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§ 87 
 

Reviderad ekonomisk handlingsplan 

Diarienr 22SN105 

 

Beslut 

 Socialnämnden beslutar anta revidering av ekonomisk handlingsplan 2.0. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska handlingsplanen 2022–2023 är en revidering av den ekonomiska 

handlingsplanen 2.0. 

  

Revidering görs årsvis för att matcha gällande års förutsättningar. Denna handlingsplan har 

tagits fram för att 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. 

  

Utifrån 2021 års utfall och 2022–2023 års förutsättningar revideras handlingsplanen för 

gällande och kommande år. 

 

Beslutsunderlag 

• Ekonomisk handlingsplan 2022-2023 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 88 
 

Begäran om utbetalning Skogsgården 

Diarienr 22SN126 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar begära utbetalning av tidigare beslutade investeringsmedel ur centrala 

potten (8 mkr) gällande nya vård- och omsorgsboendet Skogsgården. 

 

Ärendebeskrivning 

Investeringsmedel om 8 mkr gällande nya vård- och omsorgsboendet Skogsgården är sedan 

tidigare beslutat och anslagsöverfördes från 2021. Dessa medel ligger nu i KS centrala pott i 

väntan på begäran om utbetalning. 

 

Expedieras till  

Anna Johansson, Kommunstyrelsen 

 
Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 6 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 89 
 

Budgetuppföljning augusti 2022 

Diarienr 22SN28 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen per augusti. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -18,2 mkr. Helårsprognos sätts till -29,4 

mkr. 

 

Beslutsunderlag 

• Analys SOC Augusti 2022 

• Månadsuppföljning SOC Augusti 2022 

 
Paragrafen är justerad 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 90 
 

Delårsrapport augusti 2022 

Diarienr 22SN107 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport augusti 2022. 

 

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 

 

Den delårsrapport som skickas ut till nämndsledamöter är inte uppdaterad med siffror för 

augusti eftersom dessa inte är klara ännu. Komplett rapport med augustis siffror delas ut på 

Socialnämndens möte 7/9. 

 

Beslutsunderlag 

• Delarsrapport aug 2022 

 
Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 8 (28) 

Sammanträdesdatum  
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 91 
 

Tertialrapport 2, 2022 ordinärt boende 

Diarienr 22SN62 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

De mesta har handlat om att planera och säkra verksamheten inför sommaren. Att klara de 

verksamheter som vi måste bedriva och att minska de verksamheter som är möjliga. Detta för 

att nyttja vikarierna där dom bäst behövs. Sommaren har inneburit en stor utmaning med att 

klara bemanningen i hela kommunen och alla är överens om att det varit den hittills svåraste 

sommaren. Vi har i hög utsträckning fördelat personal mellan grupper i hemtjänsten där 

behovet varit störst. Trots olika sommarerbjudanden och väldigt tillmötesgående personal har 

sommaren inneburit en stor påfrestning för all personal. 

 

Vissa perioder har utskrivningarna från sjukhuset varit få, förmodligen beroende på få 

tillgängliga vårdplatser. Ett par avvikelser är skrivna utifrån brister i utskrivningsprocessen 

eller brister i följsamhet till upprättade rutiner. Stort inflöde till Äldrecentrat under hela 

sommaren med svårt sjuka brukare och omfattande behov. 

 

Vi har fortsatt arbetet med bemanningsstrategin och även arbetat med vissa av våra aktiviteter 

i aktivitetsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Men det mesta har handlat om att 

planeringsarbete inför sommaren. 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 2 ordinärt boende 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 92 
 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Diarienr 22SN117 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ny bestämmelse i SoL from 2022-07-01. Den innebär att den som har hemtjänst ska enligt 4 

kap. 2 b § SoL erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart 

obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, 

kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs. 

 

Omsorgskontakten är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet, individuellt stöd samt 

säkerställa kvalitén i vården och omsorgen. Att arbeta med kontinuitet, tydlighet och skapa en 

professionell relation till vårdtagaren är oerhört viktigt för tryggheten och förtroendet. 

Från och med 2023-07-01 är kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha 

yrkestiteln undersköterska. 

 

Varje brukare som får insatser enligt SoL ska få ett erbjudande om omsorgskontakt och om 

brukaren tackar ja ska en omsorgskontakt vara utsedd inom två veckor. Detta gäller ej 

insatserna trygghetslarm, matdistribution, social service samt inköp. Om behov av att 

samordna och strukturera insatser finns kan fast omsorgskontakt ändå behöva erbjudas. 

Tiden som ska avsättas till fast omsorgskontakt uppskattas till i genomsnitt ca 20 minuter per 

vecka/brukare. Dessa kan användas till planering, samordning, kontakt med andra 

yrkesgrupper, SIP, andra uppföljningsmöten eller kontinuerlig kontakt med brukaren och 

anhöriga. 

 

En rutin är framtagen som beskriver ansvarsfördelning, arbetssätt med mera. 

 

Expedieras till  

Helena Magnusson, avdelningschef 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 93 
 

Granskning av kvalitetsarbete inom hemtjänsten 

Diarienr 22SN34 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar lämna över yttrandet till revisorerna, med föreslagna ändringar. 

 

Ärendebeskrivning 

På revisorernas uppdrag har KPMG haft i uppdrag att granska kommunens arbete med 

kvalitetsledning inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Granskningen har haft att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom 

hemtjänsten sker på ett ändamålsenligt sätt och med fokus på avvikelsehantering och 

personalens medverkan i kvalitetsarbetet. 

 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att kommunens arbete med 

kvalitetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenligt och har tydliga brister och mot 

granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att: 

-Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter, 

-Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftning och 

föreskrifter, 

-Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering, 

-Upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna, 

 

Revisorerna begär yttrande från Socialnämnden senast 30 september 2022. Förslag till svar är 

framtaget. 

 

Expedieras till  

KPMG 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport granskning kvalitetsarbete hemtjänsten 

• Slutdokument revisorerna 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 94 
 

Tertialrapport 2, 2022 En Ingång 

Diarienr 22SN58 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att ligga på en låg nivå och vi har under 

andra tertialen inte sett några tendenser till ökning. Däremot har den ansträngda 

bostadsmarknaden blivit tydlig och det är många som vänder sig till Stöd till försörjning på 

grund av att de av olika skäl inte kan teckna egna kontrakt på bostäder. Oftast har dessa 

personer en egen inkomst och inga övriga behov som de söker stöd för vilket innebär att de 

inte uppfyller kraven för biståndsbedömt stöd. Vi har även ett ökat antal personer som har 

tillfälliga boende lösningar på vandrarhem och liknande vilken även det hänger samman med 

den ansträngda boendesituationen. 

 

 

På enheten för myndighetsutövning har arbetet det under andra tertialen fokuserat på att 

hantera utskrivningar från sjukhuset samt vårt eget interna flöde. Vi kunde redan i maj månad 

se att många personer som vårdats på sjukhus var utskrivningsklara trots stora vård- och 

omsorgsbehov. Detta i kombination med att vi haft hög beläggning på utredningsplatserna på 

ÄC och i väntan på platserna på Björkbacka samt få lediga lägenheter på SÄBO har inneburit 

en hög belastning på handläggana. Det är även många som skrivs ut från sjukhus med stora 

och omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär en utmaning för verkställigheten. 

För LSS-handläggarna har det under andra tertialen varit en rad personliga assistansärenden 

som varit aktuella. Dels det ärende som resulterat i en Lex Sara anmälan, dels andra ärenden 

där utredning pågår. 

 

Expedieras till  

Lena Enqvist, omsorgschef 

 

Beslutsunderlag 

• Tertial 2 2022; En Ingång 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 95 
 

Tertialrapport 2, 2022 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig 

verksamhet 

Diarienr 22SN59 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Avdelningen prognosticerar en negativ budgetprognos med 1,8 mkr. Till största delen 

beroende på fler brukare i våra LSS boenden har fått ökade tillsyns- och omvårdnadsbehov 

som kräver mer personalinsatser. Vi har även ålagts med särskild avgift från IVO som ligger i 

prognosutfallet. Vi ser att kostnader för vikarier, övertid och sjuklöner har ökat mer än 

prognos. Dock så är inte det inte helt klart hur utfallet blir efter andra tertialen. Daglig 

verksamhet/sysselsättning prognosticerar ett minusresultat på grund av dubbla hyreskostnader 

på grund av brister i gamla lokaler. Vi arbetar med att analysera ekonomiskt utfall och 

upprätta handlingsplaner per verksamhet. 

 

Vi följer den upprättade handlingsplanen för Kvalité och patientsäkerhet. Några HSL- 

avvikelser har inträffat gällande uteblivna doser där personal ej följt fastställda rutiner. Ingen 

patientskada har inträffat, varken när det gäller utebliven medicindos eller fall. Vi har haft 

några brukare på olika boenden med bekräftad Covid under tertialen, de har alla uppvisat 

milda symptom. Vi har inte gjort någon egenkontroll under tertialen. Inga klagomål har 

inkommit till avdelningen. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har hos Förvaltningsrätten begärt utdömande av 

särskild avgift i ett ärende gällande ej verkställt beslut Bostad med särskild service enligt 

LSS. Vi har motsatt oss denna begäran och har yttrat oss i målet. Dock vidhåller IVO sitt 

ställningstagande om särskild avgift på 716.700 kronor. Vi har väntelista både för boende och 

daglig verksamhet. Piteå kommun står som värdkommun för årets digitala, länsgemensamma 

vecka för psykisk hälsa. 

 

Expedieras till  

Monica Wiklund Holmström 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 2 2022 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 96 
 

Tertialrapport 2, 2022 Individ- och familjeomsorgen 

Diarienr 22SN63 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 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. 

 

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  

Raimo Roininen och Sofie Isaksson 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 2 2022 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 97 
 

Yttrande över uppföljande granskning av placeringar och utredningar 

Diarienr 22SN25 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar lämna denna tjänsteskrivelse som yttrande till Piteå Kommuns 

revisorer. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av de 

granskningar som gjorts avseende utredningar och placeringar barn och unga. Syftet med 

granskningen är att, med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes år 2016 och 2019, 

bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av 

familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 

 

Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande saknas 

flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig styrning 

och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. Den 

substansgranskning som genomfördes av tio placerade barns/ungas vård- och 

genomförandeplaner visade att fyra av tio placerade barn saknade genomförandeplan. Vidare 

saknade ett av tio barn/unga en vårdplan. 

 

Vidare är revisorernas bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument 

kopplat till granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den senaste 

granskningen (år 2019). Dock är deras bedömning att de styrande och stödjande dokument 

som finns inte är tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller 

efterlevs fullt ut. 

 

I bilaga 1 redovisas förslag på yttrande från Socialnämnden. 

 

Expedieras till  

KPMG 

Smedjegatan 14 

SE-971 04 Luleå 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport granskning av placeringar 

• Slutdokument revisorerna 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 98 
 

Tertialrapport 2, 2022 Hälso- och sjukvård 

Diarienr 22SN53 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetet under innevarande tertial har präglats till stor del att lösa sommarbemanning samt 

även lösa ut den operativa delen av verksamheten under sommaren. Det har varit en utmaning 

att rekrytera sommarpersonal i den utsträckning vi behövt. Vi har inte nått så lång som vi 

önskat att få tag i bemanningspersonal utan fått lösa ut bemanningsproblem med det 

semestererbjudande vi har. 

 

Sommaren har generellt varit bra för de flesta delar i avdelningen. Enstaka enheter har haft 

den bästa sommaren på flera år vilket är glädjande. Rehabiliteringsensenheten har tyvärr haft 

en tuff sommar och då framför allt andra semesterperioden där det varit sjukskrivningar som 

gjort att det varit personalbrist. 

 

Expedieras till  

Christer Grahn Hälso- och sjukvårdschef 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 2 2022 

 
Paragrafen är justerad 
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2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 99 
 

Tertialrapport 2, 2022 Särskilt boende för äldre 

Diarienr 22SN54 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Avdelningen har under perioden haft fortsatta svårigheter att rekrytera personal, vilket 

tillsammans med den pågående pandemin inneburit stor belastning på verksamheten. 

Sjukfrånvaron har varit hög under vissa veckor även om sommaren har förlöpt förhållandevis 

bra, mycket tack vare att verksamheten aktiverat ett stort antal sommaravtal. Ordinarie 

personal har tillsammans med vikarier gjort ett fantastiskt arbete, inte minst under 

semesterperioden. 

 

Renoveringsarbeten vid de fastigheter som fått anmärkningar vid brandtillsyn har genomförts 

enligt plan. Renoveringen vid Berggården har varit omfattande men är nu färdigställd. 

Renoveringen vid Källbogården och Österbo är påbörjad och beräknas pågå under hela 

hösten. Vid Källbo renoveras även vissa ytskikt. 

 

Första spadtaget för Skogsgården är taget och markarbetet har påbörjats. Detta är en viktig 

milstolpe för avdelningen och utvecklingsarbetet har pågått under hela året. Munkberga har 

utbildats i Silviahemmets metodik och certifieras i september 2022. Vid Ängsgården är 

målsättningen att nå en stjärnmärkning. Samtliga SÄBO ingår i den systematiska och 

yrkesmässiga handledningen av personalen. Vid samtliga verksamheter pågår 

förbättringsarbeten. 

 

Avdelningen har ingått ett samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet och påbörjat ett 

gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att bygga upp ett kompetenscenter. Evidens och 

forskning är tänkt att integreras med avdelningens verksamhet. 

 

Verksamheten visar ett negativt resultat gentemot budget vid juli månads utgång men 

prognosen för året ligger på ett underskott mot budget på drygt 5 mkr. 

 

Expedieras till  

Avdelningschef SÄBO Teamledare SÄBO 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport SÄBO T2 2022 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 100 
 

Tertialrapport 2, 2022 Stöd till funktionsnedsatta 

Diarienr 22SN64 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av information. 

 

Ärendebeskrivning 

Under tertial 2 har sjukfrånvaron lättat, vilket har resulterat i att kompetensförsörjningen inte 

varit lika utmanade som under tertial 1. Under maj – juni ersatte ordinarie personal 

majoriteten av behoven, under juli -augusti har behoven ersatts både av ordinarie och 

vikarier.  Vi har under perioden haft få brukare med bekräftad covid-19, sjukfrånvaro hos 

medarbetare med bekräftad covid-19 har minskat. 

  

Korttidsverksamhetens bemanningsproblem har under senare delen av tertial 2 lättat, detta 

hänger ihop med att 1 brukare med beslut om 14 dygn/månad upphört. 

  

Sommarsemesterplaneringen har varit ansträngd, främst inom personlig assistans, alla behov 

blev inte tillsatta med sommarvikarier samt att en ärende påtagligt förändrats. 

  

 

Expedieras till  

Leena Leijon 

 

Beslutsunderlag 

• Tertialrapport 2 Maj-Augusti 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 101 
 

Förändring av delegationsordning 

Diarienr 22SN122 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar ge handläggare stöd till försörjning delegation att besluta om 

anmälan till överförmyndare om behov av god man eller förvaltare enligt 5 kap. 3 § p. 1 

Socialtjänstförordningen samt ge delegation till enhetschef stöd till försörjning att fatta beslut 

om ekonomiskt bistånd till övriga skulder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen. 

 

Socialnämnden beslutar att förändringarna träder i kraft 2022-10-01. 

 

Ärendebeskrivning 

A 3.1 Handläggare STF saknas som delegat i dessa ärenden. 

 

F 6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder över 1000 kr, delegat Enhetschef. Vid 

avslag till övriga skulder, delegat handläggare. Vid bifall till övriga skulder under 1000 kr, 

delegat handläggare. 

 

  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A 

3.1 

  

  

  

  

  

  

F 6 

  

  

Beslut om anmälan till överförmyndare om 

behov av godman eller förvaltare 

  

Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga 

skulder 

5 kap 3 § pkt 

1 SoF 

  

  

  

  

4 kap 1§ och 

2§ SoL 

  

Handläggare 

STF 

  

  

  

  

  

Enhetschef 

STF 

  

  

  

 

 

Expedieras till  

Inger Blomqvist 

 

Beslutsunderlag 

• Förändring av delegationsordning 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 102 
 

Piteå kommuns riktlinjer för förmedlingsmedel 
Diarienr 22SN125 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta Piteå kommuns riktlinjer för förmedlingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer ekonomiskt bistånd finns skrivet om egna medel i korta ordalag. 

 

För att kvalitetssäkra handläggningen av förmedlingsmedel/egna medel behövs riktlinjer som 

styrdokument så att likställighet och rättssäkerhet blir tydligare för handläggaren. 

 

Expedieras till  

Inger Blomqvist 

 

Beslutsunderlag 

• Förändring av delegationsordningen(22SN122-2) 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 103 
 

Tillfälligt tilläggsbidrag för bostadsbidrag 

Diarienr 22SN127 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att det tillfälliga tilläggsbidraget för bostadsbidrag inte ska räknas 

med vid normuträkning. Tilläggsbidraget ska i stället generera en extra ersättning till familjen. 

 

Socialnämnden beslutar att förändringarna träder i kraft 2022-10-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Från och med juli 2022 till och med december 2022 utgår ett tillfälligt tilläggsbidrag till 

bostadsbidraget för ökade levnadskostnader. Vissa kommuner räknar det tillfälliga 

tilläggsbidraget som inkomst, andra inte. 

 

Expedieras till  

Inger Blomqvist 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 104 
 

Taxor 2023 inom Socialtjänsten 

Diarienr 22SN103 

 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta taxa för Socialtjänsten. 

Socialnämnden föreslår att ändringen gäller från 2023-02-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Ändringen gäller från 2023-02-01. 

 

Uppräkning av nya avgifter inför 2023. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 

ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 

Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter. 

 

2022-2023 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim 282 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 221 kr/tim 225 kr/tim 

Ledsagningsavgift 277 kr/tim 282 kr/tim 

 

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 

boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 

Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 

ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent. 

 

2022-2023 

Individuell kostnad 367 kr/månad/boende 374 kr/månad 

499 kr/månad/parboende 508 kr/månad 

 

Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt 

Norrgårdens tillfälliga boende. 

 

Diarienr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa omvårdnadsavgift för personer 

som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården. 

Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen 

enligt omsorgsprisindex (OPI). 

 

Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en 

person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 

Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna skulle gälla från 

och med 2022-02-01. 

 

Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent. 

Hyra 73 kr/dygn 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Tillfälligt boende 73 kr/dygn 

 

Förslag till ytterligare prishöjning ser ut så här: 

Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr. 

Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr. 

Då ligger Piteå Kommun på samma nivå som Regionen. 

 

Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 105 
 

Ändring av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 

Diarienr 22SN104 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar flytta arbetsutskottets sammanträde den 28 september till den 27 

september 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialchef, Socialnämndens ordförande samt arbetsutskottets ledamöter planerar att besöka 

Socialchefsdagarna i Göteborg den 28 till 30 september 2022. Socialnämndens arbetsutskott 

har ett planerat sammanträde den 28 september. Förslaget från förvaltningen är att 

sammanträdet flyttas till den 27 september. 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 106 
 

Delgivningar september 2022 

Diarienr 22SN96 

 

Beslut 

Delgivningar för september anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 2 protokoll KPR 

• Bilaga 3 protokoll KPR 

• Bilaga protokoll KPR 

• Kommunfullmäktiges beslut - Program för etableringar 

• kommunfullmäktiges beslut - Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och 

Piteförslag 

• Program för etableringar 

• Protokoll Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

• Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 

• Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 1 juni 2022 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 1 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 2 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 3 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 4 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 107 
 

Delegationsbeslut 2022 

Diarienr 22SN5 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-06-01 - 2022-08-31. 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 108 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 22SN7 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

  

Socialchef informerar enligt följande: 

  

Uppmaning till ledamöterna att anmäla sig till socialtjänstens kvalitetsmässa som hålls tre 

dagar i slutet av september. 

  

Covid-läget i våra verksamheter är förhållandevis bra med två brukare med symtom och två 

med konstaterad covid-19. Glädjande är att alla som insjuknat hittills har tillfrisknat. 

  

Det ansträngda bemanningsläget kommer att diskuteras med avdelningscheferna och redan nu 

behöver man börja arbeta för att nästa sommar inte samma situation ska uppstå nästa sommar. 

Vi ser svårigheter att kunna ha samma semesterperioder som nu då vi inte klarar bemanningen 

med nuvarande system. 

  

Det har varit facklig samverkan där samma frågor gällande bemanningsläget i sommar 

behandlades. Arbetet med kompetensförsörjning är påbörjad och arbetet fortgår under hösten. 

En ny kompetensförsörjningsplan är framtagen i samarbete med personalavdelningen. Tanken 

är att visa denna plan på socialnämndens sammanträde i oktober. 

  

Socialnämndens ordförande informerar enligt följande: 

  

Vi har fått bygglov för carports på hemsjukvården och det är snart byggstart för 20 platser. 

Detta kommer att bli klart i höst. Det saknas fortfarande carports då vi har fler bilar än 

carports. Det finns 24 stycken men vi är i behov av 32-36 platser. Det förbereds även för 

laddstolpar på kommande platser. 

  

Revisorerna som skulle ha närvarat vid dagens sammanträde är framflyttat, men datum för 

detta är inte fastställt. 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 109 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

Beslut 

Inga ärenden väcks. 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (28) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 110 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 22SN11 

 

 

Ärendebeskrivning 

Britta Lysholm efterlyser en lista på vilka verksamheter som ingår i respektive område. Detta 

ska snarast tas fram av nämndsekretariatet och skickas till ledamöterna. 

 
Paragrafen är justerad 

 


