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Tid 

Plats 

Ärenden 

Ledamöter 

Adjungerade ersättare 

Övriga deltagare 

Agnetha Eriksson (S) 
Ordförande 

Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Onsdag 22 november 2017, kl. 08:30-17:00 

Sammantrªdesrummet Ovalen 

Enligt bilagd dagordning 

Agnetha Eriksson (S) 
Sven-Gösta Pettersson (S) 
Hans-Olov Ullberg (S), ersªtter Elisabeth Davidsson (S) 
Maria Truedsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Rune Berglund (S) 
Nina Lindström (V) 
Simon Granberg (S) 
Ann-Kristin Isaksson (C), ersªtter Charlotte Elworth (M) 
Tommy Bjernhagen (NS),ersªtter Monika Karlsson (NS)  
Ulla Persson (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Britta Lysholm (C) 

Mats Dahlberg (MP) 

Lotta Filipsson, socialchef 

Eva-Lena Lundberg 
Sekreterare 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 17SN19 

Förslag på justerare: Britta Lysholm 
Förslag på tid och plats för justering: torsdag 23 november, klockan 15:00, stadshuset 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

2. Utvalda ärenden 
Diarienr 17SN17 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

3. Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3 - 2017 
Diarienr 17SN368 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till kommunfullmäktige 
och till revisorerna. 

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 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 3 fanns det totalt 23 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fyra beslut avser 
sysselsättning. Tre av besluten har verkställts under kvartalet, ett beslut har ej kunnat verkställas 
då det saknas ledig sysselsättningsplats. Nio ärenden avser kontaktfamilj, två beslut har
verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig kontaktfamilj 
har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Tio ärenden avser kontaktperson 
varav tre beslut verkställts under kvartalet. I de övriga ärendena har ingen lämplig 
kontaktperson hittats. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal tre fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader varav tre avser 
särskilt boende. Ett av dessa tre berodde på resursbrist men verkställdes några dagar efter tre 
månaders utgång, ett hade kunnat verkställas inom tre månader men den enskilde avböjde två 
erbjudanden och återtog senare ansökan. Ett verkställdes inte inom tre månader på grund av att 
den enskilde blev inlagd i slutenvården en längre tid kort efter att bifallsbeslutet fattats. Beslutet 
om ledsagarservice är ej verkställt på grund av rekryteringssvårigheter med anledning av den 
enskildes allergier. Erbjudan om verkställighet genom att uppdraget ges till hemtjänsten har 
lämnats vid två tillfällen under kvartalet men den enskilde har avböjt till detta. Beslutet är ej 
ännu verkställt, sedvanlig uppföljning kommer att ske i ärendet. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den 
länsgemensamma rättspsykiatrin eller att det saknats lediga sysselsättningsplatser. Rekrytering 
av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till specifika uppdrag kräver en matchning 
mellan uppdragstagaren och behoven som skall tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som 
medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. 
För att säkerställa verkställighet av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden 
som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Att handläggningen sker med rätt tid mellan beslut och verkställighet är ett systematiskt arbete 
samt krävs individuell bedömning utifrån enskildas behov, situation och resurser med beaktan 
för rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 
Verkställighet av beslut om Vård och omsorgsboende fördröjs i vissa fall på grund av platsbrist, 
att lägenhet i rätt boendeform inte finns tillgänglig och renodlingsmålet som förutsätter att rätt 
boendeform tilldelas. Boendebeståndet med ett antal dubblettlägenheter på Berggården för 
personer som är somatiskt sjuka och/eller har omfattande fysiska funktionsnedsättningar 
respektive på Mogården för personer med demenssjukdom är i vissa fall inte ett lämpligt eller 
möjligt alternativ. Lägenheter med små hygienutrymmen/badrum som är gällande på
Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo medför att viss omvårdnad för personer med 
omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte kan säkerställas eller utföras vilket hindrar 
tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov av lediga lägenheter fördröjer ibland 
verkställigheten varför samverkan sker löpande med fastighetsförvaltningen för att vid behov 
påskynda eller framskjuta renoveringsprocesser. I vissa fall fördröjs verkställigheten eftersom 
erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål och 
individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum 
i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det största 
behovet. För att säkerställa bedömningen är det ärendedragningskrav och löpande uppföljning 
av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög grad av beslut om särskilt boende som 
fattas för personer som vårdplanerats i slutenvården där kommunen har fem fristdagar på sig att 
verkställa beslutet i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både dag-
och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande fall. Det 
generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande kontakter med 
den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den enskildes behov 
fluktuerar vilket är vanligt förekommande. För att säkerställa verkställighet av beslut om 
ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Stöd och omsorg 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorgen 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3 - 2017 
 Rapportering SoL - Avidentifierad 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

4. Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 - 2017 
Diarienr 17SN369 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till kommunfullmäktige 
och revisorerna. 

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 Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 3 fanns det 19 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende och 
elva beslut om daglig verksamhet. Tre boendebeslut har verkställts under kvartalet och en 
person har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 4. Två personer har 
tackat nej till erbjuden plats och två personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Av de elva beslut om daglig verksamhet har åtta beslut verkställts under kvartalet. För två 
personer planeras verkställighet under kvartal 4. En person har ej kunnat verkställas då det 
saknas ledig lämplig plats. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Uppstart av två nya särskilda boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera beslut 
och att vi i större utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. 
Under kvartal 4 kommer ytterligare beslut att verkställas. Verkställighet av daglig verksamhet 
har blivit svårare att genomföra då de flesta personerna velat ha verkställighet ute på företag. 
Under kvartalet har vi dock lyckats verkställa sex av besluten via arbetsanpassare ute på 
företag, övriga i våra egna dagliga verksamheter. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 3 - 2017 
 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

5. Socialnämnden Förändring av avgifter för hemtjänst samt 
avgifter för färdtjänst inom Socialtjänsten. 
Diarienr 17SN242 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till principen att uppräkning av nya avgifter sker årligen enligt 
Omsorgsprisindex från SKL. Innan slutligt ställningstagande ska förslagen för kommunicering 
med Kommunala Tillgänglighetsrådet, Kommunala Förebygganderådet och Kommunala 
Pensionärsrådet. 
Socialförvaltningens förslag: 
1. Hemtjänstavgifter: 
Att höja hemtjänstavgifter med 10 procent från 250 kr/timma till 275 kr/timma för 
serviceinsatser, och från 200 kr/timma till 220 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 
En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. 
Uppräkning av nya avgifter årligen enligt OPI (Omsorgsprisindex från SKL) 

2.Färdtjänst: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 
Samtidigt föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas upp 
årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år som 
baseras på taxiindex. 

Ändringarna gäller från 2018-02-01. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst-och-färdtjänstavgifterna 
och komma fram med ett förslag för höjning av dessa. Syftet är att öka intäkterna via avgifter 
inom ramen för maxtaxan. 
Förslaget om att höja avgifterna inom hemtjänst påverkar enskilda brukare som i dagsläget inte 
har ett stort antal timmar hemtjänst eftersom de inte har kommit upp i maxtaxa. För en del 
brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst kommer höjningen att resultera i mindre 
eller inga avgiftsförändringar. 
För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan visar: 

Gällande färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, föreslås att avgiften ska följas 
upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år som 
baseras på taxiindex. 
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Beslutsunderlag 
 §159 Socialnämnden Förändring av avgifter för hemtjänst samt avgifter för färdtjänst inom 

Socialtjänsten. 
 Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

6. Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
Diarienr 17SN310 

Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per 
timmes nedlagd arbetstid. 

Ärendebeskrivning
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och 
egendom genom att betala skulder och för-dela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om 
särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra dödsboanmälan och i 
vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den 
dödes egendom under boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som inte är 
delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är enligt 
ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna 
hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så 
kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart som möjligt överlämna dödsboet till 
delägarnas förvaltning. 
Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning. Under det 
senaste året har ett flertal ärenden passerat där förutom kontakter med fordringsägare, 
skatteverket mm i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan frågan om vem som 
ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande lösts. Det är därför min bedömning att det är 
lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboför-
valtning och åtgärder enlig begravningslagen. 

Beslutsunderlag 
 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

Expedieras till
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

7. Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande 
handläggning av ärenden som berör unga med missbruk Dnr: 
8.5-19846/2017-8 
Diarienr 17SN227 

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger IVOs beslut till handlingarna efter verksamhetens vidtagna åtgärder 

Ärendebeskrivning
IVO har gjort verksamhetstillsyner som omfattar ett antal utvalda kommuners arbete med 
missbruks- och beroendevård för unga vuxna. Tillsynen har omfattat socialnämndens 
ledningssystem, egenkontroll, samverkan, handläggning och utredning samt insatser. 
I nuläget kommer IVO inte att vidta några åtgärder med anledning av bristerna eftersom 
nämnden själv uppmärksammat bristerna och påbörjat ett förbättringsarbete. 

IVO avslutar ärendet med följande påpekanden. Nämnden behöver: 
- säkerställa att skyddsbedömningar avseende unga personer, 18-21 år, genomförs och 
dokumenteras 
- säkerställa att förhandsbedömningar avseende unga sker skyndsamt och inom 14 dagar 

Verksamheten har efter vidtagna åtgärder säkerställt att ovanstående brister åtgärdats. 

IVO har även pekat ut två förbättringsområden. 
- intern samverkan mellan enheter avseende unga 
- samverkan med hälso- och sjukvården avseende särskild individuell plan (SIP) 

När det gäller den interna samverkan mellan Alkohol- och narkotikagruppen och Barn och 
familj har två möten hållits efter IVOs tillsynsbesök med syfte att hitta former för ökad samsyn 
och översyn av rutiner för ärenden som rör unga 18-21 år med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samverkan med hälso- och sjukvården pågår både på ett strukturellt plan 
och runt enskilda individer. Ambitionen är att SIP ska göras i de fall då individen har behov av 
båda huvudmännens insatser. 

Frågan om individuellt utformade serviceinsatser utan föregående utredning, bedömning och 
beslut är för närvarande föremål för rättslig prövning och IVO uttalar sig därför inte om frågan i 
detta beslut. IVO kan komma att utreda frågan i annat ärende. 

Beslutsunderlag 
 Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som berör unga personer med missbruk 
 Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga vuxna med missbruksproblematik 
 Beslut gällande tillsyn av socialtjänstens ärenden som berör unga personer med missbruk 

(11 av 33)



       
 

  
            

                 
  

             

              
           

           

                   
                    

              
               

    

            

                 
                   
      

                  
                  

     

                  
                   

    

             
   

  
            

            
 

     
              
                 

Kallelse/dagordning 
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8. Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag 
Diarienr 17SN370 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att avslå höjning av arbetsresor med hänvisning till att 
bussresor är billigare. Förvaltningen har i uppdrag att se över arbetsresor i egen regi efter det att 
avtalsperioden löper ut. 

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har fått i uppdrag att lägga fram olika besparingsförslag kopplat till nuvarande 
budgetunderskott. 

Socialnämnden i Piteå har valt att subventionera arbetsresor för personer som inte kan nyttja 
allmänna kollektiva färdmedel på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Detta är 
inget lagkrav, dvs att kommunerna subventionerar färdtjänstresor till daglig verksamhet och 
arbete. 

Nuvarande egenavgift är 770 kr för 40 resor, dvs 19,25 kr per resa för de som är på daglig 
verksamhet och 935 kr för 40 resor, dvs 23,38 kr per resa för de som är yrkesaktiva. 92% av de 
som är beviljade arbetsresor är på daglig verksamhet och 8% är yrkesaktiva. Lägsta egenavgift 
för en ”vanlig” färdtjänstresa är 50 kr per resa. Socialtjänstens arbetsresor har inte höjts sedan 
2008-04-01, dvs 9 år sedan. 

Alternativ 1 --> Behålla samma nivå på egenavgiften för arbetsresor --> Ingen intäktsökning 

Alternativ 2 --> Höja egenavgiften för 40 resor med 100 kr. Kostnaden blir då 870 kr/40 resor, 
dvs 21,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1035 kr/40 resor, dvs 25,87 kr per resa 
för yrkesaktiva. --> Intäktsökningen: 60 288 kr/år 

Alternativ 3 --> Höja avgiften för 40 resor med 200 kr. Kostnaden blir då 970 kr/40 resor, dvs 
24,25 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1135 kr/40 resor, dvs 28,37 per resa för 
yrkesaktiva. --> Intäktshöjningen: 120 575 kr/år 

Alternativ 4 --> Höja avgiften för 40 resor med 300 kr. Kostnaden blir då 1070 kr/40 resor, dvs 
26,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1235 kr/40 resor, dvs 30,87 kr per resa för 
yrkesaktiva. --> Intäktshöjning: 180.863 kr/år 

Intäktsökningen förutsätter att samma antal personer och med samma frekvens åker till daglig 
verksamhet och sina arbeten. 

Konsekvensanalys för Socialtjänsten 
Konsekvensen av ovanstående förslag kopplat till en omfattande höjning av egenavgiften kan 
innebära både ökade intäkter för kommunen och samtidigt minskad efterfrågan som innebär 
minskade kostnader. 

Konsekvensanalys för brukarna som nyttjar arbetsresor 
De personer idag som har daglig verksamhet tillhör en grupp med små ekonomiska resurser. 
Det är ett ständigt motivationsarbete för en grupp där man själv eller med hjälp av anhöriga inte 
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tycker sig ha råd med att åka till arbetet och därmed avslutar eller väljer att inte påbörja. 
Konsekvensen av detta blir isolering, färre kontakter utanför boendet och mindre möjlighet till 
personlig utveckling. 
Till detta har vi idag personer som ”avknoppas” från boendepatrullen och ett arbete i grupp till 
eget ansvar för egna uppgifter. Där frågan om resa till och från till sin dagliga verksamhet är 
högaktuell där kostnaden för resan riskerar göra att den enskilde väljer att avbryta den 
arbetsuppgiften. En omfattande höjning kan därför innebära att personer väljer att inte fortsätta 
på sin dagliga verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag 
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9. Sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 
2018 
Diarienr 17SN377 

Förslag till beslut 
Fastställa datum för arbetsutskotten och socialnämndens sammanträden 2017. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet 
sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att besluta 
i individärenden. Vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras under en halv dag. 
Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har upprättats enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan 2018 
 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2018 

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen 
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10. Uppföljning och beslut om Individutskottet 
Diarienr 17SN397 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta att återgå till AU1 och AU2 från och med 
den 1 januari 2018. Sammanträdena sker främst på onsdagar. 

Ärendebeskrivning
Innan Individutskottet (IU) inrättades fanns AU1 och AU2. AU1 var beredande till socialnämnd 
och AU2 var individärenden. Sedan hösten 2016 har individärenden behandlats via IU med tre 
ledamöter. Under denna tid har det framkommit både positiva och negativa aspekter. Det som 
varit positivt är att det vid IU:s sammanträden varit fokus på individärenden, kortare 
inläsningstid till ett och samma tillfälle samt fler sammanträdesdagar (bra om det funnits 
extraärenden). Det negativa har varit att det blir sårbart med bara tre ledamöter samt att det är 
fler sammanträdestillfällen vilket kan vara svårt att kombinera som fritidspolitiker. 

Efter diskussion och omröstning beslutas att Individutskottet upphör och en återgång görs till 
AU1 och AU2. Vid månadens första sammanträdestillfälle bereder AU till nämnd på 
förmiddagen och har individärenden på eftermiddagen. Vid andra tillfället är det tema på 
förmiddagen och individärenden på eftermiddagen. Om det visar sig att behovet av extra 
arbetsutskott ökar och ordförandebeslut öka görs en återgång till individutskott. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning och beslut om Individutskottet 
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11. Månadsrapport missbruksvård oktober 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för oktober 2017 

Ärendebeskrivning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 
10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med september. Antalet 
vårddygn på behandlingshem är 90 fler dygn än föregående månad. Tre personer får vård med 
stöd av LVM. 

Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att få 
hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt då 
kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktions-
behandling eller som fått behandling på institution är något fler jämfört med september månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under oktober kostat 1 116 437 kr vilket är ca 68 
000 kr mer än f g månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård oktober 2017 
 Månadsrapport oktober 2017 
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12. Hemtjänsttimmar SO – Oktober 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna 
har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, i juni 2017 319 
tim/v och nu i oktober 2017 302 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I oktober 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 24 timmar per 
vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. 
Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 tim/v. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - Oktober 2017 
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13. Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård oktober 2017, Äldreomsorg 
Diarienr 17SN4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 9 timmar/dag jämfört med september 
vilket motsvarar ca 2,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 7. Timmarna för 
den hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat 
med 1 timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 3 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 151 tim 747 tim/dag Omsorgstagare 690 
Hemsjukvård 679 tim 22 tim/dag Omsorgstagare 60 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 1 till demensboende och 
14 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under oktober i väntan 
på plats till särskilt boende. 

Den 8 november fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 10 vistas på
korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende varav 8 har en demens. Övriga 
8 befinner sig i ordinärt boende, Trädgårdens äldrecentra eller på korttids i annan kommun. 
Verksamheten har svårt att klara uppdraget med renodling av platser eftersom övervägande del 
av de som väntar på boende är i behov av demensboende och de platser som är eller varit lediga 
under oktober är platser på vård och omsorgsboende. För att tillgodose behov hos individer 
samt pga ekonomiska aspekter och uppdraget med budget i balans kommer verksamheten 
fortsatt att göra avsteg från beslutet om renodling där vi finner det möjligt. Vi bedömmer det 
inte rimligt att ha lediga platser samtidigt som personer med demens väntar på plats. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda på annat sätt.Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd 
ökar. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken förbättras förutsättningarna till 
skälig levnadsnivå för den enskilde samt att anhöriga avlastas. För den som är dement och 
erbjuds vård och omsorgsboende kan det innebära att behov inte kan tillgodoses fullt ut. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att 
tillförsäkra skälig levnadsnivå. Att dementa erbjuds plats på vård och omsorgsboenden kan i 
vissa fall innebära utmaningar för verksamheten att tillgodose behov. 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 

(18 av 33)



               
                
               

        

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 oktober 
resultatet blev inte lika bra som förväntat vilket delvis kan bero på att det fortfarande bor 
personer med stora behov av insatser i ordinärt boende i väntan på plats till särskilt boende 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård oktober 2017,

Äldreomsorg 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

14. Rapport ärendesituationen tom 2017-11-13 
Diarienr 17SN5 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2017-11-13 är 6 ärenden. 3 av utredningarna handlar om misstanke om 
våld i någon form och tre om missbruk/psykisk ohälsa hos föräldrar. Samtliga är inledda i 
oktober. Inflödet till Stöd till barn och familjer har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört 
med de två första. Det tillsammans med att utredningar som inte handlar om bedömningar av 
barns behov av skydd eller som inte bedöms komma att leda till några insatser från 
socialnämnden fortsatt handläggs enligt en förenklad handläggningsrutin av våra egna 
socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut utredningar på externa konsulter gör att situationen 
är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare under året. 

Personalsituationen 
2017-11-13 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 
ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet 
att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av socialsekreterare 
kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns pågående 
utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö och där finns 
viss påverkan för berörda. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att 
medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt möjligheten 
att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det dagliga arbetet. 

Budget 
Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 
underskott 2017. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport ärendekön barn och unga oktober 
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15. Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 
tom 2017-11-13 
Diarienr 17SN6 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution september 2017 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten.
Ärendebeskrivning 
Den 13 november var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i 
förstärkt familjehem. 

8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 
flickor och 11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 § 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 
barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses 
genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera olika 
familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar 
i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer att 
påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
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Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som 
följd. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution oktober 2017 
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16. Delegationsbeslut 2017 
Diarienr 17SN7 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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17. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 17SN380 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Särredovisning av EKB 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- Se över avtal med hälsocentraler angående svårigheten att få demensutredningar gjorda under 
sommarmånaderna 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) 
- Översyn av hyreskostnader på trygghetsboenden 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

Beslutsunderlag 
 Återkoppling av ärendebevakningslistan 
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18. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 17SN8 
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19. Delgivningar november 
Diarienr 17SN366 

 Redovisning av ärendeflödet_2017  17-11-16 
 § 233 KSAPU Förtydligande av Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till arbetstagare 

i Piteå kommun. 
 §245  Fyllnadsval (S) av ledamot i socialnämnden 
 §263  Medfinansiering till satsning på samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet 
 §264  Delegation av kommunstyrelsens arbetsmiljöuppgifter för arbetsmiljöansvaret 
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20. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 17SN13 
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21. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 17SN11 
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22. Revisorernas grundläggande granskning 2017 
Diarienr 17SN321 

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. 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. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling 
och 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. 

Revisorerna besöker socialnämnden den 22 november 2017. Utgångspunkt för mötet blir den 
enkät som distribuerats. Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon 
nämndspecifik frågeställning innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
 Revisorernas grundläggande granskning 2017 
 Svar från SN på den grundläggande granskningen 2017 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

23. Månadsuppföljning ekonomi oktober 
Diarienr 17SN1 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2017 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på – 34,1 mkr. För helåret 
bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat på – 38,4 mkr. Förvaltningen arbetar med 
besparingar och försöker att sänka kostnader och vid varje nämndssammanträde presenteras 
förslag på åtgärder och besparingar för att minska budgetunderskottet. 

Det är inom stöd och omsorg som den största delen av budgetavvikelsen finns. Det har varit ett 
högt inflöde av ärenden till barn och familj under året. Svårigheterna med att rekrytera 
socialsekreterare kvarstår. Förvaltningen har varit i behov att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 4 172 dygn 
2016 till 4 795 dygn 2017 för perioden januari till och med oktober. Snittkostnaden för en 
placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

Inom personlig assistans har fyra ärenden överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017. Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. Fler ärende 
kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med oktober har belastat förvaltningen 
med 4,2 mkr. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket 
med 550 kr/dygn för placerade barn. 

Inom Missbruksvården har antalet vårddygn ökat jämfört med 2016. Antalet vårddygn har till 
och med oktober ökat från 5 666 dygn 2016 till 5 940 dygn 2017 och hela ökningen har skett 
från maj. Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. Under 
augusti till oktober har dock placeringarna minskat något. 

Äldreomsorgen har en budgetavvikelse på + 1,2 mkr. Vård- och omsorgsboendena och 
beställare hemtjänst har underskott medan övergripande verksamhet genererar överskott.
Överskottet beror främst på grund av framtidens äldreomsorg och att leasing av arbetskläder 
startade först i september. Under september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet. 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten har varit i behov att 
använda ”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat 
kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi oktober 2017 
 Månadsuppföljning oktober 2017 
 SN bild oktober 2017 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-11-22

24. Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 
2017 
Diarienr 17SN130 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 
 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-10-26 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-11-22

25. Socialnämndens verksamhetsplan 2018 
Diarienr 17SN344 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018. 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen 
och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte 
att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv där 
de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att 
verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga 
och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och 
hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2018 
 Socialnämndens VEP 2018 AU 
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Ärende 3 

Rapportering ej verkställda beslut 
SoL kvartal 3 - 2017 



 

 

        

  
           

   

             
           

            
         

 

  
                

              
           

              
                
             

  

 
                
               

              
              

               
           

             
              

            

  
             

        
         

            
         

 
              

           
            

             

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-27 
Dnr 17SN368 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3 - 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

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 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 3 fanns det totalt 23 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fyra beslut 
avser sysselsättning. Tre av besluten har verkställts under kvartalet, ett beslut har ej kunnat 
verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Nio ärenden avser kontaktfamilj, två
beslut har verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 
kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Tio ärenden avser 
kontaktperson varav tre beslut verkställts under kvartalet. I de övriga ärendena har ingen 
lämplig kontaktperson hittats. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal tre fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader varav tre avser 
särskilt boende. Ett av dessa tre berodde på resursbrist men verkställdes några dagar efter tre 
månaders utgång, ett hade kunnat verkställas inom tre månader men den enskilde avböjde två 
erbjudanden och återtog senare ansökan. Ett verkställdes inte inom tre månader på grund av 
att den enskilde blev inlagd i slutenvården en längre tid kort efter att bifallsbeslutet fattats. 
Beslutet om ledsagarservice är ej verkställt på grund av rekryteringssvårigheter med 
anledning av den enskildes allergier. Erbjudan om verkställighet genom att uppdraget ges till 
hemtjänsten har lämnats vid två tillfällen under kvartalet men den enskilde har avböjt till 
detta. Beslutet är ej ännu verkställt, sedvanlig uppföljning kommer att ske i ärendet. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den 
länsgemensamma rättspsykiatrin eller att det saknats lediga sysselsättningsplatser. 
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till specifika uppdrag kräver en 
matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall tillgodoses. Detta är en grannlaga 
uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-27 
Dnr 17SN368 

Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den 
enskilde, missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. 
För att säkerställa verkställighet av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till 
hemtjänsten. 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka 
erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på 
verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Att handläggningen sker med rätt tid mellan beslut och verkställighet är ett systematiskt 
arbete samt krävs individuell bedömning utifrån enskildas behov, situation och resurser med 
beaktan för rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 
Verkställighet av beslut om Vård och omsorgsboende fördröjs i vissa fall på grund av 
platsbrist, att lägenhet i rätt boendeform inte finns tillgänglig och renodlingsmålet som 
förutsätter att rätt boendeform tilldelas. Boendebeståndet med ett antal dubblettlägenheter på 
Berggården för personer som är somatiskt sjuka och/eller har omfattande fysiska 
funktionsnedsättningar respektive på Mogården för personer med demenssjukdom är i vissa 
fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter med små hygienutrymmen/badrum
som är gällande på Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo medför att viss 
omvårdnad för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte kan säkerställas 
eller utföras vilket hindrar tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov av lediga 
lägenheter fördröjer ibland verkställigheten varför samverkan sker löpande med 
fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta renoveringsprocesser. I 
vissa fall fördröjs verkställigheten eftersom erbjudanden avböjs med anledning av boendets 
geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt 
med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 
största behovet. För att säkerställa bedömningen är det ärendedragningskrav och löpande 
uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög grad av beslut om 
särskilt boende som fattas för personer som vårdplanerats i slutenvården där kommunen har 
fem fristdagar på sig att verkställa beslutet i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt 
ordinära boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både 
dag- och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande 
fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande 
kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den 
enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. För att säkerställa verkställighet 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-27 
Dnr 17SN368 

av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorgen 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
Rapportering SoL - Avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Rapportering ej verkställda beslut SoL 
Kvartal 3 - 2017 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

K FöDa Sysselsättning 2016-03-02 2017-09-25 Önskar enbart sysselsättning via arbets-
anpassare för placering på företag. 
Ingen ledig plats.
Återintagen på länsgemensamma rätts-
psykiatrin från och till under hösten-16 
och våren-17. Bereds plats när hon är 
utskriven. 

K FöDa Sysselsättning 2017-05-11 X 2017-08-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

K PS Kontaktperson 2017-05-31 X 2017-09-20 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen lämplig uppdragstagare. 

K FöDa Sysselsättning 2017-05-10 X 2017-08-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

K PS Kontaktperson 2017-06-21 X 2017-09-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen lämplig uppdragstagare. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 
PS= Psykosocialt stöd 

Sida 1 av 3 



  

     
      

 
      
  

       

       

     
        

       
     

       
      

    

   
  

   
  

   

 
  

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-06-15 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. Ska börja på SAVO 
under oktober 2017. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj, modern 
tackat nej till ett förslag, då hon vill att 
Eva och brodern Erik ska vara i samma 
kontaktfamilj. Då Erik är allergisk måste 
det vara ett djurfritt hem. Modern vill 
avvakta tills att en kontaktfamilj kan 
vara för båda syskonen. 

M BoF Kontaktperson 2017-03-08 X Ej hittat lämplig kontaktperson.
Önskar manlig person. 

M BoF Kontaktperson 2017-02-01 X Ej hittat lämplig kontaktperson.
Önskar manlig person. 

M BoF Kontaktperson 2017-03-07 2017-08-23 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 
BoF= Barn- och familj 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

K BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-03-28 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-27 2017-07-14 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-27 2017-07-14 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktperson 2017-04-04 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktperson 2017-04-21 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktperson 2017-05-22 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktperson 2017-05-22 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-04-18 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

K BoF Kontaktperson 2017-04-25 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

BoF= Barn- och familj Sida 3 av 3 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-27 
Dnr 17SN369 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 - 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

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 Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens IU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 3 fanns det 19 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende 
och elva beslut om daglig verksamhet. Tre boendebeslut har verkställts under kvartalet och en 
person har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 4. Två personer har 
tackat nej till erbjuden plats och två personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Av de elva beslut om daglig verksamhet har åtta beslut verkställts under kvartalet. För två 
personer planeras verkställighet under kvartal 4. En person har ej kunnat verkställas då det 
saknas ledig lämplig plats. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Uppstart av två nya särskilda boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera 
beslut och att vi i större utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik 
plats. Under kvartal 4 kommer ytterligare beslut att verkställas. Verkställighet av daglig 
verksamhet har blivit svårare att genomföra då de flesta personerna velat ha verkställighet ute 
på företag. Under kvartalet har vi dock lyckats verkställa sex av besluten via arbetsanpassare 
ute på företag, övriga i våra egna dagliga verksamheter. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

Beslutsunderlag
Rapportering LSS - Avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 
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Rapportering ej verkställda beslut LSS 
Kvartal 3 - 2017 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

M PS Boende vuxna 2014-07-11 2015-08-28 
2016-09-14 
2017-03-09 
2017-06-15 

2017-09-01 Erbjuden plats på Gärdet i augusti 2015, 
men tackade nej till erbjudandet. 
Erbjuden plats på Hummerstigen, tackat nej. 
Erbjuden plats på Hamnplan, tackat nej,
men står kvar i kön. Vill ha boende i Öjebyn. 
Tackat ja till boende på Kanalgatan. 

K PS Boende vuxna 2015-12-04 2016-09-15 
2017-06-13 

X X Ingen ledig boendeplats. 
Erbjuden plats på Hummerstigen, tackat nej. 
Har beviljats boendestöd, kontaktperson 
och hemtjänst. 
Erbjuden plats på Kanalgatan, tackat nej. 
Endast boende i centrala stan aktuella. 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2016-06-02 2017-09-20 Önskar enbart sysselsättning via arbets-
anpassare för placering på företag. 
Ingen ledig plats. 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2016-08-29 2017-09-01 Önskar enbart sysselsättning via arbets-
anpassare för placering på företag. 
Ingen ledig plats. 
Kan p g a sin diagnos och hörselnedsättning 
ej vara i stora grupper. 

PS = Psykosocialt stöd 
FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 1 av 4 



  

      
       

 
  

     
       

  

      
       

 
     

      
 

     
       

 
   

    
  

      
       

 
     

   

  
 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

M PS Boende vuxna 2016-10-12 2017-06-19 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2016-12-31). 
Ingen ledig boendeplats. 
Erbjuden plats på Videvägen, tackat nej. 
Ska prova bo i egen lägenhet med stöd. 
Uppföljning oktober 2017. 

M PS Boende vuxna 2017-02-09 2017-05-02 2017-08-27 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-03-31). 
Erbjuden plats på Hamnplan, tackat ja.
Önskar på egen begäran flytta till 
Hamnplan 2017-09-01. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-03-17 2017-09-13 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-03-31).
Önskar sysselsättning via arbets-
anpassare för placering på företag. 
Ingen ledig plats. 

M PS Boende vuxna 2017-04-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30).
Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 
ledig plats sedan ansökan. 

PS = Psykosocialt stöd 
FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 2 av 4 



  

     
       

 
  

      
       

 
  

     
       

 
  

      
       

 
     

  

      
       

 
  

     
       

 
  

  
 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-04-07 X 2017-09-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-04-18 X 2017-08-07 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-04-19 X 2017-09-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

M PS Boende vuxna 2017-04-19 2017-09-04 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Erjbuden plats på Kanalgatan, tackat ja. 
Inflyttning planerad 2017-10-16. 

K PS Boende vuxna 2017-04-19 X 2017-09-08 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig boendeplats. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-04-27 X 2017-09-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

PS = Psykosocialt stöd 
FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet Sida 3 av 4 



  

     
       

 
        

  
        

    

      
       

 
  

     
       

 
        

  
        

    

      
       

 
  

     
       

 
  

  
 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Beslut ej 
verkställt 

Verkställt 
datum 

Avslutat Tackat 
nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-06-01 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. Finns en plan att börja på 
Safirens dagverksamhet (Gästgivaren) 
när de kommit i ordning i de nya lokalerna 
på Furunäset i november 2017. 

K PS Boende vuxna 2017-06-13 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig boendeplats. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-06-15 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. Finns en plan att börja på 
Safirens dagverksamhet (Gästgivaren) 
när de kommit i ordning i de nya lokalerna 
på Furunäset i november 2017. 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-06-16 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 
verksamhet 

2017-06-21 X 2017-09-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig plats. 

PS = Psykosocialt stöd 
FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet Sida 4 av 4 



   

   
    
    

Ärende 5 

Socialnämnden Förändring av 
avgifter för hemtjänst samt 
avgifter för färdtjänst inom 

Socialtjänsten. 



 
         

 
 

             
          

       
 

 
 

             
         

                  
   

         

             
    

            
    

            
            
   

   

 

         
                 

   
             

                 
               

   
             

             
           

           

Protokollsutdrag
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2017-09-08 

§ 159 
Förändring av avgifter för hemtjänst samt avgifter för färdtjänst 
inom Socialtjänsten. 
Diarienr 17SN242 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till principen att uppräkning av nya avgifter sker årligen 
enligt Omsorgsprisindex från SKL. Innan slutligt ställningstagande ska förslagen för 
kommunicering med Kommunala Tillgänglighetsrådet, Kommunala Förebygganderådet och 
Kommunala Pensionärsrådet. 
Socialförvaltningens förslag: 
1. Hemtjänstavgifter: 
Att höja hemtjänstavgifter med 10 procent från 250 kr/timma till 275 kr/timma för 
serviceinsatser, och från 200 kr/timma till 220 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 
En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. 
Uppräkning av nya avgifter årligen enligt OPI (Omsorgsprisindex från SKL) 

2.Färdtjänst: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 
Samtidigt föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas 
upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år 
som baseras på taxiindex. 

Ändringarna gäller från 2018-02-01. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst-och-färdtjänstavgifterna 
och komma fram med ett förslag för höjning av dessa. Syftet är att öka intäkterna via avgifter 
inom ramen för maxtaxan. 
Förslaget om att höja avgifterna inom hemtjänst påverkar enskilda brukare som i dagsläget 
inte har ett stort antal timmar hemtjänst eftersom de inte har kommit upp i maxtaxa. För en 
del brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst kommer höjningen att resultera i 
mindre eller inga avgiftsförändringar. 
För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan 
visar: 

Gällande färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, föreslås att avgiften ska 

(1 av 2)



            
    

      
        

Protokollsutdrag
Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2017-09-08 

följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående 
år som baseras på taxiindex. 

Beslutsunderlag 
 Nya taxor avseende avgiter inom socialtjänsten 2018 
 Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017 

(2 av 2)



  

     

             
        

 
      

   

             

      
 

     

             

      
       

        

     

       

       
  

     
  

       

                  
            

   

             
             

           

Socialtjänsten

16 maj 2017 

Förslag till nya taxor inom socialtjänsten. 

Hemtjänstavgifter: 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndbeslut på. Högsta avgift 
för 2017 inom ramen för maxtaxan är 2013 kr/mån. 

Nuvarande avgift: 
Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 250 kr/timma 
Omvårdnadsinsatser 200 kr/timma 

Förslag: 
10 % höjning på nuvarande hemtjänstavgifter från och med 1 februari 2018 enligt följande: 

Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 275 kr/timma 
Omvårdnadsinsatser 220 kr/timma 
Beräknade ökning av intäkter: ca 190 tkr/år 

Nedan visas en tabell med några exempel på hur avgiftshöjning skulle påverka olika personer. 

TIMMAR 
Person Nettoinkomst Service Omvårdnad Avgift före ändring Avgift efter ändring Kommentar Ökning per månad 

1 8 700 kr 6,495 73,61 2 013 kr 2 013 kr Maxtaxa 0 kr 

2 10 635 kr 4,33 0 986 kr 986 kr 986 är max avgiftsutrymme 0 kr 

3 10 635 kr 1,0825 0 270 kr 297 kr 27 kr 

4 12 011 kr 6,5 0 1 625 kr 1 788 kr 163 kr 

5 19 340 kr 3,2475 4,33 1 678 kr 1 846 kr 168 kr 
Make Gemensam nettoinkomst 

6 19 340 kr 3,2475 0 812 kr 893 kr 81 kr 
Maka Gemensam nettoinkomst 

7 10 991 kr 0 8,66 1 732 kr 1 905 kr 173 kr 

En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 
som höjningen för hemtjänstavgifter. Detta innebär en intäktsökning för verksamheten på ca 
40 tkr per år. 

För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 
föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 
(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan 
visar: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Omsorgsprisindex* 3,0% 2,5% 2,1% 2,2% 2,6% 2,7% 



  

               
              
            

                
               

             
    

               
    

       
       

        

       
       

  

       
      

        

            
        
       

  
  
  
  

             
                

          

             
             

            

Socialtjänsten

16 maj 2017 

Kommunens intäkter från avgifter beror inte bara på höjningen i sig, utan påverkas också av 
maxtaxa och den bedömning som görs av den enskildes avgiftsutrymme. För de avgifter som 
omfattas av maxtaxa kommer ingen att betala mer än 53,92 procent av basbeloppet. 

Färdtjänst: 
Bruttokostnaderna för färdtjänst har ökat markant de senaste åren (Från 6 189 135 kr år 2014
till 7 555 804 år 2016). Även om antal färdtjänstberättigade minskat med åren har antal 
enkelresor totalt ökat. Förslaget till att höja avgifterna för färdtjänst skulle innebära en 
minskning av kostnader för verksamheten. 

Det är svårt att motivera en höjning av färdtjänstavgifter när man gör en jämförelse mellan 
några av Piteås närliggande kommuner. 

Luleå 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
Egenavgift barn/ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn under 6 år med betalande vuxen reser gratis. 

Boden 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 50 % 
Egenavgift ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn reser gratis. 

Skellefteå 
Egenavgift vuxen = Länstrafikens enkelbiljettpris + 25 kronor 
Egenavgift barn/ungdom = ungdomsbiljett + 25 kronor. 
Barn under 6 år med betalande vuxen reser gratis. 

Piteå 
Egenavgift: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 50 kr, max 200 kr 
Egen avgift ungdom = 50 % av egenavgift vuxen 
Barn upp till 7 års ålder reser gratis. 

Kommun Minimiavgift Maxavgift 
Piteå 50 kr 200 kr 
Luleå 40 kr 728 kr 
Boden 39 kr 408 kr 
Skellefteå 50 kr 290 kr 

Piteå har redan en ganska hög egenavgift i jämförelse med andra närliggande kommuner. 
Därför är förslaget att inte höja procentsatsen på egenavgift, däremot att höja med 10 % lägsta 
och högsta beloppet, eller att ta bort högsta beloppet helt. 

För arbetsresor till daglig verksamhet eller studier (taxa 2017: 19,25 kr/resa) föreslås inga 
förändringar, däremot arbetsresor för löntagare föreslås höjas med 10 % (från 23,38 kr/resa 
till 26 kr) vilket innebär en intäktsökning för verksamheten på ca 60 tkr/år. 



  

             
    

            
    

             
          

             
              

            
      

Socialtjänsten

16 maj 2017 

Förslag: 
Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 

Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 
Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Enligt avtal med leverantören ”prisändring efter fastprisperioden får ske en gång var sjätte 
månad under avtalsperioden. Anbudets priser justeras efter fastprisperioden med förändringen
av taxiindex… Ändrade priser gäller därefter fast för följande sexmånaders period”. Med den 
här klausulen i avtalet som grund föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig 
verksamhet, ska följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör 
under föregående år som baseras på taxiindex. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-30 
Dnr 17SN310 

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp 
per timmes nedlagd arbetstid. 

Ärendebeskrivning 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och 
egendom genom att betala skulder och för-dela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om 
särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra dödsboanmälan och i 
vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den 
dödes egendom under boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som inte 
är delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är enligt 
ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna 
hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så 
kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart som möjligt överlämna dödsboet till 
delägarnas förvaltning. 
Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning. Under det 
senaste året har ett flertal ärenden passerat där förutom kontakter med fordringsägare, 
skatteverket mm i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan frågan om vem 
som ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande lösts. Det är därför min bedömning att det 
är lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboför-
valtning och åtgärder enlig begravningslagen. 

Beslutsunderlag
Bilaga Taxa vid tillfäliig dödboförvaltning 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

            
          

      
       
        

          
       

        
            

          
        
        

            
        

            
          

         
       

          
           

          
          

        
             

          

       
           

        
          

           
         

       
          

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

Bakgrund 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla 
den enskildes hem och egendom genom att betala skulder och 
fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda 
förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra 
dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken 
dödsbodelsägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under 
boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som 
inte är delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden 
ansvarig. Socialnämnden är enligt ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig 
för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna hittats 
och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av 
dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt och strävan ska vara att 
så snart som möjligt överlämna dödsboet till delägarnas 
förvaltning. 

Begravning 
När en person avlider så är det den avlidnas anhöriga som ska 
ordna med begravningen. Finns det ingen anhörig som kan ordna 
med begravningen så har socialnämnden inom ramen för den 
tillfälliga dödsboförvaltningen skyldighet att ordna med begravning 
vilket innebär att beställa en begravning hos en begravningsbyrå. I 
ansvaret i de fall begravningen inte anordnas av dödsboet eller av 
socialnämnden är det den kommun där den avlidne senast var 
folkbokförd eller om den avlidne inte varit folkbokförd i Sverige, 
den kommun där dödsfallet inträffade som är ansvarig. 
Socialnämnden har enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § 
begravningslagen rätt att ta ut ersättning från dödsboet för dessa 
kostnader. 

Tidsåtgång 
Socialnämnden ska dokumentera den faktiska tidsåtgången. Detta 
innebär att om två tjänstemän gör hembesök ska alltså dubbel tid 
tas ut. Dokumentationen utgör debiteringsunderlag och en faktura 
som är utställd på dödsboet för socialnämndens kostnader ska alltid 
upprättas. 

Överväganden 
Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig 
dödsboförvaltning. Under det senaste året har ett flertal ärenden 
passerat där förutom kontakter med fordringsägare, skatteverket 
mm i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan 



          
          

 
             

         
       

      
          

     

 
            

         
         

       
        

             
        

    
           

  
       

        
         

 

 
      

frågan om vem som ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande 
lösts. Detta har inneburit att arbetet varit tidskrävande under ibland 
flera månader. 
Det är därför min bedömning att det är lämpligt att ta ut en 
ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enlig begravningslagen. Då ett 
dödsbo saknar arvingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna 
arvsfonden. Mitt förslag är att socialnämnden ska ta ut ersättning 
för allt arbete vid tillfällig dödsboförvaltning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Jag bedömer att det är motiverat att ta ut en avgift för 
dödsboförvaltning och att välja en timtaxa i förhållande till 
prisbasbeloppet eftersom taxan då kommer att justeras årligen i 
samband med att prisbasbeloppet uppdateras. Ersättningen ska 
motsvara kommunens självkostnad se kommunallagen 8 kap 3c §. 
Vid en genomgång av ett antal kommuner där man redan tar ut en 
kostnad för dödsboförvaltning så varierar beloppen mellan 0,6682 
– 0.8 % av basbeloppet. 
0,8 % av basbeloppet innebär en timkostnad på 358 kronor 2017. 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes 
nedlagd arbetstid. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef Stöd till Försörjning och Daglig 
verksamhet 



   

      
    

    
     

Ärende 7 

Tillsyn av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) rörande 

handläggning av ärenden som 
berör unga med missbruk Dnr: 8.5-

19846/2017-8 



 

 

          
         

  
         

            
          

       
              

       

       
           

           

         

      
      
          

             
               

               
           

                 
     

          
               
            

           

  
          

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-08 
Dnr 17SN227 

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande 
handläggning av ärenden som berör unga med missbruk Dnr: 8.5-
19846/2017-8 

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger IVOs beslut till handlingarna efter verksamhetens vidtagna åtgärder 

Ärendebeskrivning
IVO har gjort verksamhetstillsyner som omfattar ett antal utvalda kommuners arbete med 
missbruks- och beroendevård för unga vuxna. Tillsynen har omfattat socialnämndens 
ledningssystem, egenkontroll, samverkan, handläggning och utredning samt insatser. 
I nuläget kommer IVO inte att vidta några åtgärder med anledning av bristerna eftersom 
nämnden själv uppmärksammat bristerna och påbörjat ett förbättringsarbete. 

IVO avslutar ärendet med följande påpekanden. Nämnden behöver: 
- säkerställa att skyddsbedömningar avseende unga personer, 18-21 år, genomförs och 
dokumenteras 
- säkerställa att förhandsbedömningar avseende unga sker skyndsamt och inom 14 dagar 

Verksamheten har efter vidtagna åtgärder säkerställt att ovanstående brister åtgärdats. 

IVO har även pekat ut två förbättringsområden. 
- intern samverkan mellan enheter avseende unga 
- samverkan med hälso- och sjukvården avseende särskild individuell plan (SIP) 

När det gäller den interna samverkan mellan Alkohol- och narkotikagruppen och Barn och 
familj har två möten hållits efter IVOs tillsynsbesök med syfte att hitta former för ökad 
samsyn och översyn av rutiner för ärenden som rör unga 18-21 år med missbruks- och 
beroendeproblematik. Samverkan med hälso- och sjukvården pågår både på ett strukturellt 
plan och runt enskilda individer. Ambitionen är att SIP ska göras i de fall då individen har 
behov av båda huvudmännens insatser. 

Frågan om individuellt utformade serviceinsatser utan föregående utredning, bedömning och 
beslut är för närvarande föremål för rättslig prövning och IVO uttalar sig därför inte om 
frågan i detta beslut. IVO kan komma att utreda frågan i annat ärende. 

Beslutsunderlag
Beslut gällande tillsyn av socialtjänstens ärenden som berör unga personer med missbruk 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 

                                                          

 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

    
   

 

 

 

      

   

 
   

  
 

 
  

   
  

 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
 

   

 

 
  

 
  

 

  

 

2017-10-10 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 34 
901 02 Umeå 

Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga 

vuxna med missbruksproblematik. Dnr:8.5-19846/2017-6 

Beträffande innehåll i inspektionsprotokoll avseende unga vuxna med 
missbruksproblematik har vi inget att erinra. 

Här följer en redovisning hur arbetet bedrivs och vilka insatser som ges av Piteå 
kommuns öppenvård för vuxna från 18 år med missbruk och beroende, Alkohol-
och Narkotikagruppen. Vårt uppdrag är att ge kommunens medborgare stöd att 
förändra sina alkohol- och drogvanor. Även den som lever nära en person med 
beroende kan vända sig till öppenvården. 

Ingång till öppenvården för den som söker hjälp är via telefon eller genom besök i 
samband med öppen mottagning tre dagar/vecka. För att komma till den öppna 
mottagningen måndag, onsdag och fredag krävs ingen tidsbokning. Den sökande 
får tid hos en behandlare inom tre dagar efter första kontakten. 
Tillsammans gör klient och behandlare en plan för behandling, mål och uppföljning 
vilka dokumenteras. Under behandlingstiden dokumenteras det fortgående arbetet i 
form av daganteckningar. Behandlingen i öppenvård pågår utifrån den planering 
och de målsättningar som är överenskomna mellan klient och behandlare. 

Om klienten initialt i kontakten med Alkohol- och Narkotikagruppen vill söka vård 
och behandling på institution får klienten tid hos en socialsekreterare för att göra 
ansökan om bistånd. Parallellt etableras en kontakt med behandlare i öppenvården. 
Det optimala är att institutionsbehandlingen både föregås och efterföljs av 
behandling i öppenvård då förändringsarbetet till drogfrihet är en process över tid. 
Om klienten efter en tid i behandling hos Alkohol- och Narkotikagruppen vill söka 
annan insats än vad öppenvården kan erbjuda ansöker vederbörande bistånd för 
detta hos socialsekreterare. Behandlaren kan också aktualisera behov av ytterligare 
insatser till klienten och motivera till att ansöka om bistånd t ex institutionsvård. 

Många av dem vi möter är i behov av stöd även av andra samhällsaktörer, vi 
samarbetar därför ofta med andra delar av socialtjänsten, hälso- och sjukvården 
främst vuxenpsykiatrin, kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen m 
fl. I samförstånd med klienten kallar behandlaren till/deltar i SIP (Samordnad 
Individuell Plan). 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 

Redaktör Beslutat av 

Dokumentnamn 
Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga 
vuxna med missbruksproblematik 

Dokumenttyp 
Välj en dokumenttyp 

1 (2) 



   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 

                                                          

 
 

  
 

 

 
  

    
  
  
  
  
   
  
  

 
  

 
  
     

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Grunden för öppenvårdens arbete är ett lösningsfokuserat arbetssätt. Personalen har 
en bred kunskap i evidensbaserade metoder och kan erbjuda behandling enligt 
följande: 

 MI (Motivational Interviewing) 
 12-stegsmetoden 
 ÅP (Återfallsprevention) 
 HAP (Haschavvänjningsprogram) 
 CRA (Community Reinforcement Approach) 
 MET (Motivational Enhancement Therapy) 
 NADA öronakupunktur. 
 Drogscreening, En del av planeringen med behandlare kan vara att regelbundet 

komma till den öppna mottagningen för urin- och/eller utandningsprov som ett stöd 
i att bibehålla drogfrihet. Resultatet av provtagningen sam eventuella uteblivna 
besök dokumenteras. 

 Antabusmedicinering, på klientens uppdrag delar vi deras antabus 
 ASI bedömningsinstrumentet används som stöd vid kartläggning av klientens 

problem och behov. 
 Gruppbehandlingen kan erbjudas efter behov och efterfrågan i ÅP, 12-

stegsbehandling och NADA. 
 Anhöriga/närstående får stödsamtal av öppenvårdens behandlare. Anhöriga kan 

även få stöd i grupp. Behandlare har genomgått gruppledarutbildning vid Ersta 
Vändpunkten. 
Alla insatser är kostnadsfria och man har möjlighet att vara anonym. 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Stöd och omsorg 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 

Redaktör Beslutat av 

Dokumentnamn 
Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga 
vuxna med missbruksproblematik 

Dokumenttyp 
Välj en dokumenttyp 
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Ärende 8 

Höjning av egenavgift av 
arbetsresor - Besparingsförslag 



 

 

      

  
            

                
   

             

              
           

           

                   
                   

              
              

      

            

                
                  

        

                  
                  

     

                 
                   
        

             
   

  
            

            
 

     

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-02 
Dnr 17SN370 

Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att avslå höjning av arbetsresor med hänvisning till att 
bussresor är billigare. Förvaltningen har i uppdrag att se över arbetsresor i egen regi efter det 
att avtalsperioden löper ut. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har fått i uppdrag att lägga fram olika besparingsförslag kopplat till nuvarande 
budgetunderskott. 

Socialnämnden i Piteå har valt att subventionera arbetsresor för personer som inte kan nyttja 
allmänna kollektiva färdmedel på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Detta är 
inget lagkrav, dvs att kommunerna subventionerar färdtjänstresor till daglig verksamhet och 
arbete. 

Nuvarande egenavgift är 770 kr för 40 resor, dvs 19,25 kr per resa för de som är på daglig 
verksamhet och 935 kr för 40 resor, dvs 23,38 kr per resa för de som är yrkesaktiva. 92% av 
de som är beviljade arbetsresor är på daglig verksamhet och 8% är yrkesaktiva. Lägsta 
egenavgift för en ”vanlig” färdtjänstresa är 50 kr per resa. Socialtjänstens arbetsresor har inte 
höjts sedan 2008-04-01, dvs 9 år sedan. 

Alternativ 1 --> Behålla samma nivå på egenavgiften för arbetsresor --> Ingen intäktsökning 

Alternativ 2 --> Höja egenavgiften för 40 resor med 100 kr. Kostnaden blir då 870 kr/40 
resor, dvs 21,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1035 kr/40 resor, dvs 25,87 kr 
per resa för yrkesaktiva. --> Intäktsökningen: 60 288 kr/år 

Alternativ 3 --> Höja avgiften för 40 resor med 200 kr. Kostnaden blir då 970 kr/40 resor, dvs 
24,25 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1135 kr/40 resor, dvs 28,37 per resa för 
yrkesaktiva. --> Intäktshöjningen: 120 575 kr/år 

Alternativ 4 --> Höja avgiften för 40 resor med 300 kr. Kostnaden blir då 1070 kr/40 resor, 
dvs 26,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1235 kr/40 resor, dvs 30,87 kr per resa 
för yrkesaktiva. --> Intäktshöjning: 180.863 kr/år 

Intäktsökningen förutsätter att samma antal personer och med samma frekvens åker till daglig 
verksamhet och sina arbeten. 

Konsekvensanalys för Socialtjänsten 
Konsekvensen av ovanstående förslag kopplat till en omfattande höjning av egenavgiften kan 
innebära både ökade intäkter för kommunen och samtidigt minskad efterfrågan som innebär 
minskade kostnader. 

Konsekvensanalys för brukarna som nyttjar arbetsresor 

1 (2) 



 

 

              
                
                  

             
  

               
                 

               
            

     

 

         

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-02 
Dnr 17SN370 

De personer idag som har daglig verksamhet tillhör en grupp med små ekonomiska resurser. 
Det är ett ständigt motivationsarbete för en grupp där man själv eller med hjälp av anhöriga 
inte tycker sig ha råd med att åka till arbetet och därmed avslutar eller väljer att inte påbörja. 
Konsekvensen av detta blir isolering, färre kontakter utanför boendet och mindre möjlighet till 
personlig utveckling. 
Till detta har vi idag personer som ”avknoppas” från boendepatrullen och ett arbete i grupp 
till eget ansvar för egna uppgifter. Där frågan om resa till och från till sin dagliga verksamhet 
är högaktuell där kostnaden för resan riskerar göra att den enskilde väljer att avbryta den 
arbetsuppgiften. En omfattande höjning kan därför innebära att personer väljer att inte 
fortsätta på sin dagliga verksamhet. 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

Förslag till beslut formulerat att arbetsutskottet den 10 november 2017 
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Ärende 9 

Sammanträdesplan för 
arbetsutskotten och 
socialnämnden 2018 



 

 

     

  
       

           
               

            
           

  
 

       

  

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN377 

Sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 2018 

Förslag till beslut 
Fastställa datum för arbetsutskotten och socialnämndens sammanträden 2017. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet 
sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att 
besluta i individärenden. Vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras under en 
halv dag. Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har upprättats 
enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



      
 

    
   

 

    
  

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
   

  
   
 
 
 

    
    
    
    
     
    

     
     
    
    

Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och 
socialnämnden 2018 

Arbetsutskott 1 (AU1) – 
förberedande till nämnd 
och individärenden 

Arbetsutskott 2 (AU2) – 
tema och individärenden 

Socialnämnden 

10 januari 24 januari 19 januari – Lokal: Ovalen 
7 februari 20 februari 21 februari – Lokal: Ovalen 
7 mars 20 mars 28 mars – Lokal: Ovalen 
4 april 17 april 18 april – Lokal: Ovalen 
2 maj 15 maj 16 maj – Lokal: Ovalen 
5 juni 27 juni 19 juni – Lokal: Ovalen 

11 juli, 25 juli 
22 augusti 8 augusti 

5 september, 19 september 7 september – Lokal: ? 
3 oktober 16 oktober 17 oktober – Lokal: ? 
7 november 20 november 21 november – Lokal: ? 
5 december 18 december 19 december – Lokal: Ovalen 



   

    

Ärende 10 

Uppföljning och beslut om 
Individutskottet 



 

 

    

  
              

         

            
           

               
              

           
                

              
 

             
            

             
             
         

 

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-13 
Dnr 17SN397 

Uppföljning och beslut om Individutskottet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta att återgå till AU1 och AU2 från och med 
den 1 januari 2018. Sammanträdena sker främst på onsdagar. 

Ärendebeskrivning 
Innan Individutskottet (IU) inrättades fanns AU1 och AU2. AU1 var beredande till 
socialnämnd och AU2 var individärenden. Sedan hösten 2016 har individärenden behandlats 
via IU med tre ledamöter. Under denna tid har det framkommit både positiva och negativa 
aspekter. Det som varit positivt är att det vid IU:s sammanträden varit fokus på 
individärenden, kortare inläsningstid till ett och samma tillfälle samt fler sammanträdesdagar 
(bra om det funnits extraärenden). Det negativa har varit att det blir sårbart med bara tre 
ledamöter samt att det är fler sammanträdestillfällen vilket kan vara svårt att kombinera som 
fritidspolitiker. 

Efter diskussion och omröstning beslutas att Individutskottet upphör och en återgång görs till 
AU1 och AU2. Vid månadens första sammanträdestillfälle bereder AU till nämnd på 
förmiddagen och har individärenden på eftermiddagen. Vid andra tillfället är det tema på 
förmiddagen och individärenden på eftermiddagen. Om det visar sig att behovet av extra 
arbetsutskott ökar och ordförandebeslut öka görs en återgång till individutskott. 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
 

Ärende 11 

Månadsrapport missbruksvård 
oktober 2017 



 

 

   

  
      

             
             

               
  

                
                 
           

             

                  
                                                           

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-01 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård oktober 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för oktober 2017 

Ärendebeskrivning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 
10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med september. Antalet 
vårddygn på behandlingshem är 90 fler dygn än föregående månad. Tre personer får vård med 
stöd av LVM. 

Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att 
få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt 
då kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktions-
behandling eller som fått behandling på institution är något fler jämfört med september 
månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under oktober kostat 1 116 437 kr vilket är ca 68 
000 kr mer än f g månad. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

   
     

   

     
   

   
          

  
   

     
  

   
  
  

  
   

   

    
   

  

    
      

Piteå 2017-11-01 

Månadsrapport till socialnämnden, oktober 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 368 
Varav Intensivt Stöd: 10 personer 
Antal besök på mottagningen: 756 
Antal hembesök: 109 
Saknar eget boende: 12 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 3/10=13 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 40,6 år, Män medelålder 39,6 år 
Påbörjade placeringar: 6 
Avslutade placeringar: 7 
Totala antal dygn: 453 
Kostnader: 906 065 kr= 1997 kr/dygn 
Saknar eget boende: 3 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 3/6= 9 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 31-53 år medelålder 40 år, män 23-66 år 
medelålder 45,6 år 
Saknar eget boende: 3 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 2/1=3 personer
Åldersfördelning: medelålder 24,3 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 1 
Totala antal dygn:77 
Kostnader: 211 370 kr 
Saknar eget boende: 1 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 0/1= 1 person 
Åldersfördelning: 27 år 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 18 st 



          
          

        
           

    

            
      

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

           
            
             

        
         

    
 

          
                 

                                                     

 
 

Sammanfattning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av 
behandlarna fortsätter, ca 10 fler såväl besök på mottagningen som 
antal hembesök jämfört med september. Antalet vårddygn på 
behandlingshem är 90 fler dygn än föregående månad. Tre personer får 
vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar 
för våra klienter med en planerad behandling. 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras 
situation. Generellt för dem utan egen bostad, som vill försöka göra 
något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja sin 
drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. De är 
hänvisad till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare. Våra 
fem s k Farstu-lägenheter, lägenheter som vi hyr ut i andra hand på kort 
tid, blir därför en viktig del av öppenvårdsbehandlingen på hemmaplan, 
och en viktig del i den fortsatta behandlingen för dem som varit på 
behandlingshem. 
Våra andrahandskontrakt med Pitebo, möjliggör att Pitebor som p g a 
tidigare anmärkningar hos hyresvärden, kan få möjlighet att hyra en 
lägenhet (om deras poäng räcker till) med stöd av oss. För den enskilde 
innebär kontrakten att de ska ha ett avtal med öppenvården samt ta 
emot hembesök en gång/veckan av oss som en del i sin 
öppenvårdsbehandling. 

Verksamhet 
Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att 
Pitebor hittar rätt för att få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas 
dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt då kalendrarna ofta 
är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för 
induktionsbehandling eller som fått behandling på institution är något 
fler jämfört med september månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under oktober kostat 1 116 437 kr vilket är ca 68 000 kr mer än f g 
månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Hemtjänsttimmar SO – Oktober 
2017 



 

 

    

  
  

            
           

                    
 

              
           

               
               

      

                
                
      

               

      

                 
              

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-09 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar SO – Oktober 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna har fluktuerat under året 
kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, i juni 2017 319 tim/v och nu i oktober 2017 302 
tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I oktober 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 24 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. Psykosocialt stöd 
timmar har ökat marginellt med 1 tim/v. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
   
   

Ärende 13 

Månadsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård oktober 2017,
Äldreomsorg 



 

 

     
   

  
  

          
             

             
            

                            
                                                                     

               
               

     

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              
              

                 
               

             
              
              
   

                
              

             
             

                 
             

                
             

             
        

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-10 
Dnr 17SN4 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård oktober 2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 9 timmar/dag jämfört med september 
vilket motsvarar ca 2,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 7. Timmarna för 
den hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat 
med 1 timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 3 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 151 tim 747 tim/dag Omsorgstagare 690 
Hemsjukvård 679 tim 22 tim/dag Omsorgstagare 60 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 1 till demensboende och 
14 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under oktober i 
väntan på plats till särskilt boende. 

Den 8 november fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 10 vistas på 
korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende varav 8 har en demens.
Övriga 8 befinner sig i ordinärt boende, Trädgårdens äldrecentra eller på korttids i annan 
kommun. Verksamheten har svårt att klara uppdraget med renodling av platser eftersom 
övervägande del av de som väntar på boende är i behov av demensboende och de platser som 
är eller varit lediga under oktober är platser på vård och omsorgsboende. För att tillgodose 
behov hos individer samt pga ekonomiska aspekter och uppdraget med budget i balans 
kommer verksamheten fortsatt att göra avsteg från beslutet om renodling där vi finner det 
möjligt. Vi bedömmer det inte rimligt att ha lediga platser samtidigt som personer med 
demens väntar på plats. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda på annat sätt.Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 
stöd ökar. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken förbättras förutsättningarna 
till skälig levnadsnivå för den enskilde samt att anhöriga avlastas. För den som är dement och 
erbjuds vård och omsorgsboende kan det innebära att behov inte kan tillgodoses fullt ut. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att 
tillförsäkra skälig levnadsnivå. Att dementa erbjuds plats på vård och omsorgsboenden kan i 
vissa fall innebära utmaningar för verksamheten att tillgodose behov. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-10 
Dnr 17SN4 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 
behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 oktober 
resultatet blev inte lika bra som förväntat vilket delvis kan bero på att det fortfarande bor 
personer med stora behov av insatser i ordinärt boende i väntan på plats till särskilt boende 

Mona Sundquist-Alm 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Ärende 14 

Rapport ärendesituationen tom 
2017-11-13 



 

 

   

  
  

             
                

               
               
               

          
             

        

            
            

          
           

             
                

              
      

               
            
          

             
  

           
 

  
          

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN5 

Rapport ärendesituationen tom 2017-11-13 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den aktuella ärendekön 2017-11-13 är 6 ärenden. 3 av utredningarna handlar om misstanke 
om våld i någon form och tre om missbruk/psykisk ohälsa hos föräldrar. Samtliga är inledda i 
oktober. Inflödet till Stöd till barn och familjer har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört 
med de två första. Det tillsammans med att utredningar som inte handlar om bedömningar av 
barns behov av skydd eller som inte bedöms komma att leda till några insatser från 
socialnämnden fortsatt handläggs enligt en förenklad handläggningsrutin av våra egna 
socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut utredningar på externa konsulter gör att 
situationen är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare under året. 

Personalsituationen 
2017-11-13 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 
ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå 
målet att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av 
socialsekreterare kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns 
pågående utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö 
och där finns viss påverkan för berörda. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att 
medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 
möjligheten att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det 
dagliga arbetet. 

Budget 
Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 
underskott 2017. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN5 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 
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Ärende 15 

Rapport placeringar i förstärkt 
familjehem och på institution tom 

2017-11-13 



 

 

         

  
  

         
  

  

            
               

  
 
                      

   
 

                 
                 

    

                
           

   

                 
              
       

                
            

           

            

                  
              
              

             
    

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN6 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 
2017-11-13 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution september 2017 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten.
Ärendebeskrivning 
Den 13 november var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i 
förstärkt familjehem. 

8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 
flickor och 11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 § 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 
barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 
tillgodoses genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera 
olika familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående 
utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer 
att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN6 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 
som följd. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 
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Ärende 17 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

 

  

  
      

  
   
   
    
            

 
    
    
     
      

 

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-02 
Dnr 17SN380 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Förslag till beslut 
Godkänna återrapporteringen som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Särredovisning av EKB 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- Se över avtal med hälsocentraler angående svårigheten att få demensutredningar gjorda 
under sommarmånaderna 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) 
- Översyn av hyreskostnader på trygghetsboenden 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Ordförande/socialchef informerar 



   

 

Ärende 19 

Delgivningar november 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Redovisning av ärendeflödet för 
köpta insatser, exklusive hemtjänst, 
inom Stöd och omsorg 

Perioden 2016 till 2017 
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Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2016 - 2017 

Placerade 2016 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 24 11 0 11 0 24

feb 24 6 8 22

mar 22 6 6 22

apr 22 5 14 13

maj 13 4 3 14

jun 14 6 7 13

jul 13 9 10 12

aug 12 11 6 17

sep 17 8 5 20

okt 20 11 4 27

nov 27 7 11 22

dec 22 9 12 19

Summa: 93 0 97 0

Medel: 7,8 0,0 8,1 0,0 18,8

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 20 4 0 4 0 20

feb 20 6 8 18

mar 18 9 7 20

apr 20 7 8 19

maj 19 13 8 24

jun 24 6 9 21

jul 21 5 6 20

aug 20 4 8 16

sep 16 3 4 15

okt 15 7 8 14

nov 14

dec

Summa: 64 0 70 0

Medel: 6,4 0,0 7,0 0,0 18,7

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2015-2017 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2015-2017 

2015 2016 2017

LSS egna 0 1 0

LSS priv. 3 3 0

SFB egna 48 42 0

SFB priv. 79 81 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2015-2017 

2015 2016 2017

LSS egna 0 87 0

LSS priv. 301 379 0

SFB egna 36093 32928 0

SFB priv. 46457 51546 0

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2017 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0

LSS priv. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 0 0

SFB egna 42 42 42 42 41 41 41 41 43 42 0 0

SFB priv 81 81 79 80 81 80 80 78 76 77 0 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 87 87 87 87 87 87 87 87 87 332 0 0

LSS priv. 496 496 696 696 696 696 696 733 733 906 0 0

SFB egna 32 588 32 563 32 592 32 598 31 695 31 725 31 787 31 506 33 198 32 620 0 0

SFB priv 50 637 50 548 50 100 50 444 50 835 50 554 50 654 48 841 47 428 47 334 0 0

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 12 13 0

Antal underställda per arbetsledare 37 37 0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2016 - 2017 
(Exklusive förstärkta familjehem) 

Placerade 2016 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 14 0 2 12

feb 12 1 0 13

mar 13 1 0 14

apr 14 1 1 14

maj 14 0 0 14

jun 14 3 3 14

jul 14 2 2 14

aug 14 0 1 13

sep 13 1 0 14

okt 14 1 1 14

nov 14 0 1 13

dec 13 5 0 18

Summa: 15 11

Medel: 1,3 0,9 13,9

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 18 2 2 18

feb 18 2 1 19

mar 18 1 3 16

apr 16 0 1 15

maj 15 0 0 15

jun 15 1 1 15

jul 15 0 0 15

aug 15 1 1 15

sep 15 0 1 14

okt 14 1 2 13

nov

dec

Summa: 8 12

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 8 0 0 8

feb 8 0 0 8

mar 8 0 0 8

apr 8 1 0 9

maj 9 1 0 10

jun 10 0 0 10

jul 10 1 1 10

aug 10 0 0 10

sep 10 1 1 10

okt 10 0 0 10

nov 10 0 0 10

dec 10 0 0 10

Summa: 4 2

Medel: 0,3 0,2 9,4

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 10 1 1 10

feb 10 2 0 12

mar 12 3 1 14

apr 14 0 3 11

maj 11 1 0 12

jun 12 2 0 14

jul 14 0 1 13

aug 13 3 1 15

sep 15 0 1 14

okt 14 0 0 14

nov 14

dec

Summa: 12 8 12,9

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 62 2 1 63

feb 63 5 0 68

mar 68 1 2 67

apr 67 3 2 68

maj 68 1 2 67

jun 67 2 2 67

jul 67 4 4 67

aug 67 3 1 69

sep 69 1 1 69

okt 69 7 1 75

nov 75 1 1 75

dec 75 4 1 78

Summa: 34 18
Medel: 2,8 1,5 69,4

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 65 0 4 61

feb 61 3 2 62

mar 62 6 3 65

apr 65 1 2 64

maj 64 3 0 67

jun 67 1 13 55

jul 55 2 1 56

aug 56 4 4 56

sep 56 5 3 58

okt 58 6 4 60

nov

dec

Summa: 31 36

Medel: 3,1 3,6 60,4

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 





 
     

 

        
 

        

              
  

             

            
   

  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-10-23 

§ 245 
Fyllnadsval (S) av ledamot i socialnämnden 
Diarienr 17KS642 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Runde Berglund (S) till ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktige utser Dan Lindvall (S) till ersättare i socialnämnden 
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendebeskrivning
Per Göran Gustafsson (S) har 2017-09-25 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. 

Socialdemokraterna nominerar Rune Berglund (S) som ny ledamot samt Dan Lindvall (S) 
som ersättare i socialnämnden. 

Expedieras till
1. Socialdemokraterna 

(1 av 1)



 

 
         

 
 

         
         

            
            

 

             
         

 

              
            

             
          

               
            

           

              
            

            
         

            
               

 

 
             

              
                 
            

          
           

           
               

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-10-30 

§ 263 
Medfinansiering till satsning på samverkansmiljö för vård och omsorg 
i hemmet 
Diarienr 17KS551 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förfrågan från Luleå tekniska universitet (LTU) avseende 
medfinansiering till satsning på samverkansmiljö vård och omsorg i hemmet. 

Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunchef att fortsätta dialogen med LTU om en 
utvecklad samverkan runt testmiljöer och utveckling av nya samhällstjänster inom ramen för 
idéslussprojektet. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Åke Forslund (L), Lage
Hortlund (M) och Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Centrum för Innovation och eHälsa vid LTU har lämnat in en ansökan till utvecklingsfondens 
utlysning 2017:2. Ansökan avser att etablera en samverkansmiljö för att öka samverkan 
mellan företag, vård- och omsorgsverksamhet, brukare och patienter samt forskare i syfte att 
utveckla innovativa behovsdrivna produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens 
behov. Man bedömer att det finns flera organisationer i Piteå som skulle kunna vara aktuella 
för samverkansmiljön och ställer därför en förfrågan till Piteå kommun om medfinansiering 
motsvarande 100 000 kr per år i tre år med början 2018. 

Ansökan inkom 31 augusti och ett besked önskades senast 28 september. Visionen är att 
”Skapa Europas attraktivaste utvecklingsmiljö anpassad för att möta behoven från fler årsrika 
individer”. Målet är att öka samverkan mellan företag, vård- och omsorgsverksamhet samt 
brukare i syfte att utveckla innovativa behovsdrivna produkter och tjänster. 

Den totala budgeten är 12,8 mkr för perioden 2018-2020 med projektavslut 2021. 
Medfinansiering önskas från Luleå med 175 tkr/år, Piteå 100 tkr/år, Boden 75 tkr/år och Kalix 
50 tkr/år. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Behovet av förnyade samhällstjänster och regional kompetens inom vård och omsorg är stort. 
Samverkan och utveckling runt testmiljöer kommer att bli allt viktigare. För Piteå kommun är 
det dessutom fortsatt viktigt med en god och fruktbar relation med LTU. Det är dock svårt att 
idag se en direkt koppling mellan kommunens tillväxtprogram samt prioriterade aktiviteter för 
det lokala näringslivsarbetet och ansökans innehåll. För finansiering finns dessutom 
begränsade ekonomiska resurser i tillväxtpolitiska reserven. Ansökan har inkommit med kort 
framförhållning och ett aktivt deltagande från näringslivsenheten eller socialtjänst är inte 
möjligt i dagsläget då satsningen är i ett mycket tidigt skede samtidigt som socialtjänsten har 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

       

               
 

                
     

               
     

               
              

           
    

             
            

     
         

 

            
     

         
 

        

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-10-30 

sina begränsade utvecklingsresurser redan involverade i befintliga utvecklingsaktiviteter. 

I syfte att ändå stärka samarbetet och relationen med LTU så föreslås att kommunchef får 
uppdrag att: 

- Informera LTU att Piteå kommun i grunden är positiva till satsningen men att beslut om 
medfinansiering inte är möjlig under 2017 
- Föreslå att LTU och Piteå kommun inleder en dialog om en utvecklad samverkan runt 
testmiljöer och utveckling av nya samhällstjänster 

Syftet med detta är att ändå stärka samarbetet och relationen till LTU, att konkretisera Piteå 
kommuns behov och strategi kopplat till tester av nya tjänster och lösningar inom områden 
som digitalisering och välfärdsteknologi samt att öka Piteå kommuns inflytande och 
delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Åke Forslund (L), Lage
Hortlund (M) och Johnny Åström (NS): bifall till medfinansiering för satsning på 
samverkansmiljö vård och omsorg i hemmet. 
Brith Fäldt (V): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga Bakgrundsbeskrivning Samverkansmiljö för framtidens vård och omsorg i hemmet 
 Instruktion budgetmall 
 Uppgifter om projektet samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet 

(2 av 2)
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-10-30 

§ 264 
Delegation av kommunstyrelsens arbetsmiljöuppgifter för 
arbetsmiljöansvaret. 
Diarienr 17KS610 

Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifterna i det löpande arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef Ylva Sundkvist vid kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifterna i det löpande arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef Torbjörn Johansson vid räddningstjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde Policy för arbetsmiljön 2016-12-19 §340. I policyn anges att 
Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Piteå 
kommun ska vara god och tillfredställande för alla medarbetare och elever. 

Vidare anges i policyn att delegation av arbetsmiljöansvaret innebär att arbetsmiljöuppgifter 
fördelas ut i organisationen. Nämnden delegerar till förvaltningschef som i sin tur delegerar 
det vidare till chefer i verksamheten. Delegationen ska vara skriftlig till respektive chef 
/arbetsledare. 

Kommunstyrelsen antog kommunövergripande riktlinje för arbetsmiljöarbete i Piteå kommun 
2016-11-28, § 310. 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna inom den egna förvaltningen. 

Följande uppgifter i det löpande arbetsmiljöarbetet delegerar kommunstyrelsen till 
förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen: 

- Att delegera arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen. 
- Upprätta handlingsplaner och rutiner för arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå. 
- Följa upp arbetet med arbetsmiljö inom förvaltningen och säkerställa att det genomförs 
enligt policy och riktlinjer samt återrapportera det till nämnd. 
- Säkerställa genomförande av konsekvensanalyser för arbetsmiljön vid förändringar. 
- Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 
budgetförslaget. 
- Säkerställa att chefer och skyddsombud inom förvaltningen har tillräcklig kunskap och 
kompetens inom arbetsmiljöområdet. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 21 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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Revisorernas grundläggande 
granskning 2017 



 

 

   

  

            
            

           
            

             
           
         

 
            

          
   

    

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-16 
Dnr 17SN321 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 

Förslag till beslut 

Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. 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. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling och 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. 

Revisorerna besöker socialnämnden den 22 november 2017. Utgångspunkt för mötet blir den 
enkät som distribuerats. Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon 
nämndspecifik frågeställning innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2017 - enkäten 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



         
            

         

  

 

 

Grundläggande granskning 2017 

Piteå Kommun 

Nämnd: Socialnämnden 
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Information 
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God revisionssed ger viss vägledning i hur granskningen ska 
anpassas. God revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en grundläggande granskning. 
Enligt God revisionssed förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa 
så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning å rapportering av 
verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning å 
rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll samt tydliga beslutsunderlag och protokoll.” 

Frågorna besvaras och analyseras inför våra träffar så att svaren i sig också utgör underlag för samtalet. Vid vår träff ska 
genomgång ske av frågor och svar genom en PP-presentation eller liknande och materialet ska överlämnas till revisorerna 
efter genomgången. Vid träffen deltar nämnden och dess ledamöter. Presentationen och svaren ska kunna härledas till 
revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Om du har frågor är du välkommen att ringa Kristian Damlin på 073 – 426 92 70 eller maila kristian.damlin@kpmg.se 

Enkätsvaret skickas till ovan eller överlämnas senast vid vårt inplanerade möte 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se


         
            

         

       
          
  

 

        

              
  

      

       
         
 

  
          

       

     
   

 

       
   

        
       

       
   

     

1 Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från 
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt målen x Revisionsbevis: Verksamhetsplan 2017, KF och nämnd 

1.2 Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara x Revisionsbevis: Nyckeltal och målvärden finns som 
mäter mot målen 

1.3 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser? 

x Revisionsbevis 

I samband med internkontroll och månadsuppföljning + 
vid årsredovisning. Beslut om åtgärder t ex inom Barn 
och familj-ärendekön. 

Revisionsbevis: 
- Månadsuppföljning och prognoser 
- Internkontroll ekonomi, HSL och SoL/LSS  med förslag till vidare åtgärder 
- VEP 2017 med tillhörande bilagor SO + ÄO 

2 Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt 
ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

4.1 Budget-prognos-utfall x Redogör för budget, prognoser under året samt utfall: 
Redovisas månadsvis till nämnden 

4.2 Frekvens och kvalitet på rapporteringen x Budgetuppföljning görs månadsvis. Fördjupad 
månadsrapport i mars, delårsbokslut i augusti. Prognoser 
sätts tillsammans med vo-chefer och avd.chefer samt 
under beredning med politiken. 

4.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser x Revisionsbevis 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



         
            

         

        
   

 

      
   

      
      

           
     

               
     

         
      

       
     

        
     

  

         

   
 

3 Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende 
såväl verksamhet som redovisning 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

5.1 Finns en övergripande struktur i kommunen
(reglemente/riktlinjer) för intern kontroll 

x KF har beslutat om riktlinje för internkontroll. 
Nämnden antar årligen tre planer för kontroll. 

5.2 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen 

x 
Bifoga revisionsbevis – finns i Platina 

5.3 Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys 

x Risk- och väsentlighetsanalysen genomförs på hösten och 
blir grund till nästkommande års internkontroll. 

5.4 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen 

x Bifoga revisionsbevis 
Efter genomförd internkontroll gör controller en 
tjänsteskrivelse för nämnden med en beskrivning av 
resultatet som antas av nämnden. 

5.5 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister 

x Bifoga revisionsbevis 
Vid upptäckta avvikelser kontaktas berörd 
verksamhet/ansvarig direkt. 

Övrigt 

Riskanalys och ”hot” mot verksamheten på kort och lång sikt 
- Demografi 
- Förändrad lagstiftning och rättstillämpning 
- Missbrukssituationen 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 
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Månadsuppföljning ekonomi 
oktober 



 

 

  

  
         

              
            

           
        

                
               

             
            

                
              

           
          

           

           
             

      

             
                   
                

       

            
         

             
           

              
            

        

  
   

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-07 
Dnr 17SN1 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2017 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på – 34,1 mkr. För helåret 
bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat på – 38,4 mkr. Förvaltningen arbetar med 
besparingar och försöker att sänka kostnader och vid varje nämndssammanträde presenteras 
förslag på åtgärder och besparingar för att minska budgetunderskottet. 

Det är inom stöd och omsorg som den största delen av budgetavvikelsen finns. Det har varit 
ett högt inflöde av ärenden till barn och familj under året. Svårigheterna med att rekrytera 
socialsekreterare kvarstår. Förvaltningen har varit i behov att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 4 172 dygn 
2016 till 4 795 dygn 2017 för perioden januari till och med oktober. Snittkostnaden för en 
placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

Inom personlig assistans har fyra ärenden överflyttats från Försäkringskassan till Piteå 
kommun under 2017. Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. 
Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med oktober har belastat 
förvaltningen med 4,2 mkr. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från 
migrationsverket med 550 kr/dygn för placerade barn. 

Inom Missbruksvården har antalet vårddygn ökat jämfört med 2016. Antalet vårddygn har till 
och med oktober ökat från 5 666 dygn 2016 till 5 940 dygn 2017 och hela ökningen har skett 
från maj. Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. Under 
augusti till oktober har dock placeringarna minskat något. 

Äldreomsorgen har en budgetavvikelse på + 1,2 mkr. Vård- och omsorgsboendena och 
beställare hemtjänst har underskott medan övergripande verksamhet genererar överskott.
Överskottet beror främst på grund av framtidens äldreomsorg och att leasing av arbetskläder 
startade först i september. Under september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet. 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten har varit i behov att 
använda ”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har 
ökat kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2017 
SN bild oktober 2017 

1 (2) 



 

 

  
          

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-07 
Dnr 17SN1 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

2 (2) 



 

   

                
          

               
           

    

                
        

                 
               

        
           

            
             

             
           
            

                   
                

         
              

            
         

   

              
                

          
            

                

            
           

            
           

           
 

Socialtjänsten Datum: 2017-11-06 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 2017 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på – 34,1 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden +0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat 
på – 38,4 mkr. Förvaltningen arbetar med besparingar och försöker att sänka kostnader och varje 
nämnd presenteras förslag på åtgärder och besparingar för att minska budgetunderskottet 
Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

 Högt inflöde till barn och familj under året, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. 
Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 4 172 dygn 2016 till 4 795 dygn 2017 för 
perioden januari till och med oktober. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 
kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

 Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017 i och med att Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande 
behov. Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

 Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med oktober på 4,2 mkr. Förändrade 
regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 kr/dygn. 

 Inom Missbruksvården har antalet vårddygn ökat jämfört med 2016. Antalet vårddygn har 
till och med oktober ökat från 5 666 dygn 2016 till 5 940 dygn 2017 och hela ökningen har 
skett från maj. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 
kr/dygn. Under augusti till oktober har dock placeringarna minskat något. 

 Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten har varit i behov att 
använda ”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har 
ökat kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år. 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på ett resultat på – 2,3 mkr för 
perioden och en prognos för helåret på – 2,3 mkr. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 
sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje chef har jobbat igenom sina 
rehabiliteringsärenden. Det har medfört en stor förbättring på sjukfrånvaron som förvaltningen lyckats 
sänka jämfört med tidigare år. Ligger nu på 7,8 % jämfört med 9,8 % motsvarande period 2016. 

För att säkerställa vikarier vid frånvaro har förvaltningen utökat poolerna inom bemanningsenheten, 
vilket initialt ökar kostnaderna men på sikt kommer att vara lönsamt. 
Semesterperioden har också påverkat resultatet negativt i alla pooler eftersom intäkterna halveras 
under de här månaderna men en återhämtning har skett efter semesterperiodens slut. 
Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och färre utbildad 
personal. 
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Socialtjänsten Datum: 2017-11-06 

Stöd och Omsorg 

Stöd och Omsorg har ett resultat för perioden på – 33,1 mkr, prognosen för helåret är – 35,9 mkr 

Stöd till försörjning Antalet hushåll är fler än förra året inom alla åldersgrupper. Fler nya hushåll 
kopplat till Migration. Etableringsschablon bygger på 2 vuxna och tre barn men många familjer har 
fler än tre barn. Beviljat bistånd på grund av sjukdom har minskat medan gruppen orsak arbetslöshet 
har ökat. Gruppen över 65 år har ökat kraftigt från 33 hushåll 2016 till 52 hushåll 2017. 
Försäkringskassan har aviserat att inte bevilja ersättning för boende i t ex kvarteret Häggen när de inte 
anser att det kan räknas som ett permanent boende. Socialnämnden ser över möjligheterna att bestrida 
detta. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Förvaltningen ser utmaningar med försäkringskassans ändrade 
regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. 

Stöd till barn och familj Något minskat inflöde av ärenden men räknat på årsbasis är antalet ärenden 
högt. I dagsläget är det inga ärenden i kö, men kommunen har beslutat att köp in ytterligare 30 
utredningar för att hålla lagstadgade utredningstider. Det är stora svårigheter att rekrytera familjehem 
vilket leder till att dyrare alternativ såsom familjehemsföretag måste väljas. Kostnadsökningarna inom 
Barn och familj kan sammanfattas enligt nedan. 

 Antalet placerade barn på institution och förstärkta familjehem har ökat med 3 st jämfört med 
samma period 2016. Familjehemsplaceringar har minskat med 15 st. 

 IVO har vid tillsyn krävt att lagstadgad utredningstid hålls annars utgår ett vite på 1,5 mkr. 
Det har medfört köp av konsulttjänster för utredningar. Förvaltningen har trots upprepade 
försök inte lyckats att rekrytera egen personal. 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0 - 20 år med utredningstid över 4 månader 
(%) 

80% 

70% 

60% 

50% 
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen 40% 
(SoL) barn 0 - 20 år med utredningstid 

30% över 4 månader (%) 
20% 

10% 

0% 

Projektet SAM har startat upp tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Kultur och fritid och 
Region Norrbotten där arbetet kommer att vara förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt 
att utbilda vuxna i föräldraskapet. Det tror förvaltningen på sikt kommer att leda till lägre kostnader. 

Psykosocialt stöd Antalet placerade på institutionsvård för vuxna har minskat och är lägre än vid 
samma tidpunkt föregående år. På årsbasis är dock antalet vårddygn fler än 2016 beroende på fler 
placeringar april-juli jämfört med 2016. Under augusti och september har dock placeringarna minskat 



 

                
               

           
             

           
              

            
              

     

           
          

             
 

                
              
             

               

             
                

                
                  

             
              

Socialtjänsten Datum: 2017-11-06 

något. Antalet besök inom öppenvården har ökat med ca 1300 besök jämfört med 2016 under 
perioden januari till oktober. LSS-boende har ökade kostnader på grund av extrabemanning på grund 
av omvårdnadskrävande brukare. Socialtjänsten får lägre ersättning från Migrationsverket än vi 
tidigare gäller en placering på ett LSS-boende. Det påverkar resultatet för boende LSS negativt. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen resultat är +1,2 mkr och prognosen för helåret är -0,1 mkr. 
Resultatet har påverkats positivt av att förvaltningen inte under året kunnat verkställa beslutet om 
arbetskläder. Framtidens äldreomsorg och medel avsatta för oförutsedda behov bidrar också positivt 
till resultatet. Från september har arbetskläder till de anställda införts vilket kommer att påverka 
kostnaderna resterande del av året. 

Ordinärt boende Verksamheten arbetar med innovation i olika projekt. Resultatet för 
hemtjänstproduktionen kan svänga mellan månaderna eftersom statistiken för hemtjänsttimmarna tas 
ut när månaden är klar och ersättningen till hemtjänstproduktionen är preliminär och korrigeras 
månaden efter. 

Särskilt boende I dagsläget har vi 8 platser som vi tomhåller pga av vattenskada, ombyggnation mm. 
Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. Flera av boendena har ett minusresultat vilket främst 
beror på vårdkrävande brukare och därigenom extrabemanning samt sommaravtalet. Det har också 
varit svårt att rekrytera vikarier vilket gjort att ordinarie personal arbetat övertid och därigenom ökade 
kostnader. 

Utredning/Bedömning/Avlösning Hemtjänsttimmarna ligger på en hög nivå. Det beror på att det är 
fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera 
av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Verksamheten har budget för 
beställare hemtjänst med ca 725 tim/dag. I september är det 747 tim/dag vilket är mer än vad som 
finns budgeterat. I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet vilket kan minska antalet 
hemtjänsttimmar om allt annat är lika vad gäller antal personer i behov av äldreomsorg. 



  
     

 

  

  

 

  

 

  

 

   

           

   

         

     

         

             

       

     

        

            

             

             

                

              

                  

              

            

              

               

         

                  

                   

             

              

                 

               

   

            

                 

                  

              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. oktober 

Verksamhet 

Budget jan-

oktober 

2017 

Utfall jan-

oktober 2017 

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2017 

Utfall jan-

oktober 2016 

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2016 

Budgetavvikelse 

jan -september 

2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning/Bemanningsenhet 

Administrativa enhet 

Förändring semesterlöneskuld 

21 503 

1 357 

10 231 

9 286 

629 

23 798 

1 279 

14 113 

8 439 

-33 

-2 295 

78 

-3 882 

848 

661 

14 848 

1 223 

5 533 

6 856 

1 237 

130 

99 

442 

926 

-1 338 

-2 307 

48 

-3 767 

717 

695 

-2 391 

0 

-3 070 

580 

99 

-86 

30 

382 

1 171 

-1 669 

0 

STÖD O OMSORG 264 573 297 633 -33 060 264 709 -6 426 -30 981 -35 908 -14 584 

Avdelningsgemensamt 2 552 595 1 958 3 003 10 432 1 545 1 572 6 484 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

833 

-742 

4 978 

-2 518 

252 

-757 

3 825 

-2 726 

581 

15 

1 153 

208 

284 

-750 

6 322 

-2 853 

216 

-17 

6 552 

3 681 

498 

18 

1 156 

-126 

700 

50 

1 450 

-628 

-1 226 

-29 

8 051 

-312 

Stöd till försörjning 38 128 39 949 -1 821 36 878 -206 -1 943 -2 080 -167 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

15 144 

22 983 

18 607 

21 342 

-3 463 

1 642 

16 069 

20 809 

-925 

718 

-2 944 

1 002 

-4 000 

1 920 

-1 164 

997 

Stöd till vuxna med funktionshinder 57 578 62 174 -4 596 62 279 -4 510 -5 119 -5 250 -2 567 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

5 125 

2 828 

2 708 

40 381 

6 536 

5 573 

2 854 

3 622 

44 254 

5 871 

-449 

-26 

-914 

-3 874 

666 

6 216 

3 614 

3 641 

42 575 

6 233 

-1 300 

-805 

-933 

-1 925 

453 

-467 

-628 

-789 

-3 821 

586 

-550 

-100 

-1 100 

-4 100 

600 

-1 522 

-608 

-1 357 

274 

646 

Stöd till barn och familj 57 329 75 656 -18 326 57 036 -1 721 -16 906 -21 000 -4 462 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

3 916 

5 500 

11 268 

36 646 

13 171 

6 227 

12 983 

43 275 

-9 255 

-727 

-1 715 

-6 629 

6 869 

5 286 

11 468 

33 412 

-2 411 

-286 

156 

820 

-8 619 

-946 

-1 817 

-5 523 

-10 000 

-600 

-1 800 

-8 600 

-4 215 

-878 

-343 

973 

Psykosocialt stöd 108 986 119 260 -10 274 105 512 -10 421 -8 559 -9 150 -13 872 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

792 

20 160 

63 166 

8 683 

16 185 

363 

21 021 

65 205 

16 118 

16 553 

429 

-861 

-2 039 

-7 435 

-368 

728 

17 150 

59 898 

12 292 

15 444 

0 

147 

-67 

-1 679 

-8 882 

61 

0 

393 

-540 

-1 196 

-6 911 

-305 

0 

600 

-500 

-1 500 

-7 300 

-450 

243 

-522 

-2 187 

-11 347 

-59 



  
     

 

  

  

 

  

 

  

 

   

        

        

        

           

               

        

            

            

      

         

              

          

           

           

            

         

              

           

           

           

           

         

             

   

                 

       

       

            

           

               

              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. oktober 

Verksamhet 

Budget jan-

oktober 

2017 

Utfall jan-

oktober 2017 

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2017 

Utfall jan-

oktober 2016 

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2016 

Budgetavvikelse 

jan -september 

2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

ÄLDREOMSORG 392 102 390 881 1 221 376 422 277 2 234 -136 -5 031 

Avdelningsgemensamt 14 966 8 590 6 376 6 895 3 957 7 083 3 500 3 519 

Framtidens äldreomsorg 5 109 2 591 2 518 952 4 200 2 561 2 800 3 642 

Ordinärt boende 57 166 57 914 -748 52 044 -2 223 -6 -600 -4 234 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 12 181 13 201 -1 021 12 589 -846 -810 -800 -1 164 

Nattpatrull 5 575 5 632 -57 5 426 193 -49 0 193 

Hemsjukvård dag & natt 20 945 20 717 228 16 917 -632 151 -400 -1 275 

Rehabteamet 14 136 14 623 -487 13 771 -1 785 197 -500 -2 459 

Samvaron 2 089 1 667 422 1 856 310 336 400 355 

Övriga verksamheter ordinärt boende 2 241 2 074 167 1 485 536 169 700 116 

Särskilt boende 210 803 214 176 -3 374 216 589 -3 320 -3 301 -3 400 -3 891 

Österbo 20 459 20 621 -162 20 440 -48 -159 -100 52 

Källbogården 16 759 16 975 -215 20 216 -340 -222 -200 -483 

Öjagården 15 305 15 636 -331 15 788 -963 -271 -300 -981 

Norrgården 23 595 23 623 -28 24 024 -1 046 -36 100 -1 148 

Mogården 24 380 24 623 -243 24 041 164 -121 -200 25 

Hortlaxgården 24 218 25 704 -1 486 25 557 -559 -1 510 -1 400 -677 

Roknäsgården 17 697 17 873 -176 19 450 -339 -155 -100 -399 

Berggården 26 226 26 419 -193 26 075 -254 -185 -100 -230 

Rosågränd 7 521 8 132 -611 8 159 -141 -564 -600 -187 

Munkberga 16 141 16 845 -704 16 179 -459 -749 -700 -514 

Övriga verksamheter särskilt boende 18 502 17 728 775 16 661 666 669 200 649 

Utredning/Bedömning/Avlösning 123 816 128 133 -4 317 121 084 -6 349 -4 326 -2 900 -7 920 

Betalningsansvar 281 151 130 85 184 92 100 40 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 78 717 84 400 -5 683 82 734 -8 445 -5 627 -5 000 -9 894 

Bostadsanpassning 3 033 2 875 158 2 798 234 610 0 -19 

Färdtjänst 2 291 2 240 51 2 169 122 -10 0 142 

Övriga versamheter U/B/A 39 494 38 467 1 027 33 298 1 556 608 2 000 1 811 

Omvårdnadsintäkter -14 997 -16 303 1 306 -15 035 1 995 1 164 1 500 2 653 

Förändring semesterlöneskuld -4 762 -4 222 -540 -6 107 2 016 -940 -1 036 1 201 

Totalt Socialtjänsten 678 177 712 312 -34 134 655 979 -6 020 -31 054 -38 435 -19 702 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN130 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017, 17-08-15 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

          

     
 

            
           

             
            

              
              

                 

 

 

    
 

     
    

    
    

    
    

  
    

     
     

 
      
    

  
   

 
   

 

    
    

Datum 
2017-10-06 

Förvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2017 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa 
aktiviteter för att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i 
verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget till nämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. 
Verksamheten måste därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder 
som kan säkerställa ekonomin under det kommande året. Nedan redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Förvaltningsövergripande 

Genomförda åtgärder: 

Åtgärd Genomfört Effekt 2017 (tkr) Effekt 2018 (tkr) 
Minskat utbildningskostnaderna Ja 500 500 
Ytterligare minskning på deltagande av 
seminarium och utbildningar (fler 
webbföreläsningar) 

Pågår 100 100 

Höjt omsorgsavgifterna 2016 Ja 2 800 2 800 
Ytterligare höjning omsorgsavgift i 
VEP 2018 (förslag 10% höjning) 

Pågår upp i VEP 
2018 i KF 

0 500 

Avgift ledsagning enligt SOL 
(Socialnämnden fattat beslut i april 
sedan upp till KF för beslut) 

Ja 50 100 

Gemensam bilpool Ja 100 100 
Aktivt arbeta för minskad sjukfrånvaro Ja 1 000 1 000 
Jobba med arbetsmarknadsprogram för 
att klara kompetensförsörjningen 

ja Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Förändrad biståndsbedömning Ja 2 000 3 000 
Avgifts belägga hyra på Samvaron Ja 30 30 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se


    

   
     

       
    

       

     
    
   

 
   

 
     

    
  

     
     

   

   
    

   

   

    

    
    

   
  
  

 

   
  
   

   
   

   

     
    

   
 

  
  

   
    

     
     

     
 

  

     
    

 
 

       
      

      

 

      
 

    

     
  

    

    

       
     

     

2 
Åtgärd Genomfört Effekt 2017 

(tkr) 
Effekt 2018 
(tkr) 

Pedagogiska måltider inom 
äldreomsorgen plockas bort – se 
över kan vi ha det enbart på 
demensboenden. Besparing om vi 
tar bort det helt med 1 mkr. 

Beslut i nämnden att enbart 
ta bort pedagogiska måltider 
på vård- och 
omsorgsboende.Pedagogiska 
måltider kvar på 
demensboende.(571 tkr) 

0 546 

Se över möjligheten till annan 
driftsform av Samvaron och 
Träffpunkten(Gäller ÄO). 
Förvaltningens förslag var att lägga 
ner tre samvaroverksamheter i 
Roknäs, Rosvik och Norrfjärden 

Nej, Socialnämnden antog 
inte förvaltningen förslag till 
besparing med 280 tkr/år 

280 280 

Förslag till åtgärder: 

Åtgärd Genomfört Effekt 2017 (tkr) Effekt 2018 (tkr) 

Fortsätta jobba med innovationsarbete 
och test i liten skala Pågår 

Klara av att 
bemanna och 
bibehålla kvalitén 
i verksamheterna 

Klara av att 
bemanna och 
bibehålla kvalitén i 
verksamheterna 

Hälsosam schemaläggning med 
brukaren i fokus, samplanering 

Nej, start hösten 
2017 

100 500 

Se över mattransporterna i hemtjänsten 
– annan utförare än hemtjänst 

Nej 0 Klara av bemanna 
verksamheterna 
med utbildad 
personal- rätt 
person på rätt plats 

Ärenden ska beredas med 
förvaltningsledningen innan beslut tas i 
IU. Kostnaden för insatsen ska 
noggrant granskas och alternativ ska 
finnas redovisat. 

Pågående Kvalitetssäkra 
besluten 

Kvalitetssäkra 
besluten 

Uppdrag att utreda ramavtal på 
missbrukssidan samt barn och familj 

Pågående/samarbete 
med inköp 

? ? 

Se över placeringar på vuxna och barn 
och omförhandla avtal – görs aktivt 
redan idag. Aktiviteter som pågår ska 
redovisas. 

Pågående ? ? 

Ta fram riktlinjer för placeringar barn 
och unga. 

Pågår upp i nov 
nämnden 

Ta fram riktlinjer för missbruksvård 
samt placeringar missbruk 

Pågår upp i nov 
nämnden 

Föreslå lämpliga verksamheter för 
intraprenad. 
Räkna på ett nytt jourhem för att 
minska kostnader för placeringar av 
barn. 
Se över delegationsordning (Beslut upp 
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till 3 månader) Behöver förtydligas. 
Organisationsöversyn 
Utreda nedläggning av våga vilja. 
Ta upp arbetet med framtidens stöd och 
omsorg. 
Minska 4 platser Berggården 
(Dubletter) 

Nej, Utredning 
pågår. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-06 
Dnr 17SN344 

Socialnämndens verksamhetsplan 2018 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen 
och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 
syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv 
där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för 
att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är 
delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, 
jämställdhet och hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018 
Bilaga Stöd och omsorg
Bilaga Äldreomsorg 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 

1 (1) 
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Inledning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. 
Planen uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har 
på förvaltningen inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras 
indikatorer och nyckeltal samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen från 
fullmäktige och socialnämnden. 

2 Socialnämndens uppdrag 
Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens 
socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja 
kommuninnevånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 
aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika 
förutsättningar kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör 
detta genom att erbjuda stöd, hälso- och sjukvårdvård och omsorg när individens egen 
förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs rättssäkert, 
skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga och har inflytande. 
Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och hållbar 
utveckling. 

2.1 Verksamhetsidé 

2.1.1 Verksamhetsinnehåll 
o Myndighetsutövning 
o Särskilda boendeformer för äldre, funktionsnedsatta och kategoriboende 
o Hemtjänst i ordinärt boende 
o Nattpatrull 
o Hemsjukvård 
o Avlösning, utredning 
o Korttids/fritids 
o Personlig assistans 
o Daglig verksamhet, sysselsättning 
o Boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagarservice 
o Missbruksvård 
o Familjehemsgrupp/familjerådgivning/familjebehandlare 
o Bostadsanpassning 
o Träffpunkter, Samvaron 
o Anhörigstöd 
o Ungdomsmottagning 
o Stöd till dövblinda 
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2.1.2 Insatser av god kvalité skapar trygghet 
Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes 
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det förutsätter att den 
enskildes behov av stöd har identifierats, att beslut om bistånd fattas och att behoven 
tillgodoses genom verkställande av beslut. Genom biståndsbeslut, service och 
verkställighet tillförsäkras den enskilde goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå. 

 Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. 

 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade, säkra och effektivt utförda, baseras på 
bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntade resultat. 

 Insatserna är tillgängliga och fördelade efter behov. Det ska vara lätt att 
få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde med 
och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten. 

 Myndighetsutövningen präglas av rättssäkerhet och rättspraxis. 
Rättstillämpningen ska grunda sig på lagstiftningen samt vara tydlig och 
förutsägbar. 

3 Prioriterade mål 2018 

3.1 Kommunövergripande mål för alla nämnder 

3.1.1 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 
46 000 invånare 

Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - underlätta för personer med svårigheter, 
medicinska eller sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till 
skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott 
bemötande och hög tillgänglighet. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till 
medborgaren och därigenom en positiv bild av Piteå Kommun. 

3.1.2 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund (Integrationsprogram) 

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder 
ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna 
funktionsnedsatta sker i samverkan mellan avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med 
träffpunkter, samvaron och dagverksamhet för dementa. 
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3.1.3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande
boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. Arbetet 
med att lösa boendefrågan i projektet ”Framtidens Stöd och omsorg” fortsätter. Äldreomsorgen bygger 
ett nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av 
ytterligare boendeplatser inom de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner. 

4 Kommunens strategiska områden och
mål 

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, 
samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige 
antagit mål för nämnden. Nedan redovisas de strategiska områdena med 
kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommun-
fullmäktige. 

4.1 Barn och unga – vår framtid 

Kommunövergripande mål riktade till Sn 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra 
droger (Barnkonventionen) 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. 
Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel barn/unga 0-20 år som bor 
kvar i sin hemmiljö med insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
biståndsbedömd insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

Antal placerade barn och unga Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 
- exklusive ensamkommande 
flyktingbarn 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn (i 
familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och Familj 

- Andel anmälningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel ansökningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) av 
totalt inflöde till mottagningen 
Barn och Familj, % 

Totalt antal beslut om insatser 
för stöd och behandling av barn 
och unga 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 månader, % 

Kontroll 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 
år med utredningstid över 4 
mån, % 

4.1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Barn och familj, 
minska ärendekön 
och klara lagstadgad 
utredningstid på fyra 
månader. 

På 
börjad 

KS boksluts 
beredning 

Ärendekön har minskat från 
91 ärenden i kö december 
2016 till 12 ärenden i kö 
mars 2017. 

Stöd och omsorg 

4.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för
all välfärd 

Kommunövergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030, 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 
Nämndens mål beslutade av KF 
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 
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Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel personer som via 
samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

minst 75 % Folkhälsa, Kontroll, 
Trend - följa utveckling, 
Social hållbarhet 

- Andel personer 18-24 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

- Andel personer 25-64 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

Antal hushåll som omfattas av 
"Jobbstimulans" 

Uppföljning 

4.3 Demokrati och öppenhet 

Kommunövergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka 
Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service 
Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 
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4.3.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Riskanalys, 
ingår i 
ledningssystem för 
systematisk 
kvalitetsutveckling 

Ej klart SN VEP 
2016 + 2017 

Ta fram en riktlinje som 
stöd 

Stab, ta fram 
riktlinje. 

Äldreomsorgen 
Stöd och omsorg, 
implementera i 
verksamheten. 

Genomföra en 
jämställdhetskart-
läggning inom 
området XXXX. 
Välj ut ett nytt 
område 

Genomfört 
och 
redovisat 
för 2107. 
Inför 2018 
väljer 
nämnden ut 
ett nytt 
område. 

SN 
handlings-
plan för 
jämställdhet 
och i 
riktlinjer 
från KF. 

Under året genomförs en 
kartläggning av 
jämställdhet på området, 
redovisas till SN. 

?? 

4.4 Livsmiljö 

Kommunövergripande mål 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nämndens mål beslutade av KF 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och service av god kvalité 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla hushåll, 
månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd under 25 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll 
under 25 år, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel boendeplatser enl. LSS § 
9.9 där den boende har möjlighet 
till en individuellt anpassad 
aktivitet per dag utanför 
bostaden, % 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat 

Andel anhöriga inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel anhöriga inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som överklagats/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för 
utsatta personer 

90 % 

Nöjd Medborgar-Index -
Äldreomsorg 

90 % nöjdhet 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

max 3 månader 
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4.4.1 Uppdrag från Socialnämnden 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Nutrition Ej klart SN VEP 

2016+2107. 
Upprätta en riktlinje för att 
förebygga undernäring. 

Chefen för hälso-
och sjukvård, 
äldreomsorgen. 

Kvalitetssäkra det Ska SN VEP 2017 Att göra kopplat till Äldreomsorgen 
förebyggande bort, om Samt reviderat Stöd och omsorg, 
arbetet till skydd det är övergripande handlingsprogram: 
mot olyckor. klart. 

Kolla på 
handlingsprogram 
för skydd mot 

- Avdelningarna utser 
ansvarig funktion för 

Implementera LG. olyckor genomförande. 
reviderat – Rutiner för hur 
handlingsprogram prestationsmålen ska 

genomföras och nås 
upprättas på varje 
avdelning. Kommer som 
uppdrag i VEP inför 2017. 
– Årligen i februari 
rapportera in i resultat i 
Genvägen 

Arbeta med 
innovation och 
verksamhets-
utveckling för att 
möta de behov som 
finns. 

Påbörjat Riktlinjer 2018 Flera innovativa projekt är 
under utveckling i 
socialtjänsten. Exempelvis 
nuddisar, Viva-appen, 
introduktionsmaterial för 
nysvenskar, serviceteam, 
behörighets tilldelning via 
e-plattform och 
planeringsverktyg. Idesluss 
– Vinova projektet 

Stöd och omsorg, 
äldreomsorgen 

4.5 Personal 

Kommunövergripande mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer 
Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till 
utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) -
Hållbart 

medarbetarengagemang (HME), 
skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) -
huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa, Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare, 
Jämställdhet, Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet, 
Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

4.5.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Öka frisknärvaron i 
socialtjänstens 
verksamheter. Målvärde 
för 2017, krympa 
sjuktalen. 

Påbörjat SN VEP 
2016+2017 

Fortsätta det systematiska 
arbetet med fokus på hälsa 
och rehabiliteringsarbete. 

Äldreomsorgen 
Stöd och 
omsorg 

4.6 Ekonomi 

Kommunövergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
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Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i 
årsresultat 

Budgetföljdsamhet 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt, 
kr/inv 0-64 år 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt 
exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 
år 

I nivå med liknande 
kommuner 

Uppföljning 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB), exkl ersättning från FK, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB, exkl ersättning från FK och 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-
64 år 

Trend - följa utveckling Kontrollera formulering 
mot Kolada 

Kostnad insatser inom LSS enligt 
KPB, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Uppföljning 

Kostnad särskilt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad ordinärt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL och HSL, exkl lokalkostnader, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning 

Kostnad ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Uppföljning 

4.6.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Se över möjliga 
omfördelningar 
inom angiven 
driftsram. I syfte att 
på bästa sätt sträva 
mot balans mellan 

Pågår Riktlinjer 
2018 
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ekonomi och 
verksamhet. 

4.6.2 Uppdrag från Socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Förvaltningen ska vi 
utgången av 2018 
redovisa en ekonomi 
i balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Förvaltningsledningen 

Socialnämndens prioriterade nyckeltal
för kvalitet 

Följande områden ser socialnämnden som särskilt viktiga att följa upp då de är 
indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvård 
Reducerad läkemedelsanvändning - Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 
Reducerad läkemedelsanvändning- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 
Socialt arbete 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i boendet/hemtjänst/gruppbostaden 
Tid från ärendets start tills beslut är taget 

Tid från beslut till verkställighet 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning 

Hälso- och sjukvård/Socialt arbete 

Basal hygien – Följa basala hygienföreskrifter 
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Omvärldens påverkan på
socialnämndens uppdrag 

Omvärldsspaning – Socialtjänsten 

Piteå kommun har en åldrande befolkning. Demografiutvecklingen kommer att ställa 
stora krav på kommunen och innebär en utmaning. Nuvarande kommunala åtaganden 
kommer att vara svåra att upprätthålla i framtiden. När kommunens resurser fördelas 
behöver hänsyn tas till demografi utvecklingen. I kommunen ökar antalet personer i 
åldern 80 år och äldre enligt prognosen med 717 personer mellan åren 2014 till 2024. 
Antalet personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period med 158 personer. 
Fram till 2040 kommer antalet över 80 år att öka med ca 1800 personer enligt 
beräkningar från Statisticon. Enligt Boverket har det i Sverige försvunnit 40 000 
platser i särskilt boende för äldre sedan 1994. Endast hälften av landets kommuner 
anser att man har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre. 

2 9453 000 80 år och äldre 
2 228 

1 8142 000 

1 000 
2004 2014 2024 
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90 år och äldre 

500 451 

400 

300 

200 

100 

234 
293 

2004 2014 2024 

Ökad kommunal och regional samverkan 
Norrbottens kommunerna behöver öka samordningen när det gäller uppdrag, 
nätverksarbete och kompetensförsörjning inom områden missbruk, psykiatri och 
samsjuklighet. Samverkan behöver intensifieras mellan huvudmännen och övriga 
intressenter. 

Kommunal, regional och statlig styrning ökar 
Nationella riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna ökar. Kraven 
på dokumentation höjs. Mängden statistik som ska levereras in ökar. Detta 
sammantaget kommer att öka kommunens kostnader. Vi ser fler granskningar av 
tillsynsmyndigheter. 

EU 
Med hjälp av EU-medel kan socialtjänsten driva utveckling i projektform. Vi bör i 
framtiden vara aktiva projektägare och ta större ansvar för nya EU-projekt. 

Hälso- och sjukvård 
Demografin tillsammans med den medicinska utvecklingen och E-hälsa säger en del 
om framtidens väntande krav. Kommunens hälso- och sjukvård ställs inför stora 
utmaningar med ökade krav på utveckling, samarbete och samordning av resurser. 
Komplexitet i ärenden går inte att mäta på samma sätt som demografin men klart är 
att komplexitet ställer krav på kompetens och resurser och att vara en lärande 
organisation. Den snabba medicinska utvecklingen innebär att mycket av vård- och 
omsorgsarbetet kommer att ske i det egna hemmet. En utveckling som är bra för 
individen men kan påverka kommunens ekonomi. Klarar kommunen inte av att ta 
emot vårdförskjutningen kan patientsäkerheten påverkas. Kommunen behöver 
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planera för att klara av de förändrade förutsättningarna som den nya betalansvarslagen 
kommer att innebära. Beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2017-2018. 

Egenvård 
Verksamheten behöver i större omfattning få skriftliga underlag från ansvarig läkare 
när det gäller egenvårds bedömning. Egenvård är när legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Uppföljning av egenvårdbeslut ligger kvar som uppdrag för hälso-
och sjukvårdspersonalen. 

Högre medvetenhet hos medborgarna om socialnämndens skyldigheter 
Massmedia och internet är viktiga verktyg som bidrar till en högre medvetenhet, samt 
en ökad individualisering av samhället. Brukare och anhöriga är i högre grad 
medvetna om sina rättigheter och ställer krav. Högre krav ställs på flexibla stödformer 
och individuellt anpassade insatser. Här förväntas brukarmedverkan öka, vilket är 
positivt. Vi ser en trend med fler överklagningar. 

E-tjänster/ välfärdsteknologi 
Relativt nytt område för förvaltningen. Flera projekt pågår nationellt och i vår 
kommun. Här finns stor utvecklingspotential, både för att hitta optimerade lösningar 
och ge bättre service. 

Psykisk ohälsa 
Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen påverkas av det 
regelverk som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Bistånd i form av försörjningsstöd har 
en direkt koppling till trygghetssystemens utformning och arbetsmarknaden. Ohälsan 
ökar bland kvinnor i Piteå och då framför allt den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. 
Större komplexitet i individuella ärenden genom neuropsykiatriska diagnoser. 

Vi ser även att antalet sjukskrivningar pga psykisk ohälsa ökar i vår egen förvaltning. 

Studier visar att cirka 20 procent av alla äldre personer lider av psykisk ohälsa. Inom 
en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa 
till en av våra största folksjukdomar. Samhället kan förvänta sig ett ökat behov av stöd 
och vård för äldre personer med psykisk ohälsa. 

I verksamheten Barn och familj ser vi en koppling mellan ökad psykisk ohälsa och 
anmälningar om barn som far illa pga. våld i olika former. Verksamheten ser även att 
ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder till en mer utsatt situation för barn i Piteå. 

Demens 
Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att 
insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år 
eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. 
Varje år insjuknar drygt 25 000 personer i en demenssjukdom. Det kommer att innebär 
en stor framtida utmaning för samhället. Samhällskostnaderna i riket för vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom beräknas uppgå till drygt 50 miljarder 
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kronor, varav 85 procent av kostnaderna faller på kommunerna, 5 procent på 
landstingen och resterande 10 procent på anhöriga eller andra närstående. 

Sjuka/arbetslösa 
Bedömningen är att trenden med en ökad andel individer där sjukdom är orsaken till 
försörjningsstöd kommer att hålla i sig. Fortsatt behov att utveckla samverkan med 
sjukvården och försäkringskassan. Problemet med att läkare inte sjukskriver personer 
i försörjningsstödet kvarstår vilket skapar onödiga svårigheter vid rehabilitering. 
Behovet av arbetsträningsplatser kommer att öka. Förvaltningen behöver utveckla sin 
egen tillgång på platser. 

Klienter inom psykosocialt stöd är till stor del sjuka eller utan sysselsättning och inget 
säger att det kommer att bli ändring på detta. Här ser vi behov av mer individuella 
lösningar för vår klienter med väldigt snabba ingångar. 

Den totala andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen ökar. Det 
innebär att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten. 

Integration och mångfald 
Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet för ett inkluderande samhälle. Den rådande 
bostadsbristen leder till ökad segregering. 

Trycket på försörjningsstödet kommer att öka när besluten kommer i fatt på 
Migrationsverket. Det finns ett stort behov att tydliggöra ansvarsfrågorna kring 
integrationen inom kommunen särskilt med tanke på kommunens mål om 43000 inv. 

Funktionsnedsatta 
Behovet av individuella anpassade sysselsättningsplatser kommer att öka. Fler platser 
och fler personal krävs för att undvika vite. Medborgarna kräver ökade individuella 
lösningar och större mångfald i utbudet av stödformer för att kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. 

Inom barn och familj ökar antalet insatser. Det ställs också högre krav på insatsernas 
utformning och innehåll vilket gör det svårare att verkställa. 

På grund av förändrad rättspraxis inom personlig assistans kan fler personer än 
tidigare förlora sina beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa 
personer kan förväntas söka stöd och hjälp i sin dagliga livsföring från kommunen. 
Försäkringskassan i Piteå ser också över sina ärenden kopplat till att den tid HSL-
insatser tar ska bekostas av huvudmannen för HSL-insatsen. Ett stort antal ärenden 
omfattas vilket kommer att vara kostnadsdrivande för kommunen. 

Personalförsörjning 
Socialtjänstens verksamheter står inför en stor kompetensförsörjningsbrist. Antalet 
sökande till sommarjobb fortsätter att minska. Verksamheterna upplever redan nu 
svårigheter att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft inom flertalet 
yrkesgrupper. 

Att efterfråga bredare kompetenskrav har prövats i samband med rekrytering denna 
höst. Det innebar betydligt fler sökande med intressanta inriktningar vilket pekar på 
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ett intresse att jobba i Piteå kommun. Här behöver vi få strukturer för att möjliggöra 
bättre rekryteringar i framtiden. Större konkurrens om arbetskraften försvårar 
rekrytering av rätt kompetens till socialtjänsten. 

Generationsväxling 
Socialtjänsten behöver planera för kommande generationsväxling när det gäller 
baspersonal och nyckelfunktioner. Tabellen nedan som bygger på pensionsavgång vid 
65 år visar att det är 182 personer som slutar sin anställning fram till 2020. Vi ser stora 
utmaningar att klara kompetensförsörjningen i samma takt. 

Bostäder 
Liksom de flesta kommuner i landet har vi brist på bostäder. Kommunledningen har 
inrättat en förvaltningsövergripande grupp med uppdrag att öka förutsättningarna för 
socialt utsatta, primärt flyktingar, att hitta bostad i kommunen. Det finns behov av en 
kommunal boendestrategi som även inkluderar de människor som i dag har svårt att 
hitta och behålla sin bostad. Som exempel ser vi behov av halvvägshus med dygnet 
runt bemanning samt fler anpassade boende, då många av våra klienter inte passar in 
i de bostadsformer som finns. Socialtjänstens möjligheter att vara behjälpliga vid 
anskaffning av en bostad är begränsad. Det betyder att de människor som av olika 
anledningar inte får tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden hamnar i ett utsatt läge. 

En bostadsmarknad med tillgång till ett varierat utbud av lägenheter avseende standard 
och hyresnivå skulle förbättra möjligheterna att lösa bostadsfrågan i individärenden. 
Avsaknaden av alternativ gör att socialtjänstens ansvar ökar i frågan. 

Under de närmaste åren finns ett stort behov av att öka antalet särskilda boendeplatser i 
socialtjänsten både för äldre och funktionsnedsatta. 

Missbruk 
Ökad konsumtion och tillgång av alkohol och andra droger får konsekvenser i form 
av ökade kostnader och ohälsa i samhället. 

Vi ser en ökning av antal hjälpsökande som är mer vårdkrävande vilket kräver mer 
resurser. Fler yngre går snabbare från missbruk till allvarligt beroende. 
Vi önskar bättre samsyn och samarbete med psykiatrin, Af, LSS och stöd till 
försörjning. De som har ett beroende har låg status i samhället och vi ser att de inte 
får den hjälp de behöver. Vi behöver utveckla arbetet med att kunna ge ett bättre och 
anpassat stöd till personer med samsjuklighet, idag en grupp som vi har svårighet att
kunna ge ett bra riktat stöd. Även här krävs utveckling av samarbetet med psykiatrin 
för att kunna arbeta med samtidiga insatser. 

Stödet till anhöriga och närstående 
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Krav och efterfrågan på kommunalt anhörigstöd ökar, inte minst från olika intresse-
organisationer. I framtiden blir det ännu viktigare att nå ut till anhöriga med olika 
former av stöd. 

Ekonomiska förutsättningar 
Förändringar i driftram 2018 jämfört med 2017 I tkr. 

Ramökning -15 000 

Ramneddragning -3 801 

Ramneddragning tillfälligt flyktingstöd -1 500 
Ramökning VEP 2016-2018 pga inv. nytt äldrecenter 1 113 
VIVA till baspersonal -1 100 

Prisökning totalt 1 323 

Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar. 

7.1 Ekonomi 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara 
ekonomin och den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. 
Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler 
åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren. 
Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 

7.2 Socialnämndens ramfördelning 2018 

Verksamhet Nettokostnader (tkr) 

Politisk vht / adm / förvaltningsledning 24549,8 

Stöd och omsorg 310 996,9 

Äldreomsorg 462 154,3 

Totalt 797 701,0 

7.3 Socialnämndens investeringsbudget 
Investeringar (tkr, löpande pris) 2017 2018 2019 
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Byte av larmtelefon och växelsystem pga. digitalisering 300 300 300 
Investeringsram ospecificerad 1 000 
Totalt 1 300 300 300 
Kapitalkostnad (avskrivning, int rta) 77 170 202 

7.4 Särredovisade kostnader 

Socialnämnden vill ha månadsvisa rapportering, analys och åtgärder, inom i första 
hand följande områden: 

 Hemtjänst 
 Stöd och omsorg 
 Äldreomsorg 

 Personlig assistans 
 Försörjningsstöd 
 Placeringar utanför egna hemmet 

– Barn 
– Vuxna 

Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och 
handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt 
följa och åtgärda. 

8 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som 
omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller 
SoL och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvårdvården enlig Patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda 
internkontrollplanen för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den 
årliga patientsäkerhetsberättelse, som ska redovisas för nämnden. 

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom interna kontrollplaner som 
årligen antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till nämnden 
en gång per år i samband med beslut om ny internkontrollplan. 

8.1 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 
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I enlighet med SOSFS 2011:9 vill socialnämnden särskilt påtala vikten av att 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas. Socialnämnden antog en 
reviderad version av ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 2016-10-19. 
Ledningssystemet innefatta även riskanalys och klagomålshantering. 

Övergripande kvalitetstankar 
Socialnämnden vill att följande punkter beaktas särskilt då det gäller kvalitén i 
verksamheten. 

9.1.1 Socialt arbete/social omsorg 
Då det gäller det sociala arbetet vill nämnden särskilt betona följande punkter som 
riktlinjer för verksamheten: 
 Medborgaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt 

liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att medborgaren kan ta ansvar 
för sitt eget liv och framtid. 

 Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete/omsorg som 
är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och medborgarens delaktighet. 

 Vid myndighetsutövning ska stödet till den enskilde alltid utgå ifrån utredning 
av den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara sina 
behov. 

 Vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner ska alltid den 
enskildes perspektiv stå i fokus genom hög grad av delaktighet. 

 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. 
En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättrings är avvikelserapportering. 

9.1.2 Hälso- och sjukvård 
Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, 
dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till 
förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur 
nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. 

Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete 
med hälso- och sjukvård: 
 Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda 

människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada 
 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 

evidensbaserade metoder ska användas 
 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans självbestämmande och integritet 
 Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vård skador 
 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge 

säker vård och rehabilitering 
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