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§ 68 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 22SN4 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Emma Janzén, Hanna Strandqvist och Emmanuel Arvidsson berättade om tre beslut som 

fattats inom verksamheten och som lottats fram av nämndssekretariatet. Emma Janzén 

berättade om ett beslut om att avsluta en plats på ett särskilt boende för äldre, Hanna 

Strandqvist berättade om ett beslut om dubbelbemanning och Emmanuel Arvidsson berättade 

om ett ärende om försörjningsstöd.  
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§ 69 
 

Budgetuppföljning maj 2022 

Diarienr 22SN28 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per maj. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -6,4 mkr. Helårsprognos sätts till -27,3 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

• Analys SOC Maj 2022 

• Månadsuppföljning SOC Maj 2022 
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§ 70 
 

Ändring delegationsordning för vuxna med skadligt bruk och 

beroende 

Diarienr 22SN79 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ändra delegat till enhetschef enhet socialpsykiatri och missbruk 

(IFO) på punkterna G1 och G1:4, samt att ändringen börjar gälla från den 1 augusti 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Översyn av delegationsordning gällande beslut om institutionsbehandling för vuxna personer 

med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger har aktualiserats bl a som en 

arbetsmiljöfråga för personal i myndighetsutövning. Utifrån de inläkningstider som gäller 

med nuvarande delegationsordning innebär ofta en arbetsanhopning både vad gäller nya 

ansökningar och ärenden där placerad klient söker förlängning. 

Det finns ett stort värde i att utredningstiden blir en process för klienten, och att det är dennes 

behov som styr utredningstiden. 

 

En kartläggning är gjord för att se hur det ser ut i övriga länet och av den framgår att 

merparten av Norrbottens kommuner har en delegationsordning där enhetschef eller annan 

tjänsteman har beslutsmandat på allt från 1 månad till ingen tidsbegränsning alls. I flera av 

dem har enhetschef delegation även på beslut om förlängning. De kommuner som har en 

delegationsordning jämförbar med Piteå har likande erfarenhet vad gäller socialsekreterares 

arbetssituation. Man beskriver även svårigheter att hålla i motivationen hos den enskilde 

eftersom man inte kan göra klart planeringen innan beslut har fattats av nämnd, 

utredningstiden har blivit nog så utdragen. 

 

Expedieras till  

Gunilla Granqvist 

 

Beslutsunderlag 

• Översyn delegationsordning vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger 

• Rutiner utredningsprocess institutionsvård vuxna enl SoL 

• Förslag delegationsordning beslut enligt SoL m.m. gällande personer med skadligt bruk 

och beroende 
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§ 74 
 

Socialchefens inriktningsplan 

Diarienr 22SN83 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 

Kommunfullmäktiges reglemente anger socialnämndens ansvar. Socialnämndens 

verksamhetsplan och den statliga styrningen utgör grunden för förvaltningens uppdrag. 

Dessutom styr kommunchefen kommunens förvaltningar med anvisningar och 

ledningsuppdrag. Styrningen är sammanhängande men omfattande och ibland komplex. 

Socialchefens inriktningsplan ska läsas som en tolkning av den styrningen med syfte att 

lämna konkret vägledning till verksamheten i form av uppdrag och en beställning av 

verksamhetsutveckling. Inriktningsplanen innehåller funktionsspecifika 

uppdragsbeskrivningar till avdelningschefer och strategiska funktioner i sitt ledningsuppdrag 

och kommer löpande under året att följas upp och utvärderas i dialoger. Socialchefens 

inriktning till verksamheten är därmed både en styrning och en uttalad förväntan på vad vi 

tillsammans ska lyckas med. Inriktningsplanen utgör även tolkningen av de mål och uppdrag 

som återfinns i socialnämnden verksamhetsplan. 

 

Planen speglar nämndens prioriterade målbilder: 

 

-Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser. 

 

-Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande 

förbättringskultur. 

 

-Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med 

andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att 

begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser. 

 

Beslutsunderlag 

• Socialchefens inriktning till verksamheten år 2022 mot 2023 
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§ 75 
 

Granskning av arbetsmiljö från revisorerna 

Diarienr 21SN215 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av granskningen och har inget specifikt att tillägga. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett systematiskt 

förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras och leder till åtgärder 

som samordnas och genomförs, samt följs upp. 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning rekommenderas kommunstyrelsen ett antal åtgärder, 

vilka finns beskriva i slutrapporten. 

 

Expedieras till  

Leena Leijon samt KPMG 

 

Beslutsunderlag 

• Granskning av arbetsmiljö från revisorerna 

• Granskning av arbetsmiljö från revisorerna - KPMG 
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§ 76 
 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 2022 

Diarienr 22SN70 

 

Beslut 

Socialnämnden upphäver § 59 taget 20220524. 

  

Socialnämnden antar Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 2022. 

 

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 regionen tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 

nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. 

 

Expedieras till  

Christer Grahn, Norrbottens kommuner 

 

Beslutsunderlag 

• §59 SN Lokala riktlinjer för hjälpmedel 2022 

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

protokollsutdrag 

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

Förslag 

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

protokoll Polsam 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (17) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-22  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 77 
 

Sammanträdesdatum 2023 

Diarienr 22SN85 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna sammanträdesdatum för Socialnämndens och 

arbetsutskottets sammanträden år 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Se bilaga för beslutade mötesdatum.  

 

Beslutsunderlag 

• Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och Socialnämnden 2023 
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§ 78 
 

Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 

Diarienr 22SN11 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner val av kontaktpolitikernas områdesindelning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ledamöterna i Socialnämnden har ett kontaktpolitikeruppdrag vars uppgift är att vara en länk 

mellan nämnden och brukarna och deras närstående samt med för verksamhetsområdet 

aktuella intresse- och brukarorganisationer. Den 25 oktober 2017 beslutade Socialnämnden att 

omorganisera kontaktpolitikerorganisation genom att dela upp ledamöterna i två grupper med 

en sammankallande i varje grupp. På Socialnämndens sammanträde den 23 januari 2019 

beslutades om en områdesindelning av kontaktpolitikerna. 

 

Arbetet med kontaktpolitikeruppdraget har varit vilande under pandemin men kommer nu 

återupptas. Eftersom en del ledamöter i Socialnämnden är utbytta är följande förslag på en ny 

områdesindelning: 

 

Norra området: 

Britta Lysholm (sammankallande), Marianne Lindberg, Maria Fäldt, Ellinor Sandlund, Urban 

Vikström, Mojgan Azari, Benny Söderberg, Tommy Bjernhagen, Malin Viklund, Veronika 

Pedersen och Cecilia Fagerberg 

 

Södra området: 

Maria Truedsson (sammankallande), Cristian Bergvall, Anton Li Nilsson, Siv Forslund, Hilda 

Larsson, Peter Arffman, Ann-Kristin Isaksson och Andreas Dela. 
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§ 79 
 

Delgivningar juni 2022 

Diarienr 22SN81 

 

Beslut 

Delgivningar för juni anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

• Beslut-Markanvändning – Solanderprojektet 

• Beslut-Riktlinje för visselblåsarfunktion 

• Karta-Markanvändning – Solanderprojektet 

• Riktlinje för visselblåsarfunktion 

• Slutrapport-Markanvändning – Solanderprojektet (2/4) 

• Protokoll Kommunala förebyggande rådet 220519 
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§ 80 
 

Delegationsbeslut maj 2022 

Diarienr 22SN5 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 
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§ 81 
 

Ordförande och socialchef informerar 

Diarienr 22SN7 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

  

Socialnämndens ordföranden informerar enligt följande:  

  

- Den 23 juni kommer vi ha en pressträff om ett nytt forskningsprojekt kring demensvård.  

  

- När det gäller äskandet av 3,5 miljoner kronor till brandskydd så är det beslutat att vi fick 

hälften av summan.  

  

- På nämnden i september kommer ärendet om ekonomisk handlingsplan att tas upp.  

  

Socialchefen informerar enligt följande:  

  

- Raimo Roininen börjar sitt nya uppdrag som avdelningschef för individ- och 

familjeomsorgen den 4 juli.  

  

- Rekryteringen för en ny avdelningschef för Stöd och stab är klar och det är Roger Burman 

som fått tjänsten. Han tillträder den 1 september.  

  

- I dagsläget saknas åtta personer som hade behövts nyrekryteras för att täcka behoven inom 

våra verksamheter under sommaren. Det motsvarar cirka 320 olösta pass. Med hänsyn till att 

verksamheterna har sett över vissa insatser så finns det en stor oro inför sommaren. 

Förhoppningen är att det kommer gå, men det kommer kräva mycket pusslande. Läget ser just 

nu likadant ut i hela landet och Region Norrbotten har det ännu svårare än vi. De kommer 

stänga flera vårdplatser under sommarn vilket kan komma att innebära att flera personer 

skrivs ut tidigare och i sämre skicka än vanligt.  
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§ 82 
 

Svar på grundläggande granskning 2022 

Diarienr 22SN13 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att besvara frågeställningarna i den grundläggande granskningen med 

underlag av förvaltningens uppgifter. 

 

Ärendebeskrivning 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år ska genomförs av styrelse och 

nämnder. 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. Den 

grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling för fakta och 

iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 

styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 

måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 

grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 

Med anledning av 2022 års grundläggande granskning önskar era förtroendevalda revisorer 

träffa nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte den 7 september, kl. 13.00 

Revisionen har påbörjats med frågeställningar samt eventuella specifika frågor (frågebatteri) 

till respektive nämnd i april. Frågorna utgör underlag för granskningen och underlag inför 

revisorernas träffar med nämnder och styrelse. Presentationen och svaren ska kunna härledas 

till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Stickprovskontroller av protokoll kommer att genomföras inom ramen för årets 

grundläggande granskning. Svaren ska vara revisorerna tillhanda senast 29 augusti 2022. 

 

Nytt för i år är att frågebatteriet ska vara nämndsbehandlat innan revisionen träffar nämnden. 

 

Expedieras till  

Socialnämnden 

 

Beslutsunderlag 

• Svar frågebatteri GG 2022 
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§ 83 
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 22SN9 

 

Beslut 

Anton Li Nilsson anför att han har önskemål om ta del av förvaltningens arbete gällande mäns 

våld mot kvinnor. Han vill gärna få en presentation av arbetet på något av Socialnämndens 

sammanträden. Han undrar särskilt hur förvaltningen arbetar med ärenden där det finns 

kännedom om att våld förekommer.  
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§ 84 
 

Verksamhetsplan 2023-2025 

Diarienr 22SN80 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2023-2025, med föreslagna ändringar.  

 

Ärendebeskrivning 

Se Verksamhetsplan 2023-2025 som bifogat dokument.  

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2023-2025 och arsbudget 2023 ( (3) 

 

 


