (S), Ellinor Sandlund (M) 
samt Britta Lysholm (C), samt tjänstemännen Sofie Isaksson, Linda Westin, Åsa Ekberg, 
komplettera med tjänsteperson i beredskap. 
 
Enligt rättspraxis får vissa beslut i LVU inte delegeras då de ansetts omfattas av 
delegationsförbudet i kommunallagen (2017:725), där det bl.a. anges att beslut i ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda inte får delegeras om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Beslut enligt 14 § LVU om att hemlighålla den unges vistelseort 
samt beslut om umgängesbegränsning är sådana beslut. Rätten att fatta dessa beslut kan dock 
enligt Högsta förvaltningsdomstolen i brådskande fall delegeras till socialnämndens 
ordförande. Socialnämnden bör därför förordna Sven-Gösta Pettersson att fatta dessa beslut. 
 
Ärendet bedöms neutralt utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 
utifrån barnets bästa. 
 
Beslutsunderlag 
 Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM 
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Sammanträdesprotokoll 8 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Handlingsplan Våld i nära relation 
Diarienr 22SN67 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta den reviderade handlingsplanen Våld i nära relation. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingsplan mot våld i nära relation ska revideras årligen. Handlingsplanen har reviderats 
enligt nedanstående: 
 
Innehåll som lagts till i handlingsplanen: 
  

 Ändrat försättsbladet det stod 2020-2023 ändrat till 2022. 
  

 Konsekvenser av våldet- lagt till att det är gamla siffror från socialstyrelsen men är de 
senaste pålitliga siffrorna som finns. 

  
 Lagstiftningens utveckling och styrande dokument- Lagt till nya barnfridsbrottet från 

1 juli 2021 samt att barnkonventionen har blivit svensk lag. 
  

 Insatser som erbjuds- Lagt till Samtal om våld samt trappansamtal. 
  

 Kompetenser och metoder-lagt till PATRIARK. 
  

 Våldets former och andra viktiga begrepp- Lagt till eftervåld och vad det är. 
 
Borttaget ur handlingsplanen: 
  

 Rutiner utifrån operativa mål-Tagit bort parantes (Ska byggas på efterhand som 
projektet fortlöper)-projektet är slut. 

  
 Insatser som erbjuds- Tagit bort någon form av sexuella övergrepp. 

  
 Bilaga 1-tagit bort bilaga om prostitution och människohandel 

 
Expedieras till  
Sofie Isaksson 
 
Beslutsunderlag 
 Handlingsplan Våld i nära relation 2022 
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Sammanträdesprotokoll 9 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
 

Tertialrapport 1 2022 Ordinärt boende 
Diarienr 22SN62 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Även första månaderna på den här tertialen har pandemin fortsatt att påverka våra 
verksamheter genom hög sjukfrånvaro och vård av barn. Under 3 veckor i februari var läget 
så ansträngt att vi prioriterade i de beviljade insatserna. En toppnotering av sjukfrånvaron 
kom i februari med en sjukfrånvaro på 15,3%. Vi har fortsatt stora problem med 
kompetensförsörjningen och lyckas inte bemanna utifrån de behov verksamheten har. Vi har 
efter den sista rekryteringen 11 vakanta tillsvidare tjänster. 
 
Arbetet med bemanningsstrategin är ett långsiktigt arbete som fortgår men som naturligtvis 
påverkas av kompetensförsörjningsproblematiken. 
 
Ett förändrat arbetssätt avseende att minska detaljstyrningen och öka tilliten i hemtjänsten är 
uppstartat i Öjebyns hemtjänstgrupper den 1 april. 
 
Expedieras till  
Helena Magnusson 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 ordinärt boende 
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Sammanträdesprotokoll 10 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Tertialrapport 1 – 2022 En Ingång 
Diarienr 22SN58 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under första tertialen har samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd 
övergått från att vara projekt till att ske i den ordinarie verksamheten. Fokus har fortsatt varit 
att korta tiden för personer som uppbär försörjningsstöd att komma i gång med aktivitet på 
arbetsmarknadsenheten med målsättning att bli självförsörjande. En gemensam BIP- 
utbildning har genomförts mellan försörjningsstöd och AME under första tertialen där 
samtliga medarbetare gavs möjlighet att delta. BIP är en evidensbaserad metod för samverkan 
mellan olika verksamheter i syfte att stödja enskilda individer till autonomi och 
självförsörjande. Vi fortsätter regelbundet att följa indikatorer både internt för 
försörjningsstöd och de som tar fasta på flödet och ledtider mellan försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten för att ständigt utvärdera vårt arbetssätt och identifiera 
förbättringsområden. 
 
På enheten för myndighetsutövning har arbetet fortsatt med att utbilda medarbetare i IBIC. 
Förberedelserna pågår för att komma igång med möjligheten att söka SOL och LSS-insatser 
via E-tjänst. En anhöriggrupp för personer som är närstående till personer med demens i tidig 
ålder har genomförts och var mycket uppskattad. Arbetet med att utveckla metoder för hur vi 
arbetar med barn som anhöriga fortgår och under första tertialen har en arbetsgrupp skapats 
som tittar på olika alternativa metoder. En utbildningsdag med fokus psykisk hälsa för äldre 
och funktionsnedsatta har arrangerats för hela förvaltning där även samordnaren för psykisk 
hälsa presenterade sitt uppdrag. Samordnare psykisk hälsa har även avrapporterat sitt 
utredningsuppdrag ”Bostad först ur ett socialtjänst perspektiv”. 
 
Expedieras till  
Lena Enqvist 
 
Beslutsunderlag 
 Tertial 1 2022 
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Sammanträdesprotokoll 11 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54 
 

Rapportering ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
kvartal 1 2022 
Diarienr 22SN60 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2022 
samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
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 insats, beslutsdatum samt kön på den 
enskilde 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under första kvartalet 2022 fanns det totalt 14 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre 
månader vilket är sju fler jämfört med fjärde kvartalet 2021. Beslutstyp och anledning till att 
besluten inte blivit verkställda är följande: 
Boendestöd- 1 person; lämplig resurs för uppdraget saknas 
Bostad med särskild service- 4 personer varav två personer vistas på behandlingshem för sitt 
missbruk. Två personer verkställdes 220201, rapporteras då verkställighet översteg 3 månader 
från beslutsdatum 
Hemtjänst- 2 personer varav 1 person vistats långvarigt på sjukhus och 1 person släpper inte 
in personal 
Kontaktperson- 6 personer; lämpliga resurser saknas 
Privat placering- 1 person verkställdes 220120, rapporteras då verkställighet översteg 3 
månader från beslutsdatum 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Under första kvartalet 2022 fanns det totalt fem ej verkställda beslut inom lagstadgade tre 
månader vilket är ett beslut mer jämfört med fjärde kvartalet 2021. Beslutstyp och anledning 
till att besluten inte blivit verkställda är följande: 
Avlösning i hemmet – makarna har fått erbjudande om verkställighet i september månad men 
tackat nej. De har istället haft avlösning på enhet under aktuell period. Avlösning i hemmet 
har avslutats i slutet av april månad eftersom personen flyttar till ett vård- och 
omsorgsboende. 
Ledsagning – personen väntar fortfarande på att få en elrullstol då den är en förutsättning för 
utevistelse. I slutet av mars månad har hemtjänsten börjat planera för verkställighet. Personen 
har under aktuell period haft tillgång till avlösning på enhet, dagverksamhet och insatser via 
hemtjänsten tre gånger per dag. 
Bostad med särskild service (Vård- och omsorgsboende) – personen har haft specifika 
önskemål och valt att tacka nej till annat erbjudande. Har under väntetiden haft tillgång till 
avlösning på enhet och har sedan mitten av februari vistats på tillfälligt boende. Bor sedan 
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Sammanträdesprotokoll 12 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

början av mars på ett vård- och omsorgsboende 
Bostad med särskild service (Vård- och omsorgsboende) – personen har vistats på tillfälligt 
boende under hela väntetiden. Har även fått två olika erbjudande och valt att tacka ja till det 
senare. Bor sedan början av februari på ett vård- och omsorgsboende 
Bostad med särskild service (Vård- och omsorgsboende) – har fått erbjudande om boende 
men valt att tacka nej då personen inte varit redo att flytta. Har under aktuell period haft 
insatser i hemmet från hemtjänsten en gång per dag och serviceinsatser samt larm och 
matservice. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
Målgrupp 0-64 år 
Personer som inte får sina beviljade insatser verkställda får inte sina behov tillgodosedda och 
beslut verkställda inom skälig tid. 
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. Dokumentation i varje ärende är viktigt där 
det framgår vilka erbjudanden som personen får samt vilka eventuella andra insatser som den 
enskilde har i väntan 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 under 
aktuell period 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det kommer utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell 
period 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström, Petra Stridsman, kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
 Tabell Q1 2022 SoL 
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Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 55 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2022 
Diarienr 22SN61 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna rapport ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2022 
samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
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 till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer kön, beslutsdatum samt väntetid. 
 
Under kvartal 1 2022 fanns det 29 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 4 fler än kvartal 4, 2021 
 
9 st. avser Bostad med särskild service för vuxna (oförändrat) 
14 st. avser Daglig verksamhet (tre fler än föregående kvartal) 
0 st. avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat) 
1 st. avser Ledsagarservice (oförändrat) 
3 st. avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st. avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat) 
1 st. avser Bostad med särskild service för barn och unga (oförändrat) 
 
Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service för vuxna 
- 6 personer: Lediga platser har ej funnits att tillgå 
- 1 person rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgad tid om 3 
månader. Verkställt 22-03-25 
- 1 person rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgad tid om 3 
månader. Verkställt 22-02-01 
- 1 person rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgade tid om 3 
månader. Verkställt inom SäBo för äldre 22-02-14 
 
Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet 
- 1 personer tackat nej p.g.a. ohälsa 
- 1 person avvaktar p.g.a. Covid 
- 1 person vill ha en specifik placering och avvaktar 
- 2 personer är inom slutenvård på behandling 
- 1 person tackat nej till placering p.g.a. svårigheter att ta sig till och från DV 
- 2 personer har kontakt med Arbetsförmedlingen då denne önskar arbete. Avvaktar 
- 1 person är under kartläggning och provar verksamhet 
- 1 person har ej kunnat erbjudas placering p.g.a. platsbrist 
- 4 personer rapporteras då det inte hade gått 3 månader sedan förra rapporteringstillfället. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Verkställda 22-01-24, 22-02-02, 22-02-15 och 22-02-18 
 
 
Anledning till ej verkställt beslut Ledsagarservice 
- 1 person: Har specifika önskemål som gör det svårt att hitta resurs för uppdraget 
 
Anledning till ej verkställt beslut Bostad med särskild service för barn och unga 
- 1 person: Vårdnadshavare ville få ytterligare alternativ för verkställighet. Verkställt 220211 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice 
- 1 person: Ej hittat lämplig resursperson 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson 
- 1 person: Trots flera försök till kontakt så kan handläggare ej nå personen 
- 1 person: Ej hittat lämplig resursperson 
- 1 person vill avvakta p.g.a. ohälsa 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service för vuxna i form av gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi har brist på 
särskilda boendeplatser samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För 
att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en 
ny gruppbostad. Beslut om daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att 
verkställa insatsen på grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det finns också en 
svårighet i att verkställa daglig verksamhet på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att 
hitta lämplig placering men även då personer vill avvakta verkställighet under pandemin. Den 
enskilde får inte sina behov tillgodosedda och verkställda i rimlig tid 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många 
gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i 
form av personal och/eller lokaler är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende 
är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven 
verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
 Tabell Q1 2022 LSS 
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Sammanträdesprotokoll 15 (25) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Tertialrapport 1 2022 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig 
verksamhet 
Diarienr 22SN59 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen prognosticerar en positiv budgetprognos med 0,5 mkr beroende på att vi ännu ej 
tillsatt vakanta nattjänster vid ett psykiatriboende. Dock så ser vi att sommaren blir kostsam 
då vi har vissa svårigheter att bemanna verksamheterna. Vid de LSS-boenden där de boende 
har högre grad av vård- och tillsynsbehov går inte budgeten ihop. Daglig 
verksamhet/sysselsättning prognosticerar ett minusresultat på grund av dubbla hyror. 
  
 
Vi följer den upprättade handlingsplanen för Kvalité och patientsäkerhet. Några HSL- 
avvikelser har inträffat gällande uteblivna doser där personal ej följt fastställda rutiner. Det 
har även inträffat några fall, det har inte resulterat i några patientskador. Två klagomål har 
inkommit till avdelningen. Vi hanterar alla avvikelser och klagomål för att hitta åtgärder. En 
allvarlig händelse har skett inom avdelningen där anmälan har upprättats till 
Arbetsmiljöverket och utredning är utförd. 
  
 
Två begäran om yttranden angående ej verkställda beslut, Bostad med särskild service, LSS 
har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) där de överväger att ansöka om 
utdömande av särskild avgift till Förvaltningsrätten. IVO har ej kommit med beslut ännu. 
Avdelningen har tittat på olika lösningar för ny gruppbostad och äskar nu medel för 
projektering av ny gruppbostad. 
  
 
Kompetensutvecklingsplaner är upprättade på verksamheterna och sammanställda på 
avdelningsnivå. 
  
 
Tjänsten som Metodstöd är tillsatt. Avdelningen har genomfört en mindre omorganisation och 
alla enhetschefer har nu minst ett boende och 25, eller färre medarbetare. 
 
Expedieras till  
Monica Wiklund Holmström 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 2022 Psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57 
 

Tertialrapport 1 2022 Individ- och familjeomsorgen 
Diarienr 22SN63 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
IFO rapporterar och sammanställer Tertial 1 2022 till Socialnämnden. Tertialrapporten 
beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, 
arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse. 
 
 
Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att skapa en medveten och 
medarbetardriven kultur som utgår från brukarnas behov samtidigt som vi upprätthåller och 
utvecklar aktiviteter för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Verksamheten har ett ekonomiskt resultat enligt förväntan med undantag för kostnaderna för 
institutionsplaceringar för vuxna, som har ökat mer än vad vi prognostiserat. Avdelningen har 
fortsatt erbjuda lättillgängliga öppenvårdsinsatser, både individuellt och i grupp för att kunna 
tillgodose behovet av stöd/råd och behandling på hemmaplan, men det är inte alltid 
tillräckligt. Av den omvärldsspaning som är gjord ser man liknande resultat i andra 
kommuner. 
 
 
Vad det gäller kvalitet finns det utvecklingsområden som vi behöver intensifiera, framför allt 
när det gäller efterföljande av rutiner, i synnerhet inom enheten stöd till barn och familj. 
 
 
Samverkan och samarbete, både internt och externt har intensifierats i såväl individärenden 
som på generell nivå, detta arbete behöver fortsätta och stärkas ytterligare. 
 
Expedieras till  
Sofie Isaksson 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 2022 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 
Socialnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Tertialrapport 1 2022 Hälso- och sjukvård 
Diarienr 22SN53 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Årets första tertial fortsätter att präglas av pandemin. Under perioden har vi haft rekordstor 
samhällsspridning av covid vilket även visats sig i vår verksamhet dels genom att vi haft 
smittspridning i våra verksamheter även att vi haft hög sjukfrånvaro bland personalen. Under 
perioden har vi haft stora svårigheter att säkerställa bemanningen och verksamheten har 
tvingats nollvicka i väldigt hög utsträckning vilket påverkat arbetsmiljön negativt. Under 
perioden har även vaccinationsinsats covid dos 4 påbörjats. 
  
 
Vi ser en ljusning av rekrytering av sjuksköterskor till särskilt boende för äldre och tendensen 
är att vi går åt rätt håll men vi har i dagsläget inte alla tjänster tillsatta och detta visar sig i det 
ekonomiska utfallet för bemanningssjuksköterskor. Kostnaderna för tjänsteköpstimmarna mot 
ordinärt boende fortsätter att belasta ekonomin på ett negativt sätt. 
 
Expedieras till  
Christer Grahn 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 1 2022-1 
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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
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§ 59 
 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 2022 
Diarienr 22SN70 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag om Lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning samt att beslutet delges Norrbottens kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. 
 
Expedieras till  
Christer Grahn och Norrbottens kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

protokollsutdrag 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

protokoll Polsam 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

Förslag 
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Sammanträdesdatum  
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§ 60 
 

Tertialrapport 1 2022 Stöd till funktionsnedsatta 
Diarienr 22SN64 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under februari-mars har vi haft stora svårigheter med kompetensförsörjning samtidigt som 
medarbetares arbetsbelastning har varit väldigt ansträngd. Vi har under samma period haft vår 
högsta sjukfrånvaro kopplat till bekräftade medarbetare med covid-19 samtidigt som vi under 
perioden haft flest antal brukare med bekräftad covid-19 (10 st) än tidigare under pandemin. 
 
Korttids verksamhetens bemanningsproblem har under perioden lättat och detta beror bla på 
att 2 brukare med respektive beslut om 14 dygn/månaden helt och delvis upphört. 
Korttidsverksamhetens ekonomiska resultat visar på att grundbemanningen inte är anpassad 
utifrån de beviljade dygn som verksamheterna ska verkställa. 
 
För att upprätthålla en god kunskapsnivå och därmed följa det vi enlig lag är skyldiga att göra 
inom dokumentationsområdet samt ge medarbetarna rätt förutsättningar vid 
bemötandeproblematik så är min bedömning och övertygelse att vi behöver få ekonomiska 
medel för att permanenta ett ”dokumentationsombud” samt ett ”stödteam” inom 
socialtjänsten. 
 
Sommarrekrytering för båda verksamheterna pågår för fullt. Korttidsverksamheten är näst 
intill klar, saknar idag endast 1 vikarie. Inom personlig assistans är bemanningsläget inför 
sommaren mera ansträngd, vi saknar ca 12 vikarier. Stor oro råder hos enhetscheferna över 
hur man ska lyckas bemanna denna sommar. Vi har en total budgetavvikelse tom april om -
0,4 mkr, där personlig assistans står för en positiv avvikelse på 0,5 mkr och 
korttidsverksamheten har en negativ avvikelse på -0,5 mkr. 
Semesterlöneskulden står för -0,4 mkr och har prognosen -0,2mkr. Vår totala prognos för 
avdelningen är Pers ass: +0,5mkr, Korttids: -1mkr, total prognos: -0,5mkr 
 
Expedieras till  
Leena Leijon 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T1 januari - april 
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§ 61 
 

Tertialrapport 1 2022 Särskilt boende för äldre 
Diarienr 22SN54 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten har under perioden fortsatt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit 
ett mycket ansträngt personalläge. Sjukfrånvaron har varit mycket hög under årets första 
månader för att återgå till normala nivåer först under april månad. 
 
 
Ordinarie verksamhet har successivt kunnat startas upp under mars och april t ex 
planeringsdagar och andra träffar. Åtgärder vid fastigheter utförs i princip enligt plan och 
renovering pågår vid tre SÄBO bl a med anledning av anmärkningar gällande brandskyddet. 
Utvecklingsarbetet när det gäller det nya boendet – Skogsgården – har pågått under hela året. 
 
 
Verksamheten visar ett svagt positivt resultat gentemot budget vid mars månads utgång. 
Prognosen för året har i detta tidiga skede satts till +/- 0 kr. Avdelningen har tagit fram en ny 
verksamhetsplan och även en ny struktur för uppföljning som sjösätts under april. 
 
 
En handlingsplan har tagits fram för att möta den kompetensutmaning som avdelningen står 
inför. Avdelningen har fortsatt arbetet med kvalitetshöjande utvecklingsaktiviteter t ex 
projekten Stjärnmärkt, Närmare, Tryggare samt handledning inom omvårdnad/omsorg. 
Träffar med anhöriga genomförs löpande. 
 
Expedieras till  
Magdalena Jonsson och Annika Wallin 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport SÄBO T1 2022 
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§ 62 
 

Nämndens yttrande på rapport grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21SN27 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns revisorer har överlämnat revisionsrapport gällande årlig granskning 2021 för 
nämndens kännedom och yttrande. Yttrande från samtliga nämnder önskas senast den 31 maj 
2022. Förslag om yttrande till revisorerna framgår av bilaga 1. 
 
Expedieras till  
Madeleine Westman, kommunens revisorer samt KPMG. 
 
Beslutsunderlag 
 Socialnämndens yttrande på slutrapport grundläggande granskning 2021 
 Rapport 2021 
 Slutdokument 2021 
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§ 63 
 

Projekt - Barn som anhöriga 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden tog 2021-11-24 beslut att avsätta 400 000 kronor för att under 2022 arbeta i 
projekt kring målgruppen barn som anhöriga. Med målsättningen att utveckla sätt att 
uppmärksamma dessa barn tidigt och kunna erbjuda förebyggande insatser. Återkoppling till 
nämnden kring hur arbetet i projektet fortskrider, utmaningar och tankar framåt. 
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§ 64 
 

Delegationsbeslut april 
Diarienr 22SN5 
 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-04-01 - 2022-04-30. 
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§ 65 
 

Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 22SN7 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef: 
Informerar om sommaren. 

 Ett antal vikarier saknas fortfarande inför sommaren. 
  

 Ett antal personer har flyttat fram sin sommarsemester juni, juli, augusti till september 
och framåt. 
  

 För att rekrytera sommarvikarier till ytterområden kommer ett extra påslag att betalas 
ut på lönen.  
  

 Arbetet med handlingsplan gällande kvalitets- och patientsäkerhet pågår. 
  

 Kvalitetsmodul för hantering av egenkontroll, klagomål avvikelser mm ska 
implementeras i Stratsys. 
  

 Utbildning inom dokumenthantering pågår. 
  

 Rekrytering till avdelningschef för verksamhetsstöd pågår. 
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§ 66 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 22SN9 
 
Beslut 
Inget ärende väcktes under mötet. 
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