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Beslutande:  Agnetha Eriksson (S), ordförande 

  Tommy Caesar (S) 

  Maria Truedsson (S), ersätter Sven-Gösta Pettersson (S) 

Elisabet Davidsson (S) 

Mathias Thelin (S) 

Åsa Marklund (S), §§ 152-163 

Sabah Larsson (S) 

Beatrice Åström (S) 

Stig Rönnbäck (S), ersätter Mikael Markström 

Linda Sandström (V) 

Daniel Bergman (M) 
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Majvor Sjölund (C), §§ 164-168 

Mayvor Ekberg (KD) 

 

 

Övriga deltagare: Gunbritt Johansson, socialchef 
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Greger Pettersson, avdelningschef SO, §§ 158-160 
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§  152 

Utvalda ärenden 

Tre ärenden föredras vid dagens sammanträde, varav ett från Stöd till barn och familjer, ett 

från Äldreomsorgen och ett från Psykosocialt stöd. 
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§  153 

Månadsuppföljning till och med september 2014  

Diarienr 14SN323 

  

Beslut  

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med september 2014 

 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen visar på ett resultat till och med september på +4,5 mkr. Det är en i 

princip oförändrat sedan föregående månad då resultatet var +4,6 mkr. Helårsprognosen är 

nu ett minusresultat på - 5 mkr vilket är en försämring jämfört med augusti på 1,0 mkr. 

Politik, förvaltningsledning och administration har minskat prognosen med 200 tkr beroende 

på ett vite till arbetsmiljöverket angående Mogården. Inom Äldreomsorgen har prognosen 

försämrats med 400 tkr och där är det framtidens äldreomsorg som står för den stora 

förändringen Inom stöd och omsorg har prognosen försämrats med 200 tkr och där är det 

inom institutions vård vuxna som står för förändingen. Personlig Assistans har också 

försämrat sin prognos med 200 tkr. För mer detaljerad information, se beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

SN bild september 2014 

Månadsuppföljning september 2014 
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§  154 

Omfördelning av ospecificerad investeringsram till inköp av 

inventarier 
 

Diarienr 14SN298 

  

Beslut  

Överföra 750 tkr från den ospecificerade investeringsramen 2014 till inköp av inventarier i 

samband med renovering av socialtjänstens lokaler i stadshuset. I den summan ska 

inkluderas inventarier till socialtjänstens korridor utanför socialchefens kontor. Målsättning 

är återbruk av befintliga hela möbler. 

 

Ärendebeskrivning  

I mars beslutade socialnämnden att de investeringsmedel på 1 500 tkr gällande 

ospecificerade investeringar skulle anslås till nämndens arbetsutskott att fördela när behov 

uppstod. (SN § 37) Till och med 2014-09-18 har 62 800 kr använts samt att det är äskat 68 

400 kr till datorer för införandet av VIVA till baspersonalen. I samband med renoveringen av 

socialtjänstens lokaler i Stadshuset behöver nya möbler i fikarum och andra gemensamma 

lokaler köpas in. Därför föreslås att 800 tkr avsätts till detta och att socialchef kan besluta om 

dessa inköp.  

 

Beslutsunderlag 

Specifikation på inventarier 
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§  155 

Omfördelning av ospecificerad investeringsram till inköp av datorer  

Diarienr 14SN282 

  

Beslut  

Överföra 68 400 kr från den ospecificerade investeringsramen 2014 till projektet "VIVA till 

baspersonal. 

 

Ärendebeskrivning  

I mars beslutade Socialnämnden att de investeringsmedel på 1 500 tkr gällande 

ospecificerade investeringar skulle anslås till nämndens arbetsutskott att fördela där behov 

uppstod.( Sn § 37) Till och med 2014-09-18 har 62 800 kr använts. Projektet med att införa 

VIVA till baspersonal kommer under hösten att påbörjas i hemtjänstgrupper och är därför i 

behov att köpa in 9 st datorer till en kostnad av 7 600 kr/st. Investeringsmedel för inköpen är 

äskade i VEP 2015-17 men det är i dagsläget inte klart att Socialnämnden får dessa medel. 

Om äskade medel beviljas kommer nämnden att få tillgång till dessa först 2015. För att 

kunna påbörja arbetet med att införa VIVA till baspersonal behöver därför 68 400 kr 

överföras från de ospecificerade investeringsmedlen. 
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§  156 

Revidering av ledningssystem  

Diarienr 14SN280 

  

Beslut  

- Anta reviderat ledningssystem för Socialtjänsten. 

- Uppdra till förvaltningen att utveckla ledningssystemet till att även inkludera 

klagomålshantering och riskanalys. 

- Lägga till kontaktpolitiker i flödesschemat 

 

Ärendebeskrivning  

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet. Ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i 

socialtjänsten har funnits i verksamheten sedan 2011-12-14. Uppdatering av 

ledningssystemet är genomförd. I den senaste versionen av ledningssystemet beskrivs 

ansvaret för årlig revidering av dokumentet.  

Ledningssystemet omfattar socialtjänstens alla verksamhetsdelar och beskriver ansvaret för:  

 

- Planering 

- Ledning 

- Kontroll 

- Uppföljning 

- Utvärdering 

- Förbättring i verksamheten 

 

Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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§  157 

Anpassning av ekonomiska resurser för projektet Framtidens 

äldreomsorg 
 

Diarienr 14SN283 

  

Beslut  

Från projektet ”Framtidens äldreomsorg” fördela totalt 4 miljoner kr till följande  

verksamheter: 

Ordinärt boende 1 mkr 

Utredning/ bedömning/avlösning 3 mkr 

 

Ärendebeskrivning  

I projektet ”Framtidens äldreomsorg” och omvandlingen av 80 vård - och omsorgsplatser till 

trygghetsboende kommer 64 årsarbetare att frigöras vilket motsvarar 32 miljoner kronor. 

Enligt tidigare beslut ska dessa medel användas till omställning och driftkostnaderna av 

projektet enligt följande:  

Nytt äldrecentra 16,5 mkr 

Utökning resurser ordinärt boende 10 mkr 

Utökning resurser särskilda boenden 2 mkr 

Utökning av träffpunkt Öjagården 0,5 mkr 

Träffpunkt Källbogården 0,5 mkr 

Utökning av 6 platser på Källbogården 2,5 mkr 

Summa: 32 mkr 

 

Enligt tidsplanen för 2014 kommer olika aktiviteter att startas upp successivt enligt följande: 
 

- Ökat stöd till hemtjänst 

- Ökat stöd till hemsjukvård 

- Uppstart av hemtagningsteam 

- Uppstart av arbetslag för funktionshindrade i vård- och omsorgsboende  

     

Därför föreslås att medel till ökad hemtjänst med 3 miljoner och medel till hemsjukvård med 

1 miljon överförs från kontot för framtidens äldreomsorg. Detta för att efterfrågan på 

hemtjänst och hemsjukvård ökar enligt gjord planering på grund av mindre platser i vård och 

omsorgsboende. Efter dessa omfördelningar förväntas kontot Framtidens äldreomsorg 

generera ett överskott på ca 1,5 miljon kr för 2014. 
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§  158 

Lägesrapport för kö till LSS-boenden  

Diarienr 14SN285 

  

Beslut  

Uppdra till förvaltningen att projektera för variant tre – Hyra av NLL i ombyggda lokaler på 

Småstugegränd 5 + 3 platser. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda/planera för ett nytt 

gruppboende under 2015. Arbetet med att tillskapa fler boendeplatser har påbörjats och 

avdelningen skissar på tre olika varianter.  

 

1. Utbyggnad av Munksunds gruppbostad med 2 platser.  

Investeringskostnad ca: 3,4 mkr. Driftskostnad ca: 600 tkr 

2. Etablering av ny gruppbostad på befintlig tomt på Videvägen 6 platser. 

Investeringskostnad ca: 10,9 mkr. Driftskostnad ca: 4,1 mkr 

3. Hyra av NLL i ombyggda lokaler på Småstugegränd 5 + 3 platser. 

Investeringskostnad 250 tkr. Driftskostnad ca: 4,3 mkr. 

 

Utöver detta så tillkommer driftskostnad för en boendechef 600 000kr. 

 

Det finns i dagsläget 10 personer med ej verkställda boendebeslut enligt LSS. Utöver dessa 

pågår utredning av ytterligare 6 personer som sökt gruppbostad. Alla dessa personer tillhör 

personkrets 1 LSS. 

 

Av dessa personer bedöms 6 kvinnor och 5 män kunna få sina behov tillgodosedda i en 

traditionell LSS-gruppbostad. Övriga 2 kvinnor och 3 män bedöms ha behov av en 

gruppbostad där det finns kompetens att även jobba med psykisk ohälsa och missbruk. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningar, beslut och lediga platser år 2014, boende LSS vuxna funktionsnedsatta 
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§  159 

Missbruks- och beroendevård  

Diarienr 14SN313 

  

Beslut  

Föreslå kommunstyrelsen att anta Kommunförbundets rekommendationer gällande 

Överenskommelse om missbruks- och beroendevården. 

Äska hos kommunstyrelsen om att tillföra 0,5 mkr till socialnämndens ram. 

 

Ärendebeskrivning  

Ändringar i hälso- och sjukvårdslagen, HSL och socialtjänstlagen, SoL har medfört 

skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om 

samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallade medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med lagändringarna är 

att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av 

vård, stöd och behandling för målgruppen. Den enskildes behov av insatser blir mer 

organiserade så att denne inte riskerar att hamna mellan olika ansvarsområden. En gemensam 

arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till Överenskommelse om samarbete inom 

missbruks- och beroendevården mellan landsting och kommunerna i länet. Förslaget omfattar 

även etablering av ett Beroendecentrum för hela länet, vilket är nödvändigt för en fungerande 

vård för personer med behov av kompetenser som inte kan tillgodoses på lokal nivå. 

Beroendecentrums resurser ska efterfrågas först när basnivåns kompetens inte räcker till. 

 

Under förutsättning av motsvarande beslut i Landstingsstyrelsen rekommenderar 

Kommunförbundet kommunerna i länet att anta den upprättade överenskommelsen om 

samarbete inom missbruks- och beroendevården mellan landsting och kommunerna i 

Norrbotten inkluderat ett Beroendecentrum i länet samt att anta upprättat samverkansavtal 

mellan landstinget och kommunerna gällande beroendecentrum i Norrbotten 

 

Beslutsunderlag 

Kommunförbundets styrelses protokoll, 2014-09-18, § 63 
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§  160 

Stärkt skydd för våldsutsatta barn  

Diarienr 14SN301 

  

Beslut  

Godkänna informationen. Fortsatt hantering av ärendet ska ske inom ramen för Framtidens 

Stöd och omsorg. 

 

Ärendebeskrivning  

2014-10-01 träder de nya föreskrifterna SOSFS 2014:4 i kraft vilket bl a enligt 6 kapitlet 

innebär att socialnämnden är skyldig att utan dröjsmål inleda utredning när ett barn kan ha 

utsatts för våld av en närstående eller bevittnat våld mot en närstående. Nämnden ska också 

göra en risk- och skyddsbedömning av barnets situation. I 7 kapitlet beskrivs vilka insatser 

som socialnämnden ska erbjuda våldsutsatta barn och vuxna. SOSFS:en innehåller både 

föreskrifter som är tvingande och allmänna råd som ska ses som vägledande för att uppfylla 

lagstiftarens krav. 

 

Skyldigheten enligt 6 kapitlet att alltid inleda utredning vid misstanke om våld kommer att 

leda till att antalet utredningar ökar. Om de nya föreskrifterna skulle gälla hade antalet 

inledda utredningar under första halvåret 2014 ökat med 82 % och under 2013 med 50 %. 

Det kommer för socialnämnden i Piteå att innebära en volymökning när det gäller antalet 

inledda utredningar på minst 50 % eller ca 70 fler utredningar per år från den tidpunkt 

föreskrifterna träder i kraft. 

 

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys stärkt skydd för våldsutsatta barn 

SOSFS 2014:4 
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§  161 

Drift av Nygården i socialnämndens regi  

Diarienr 14SN300 

  

Beslut  

Verksamheten på Nygården drivs från och med 2015-10-01 i egen regi. Ansvaret för 

verksamheten organiseras under enhetschefen för Alkohol- och narkotikagruppen, 

Psykosocialt stöd och bedrivs med samma uppdrag, budget och bemanning som avtalats med 

tidigare entreprenörer. 

 

Ärendebeskrivning  

Driften av Nygården har sedan flera år upphandlats av externa utförare. Senaste 

upphandlingen resulterade i att LP-stiftelsen övertog ansvaret för driften av Nygården fr o m 

2012-10-01. LP-stiftelsen har enligt bedömning från enhetschef och personal från Alkohol-

och narkotikagruppen inte skött sitt åtagande på ett tillfredställande sätt.  

 

Detta har inneburit att såväl arbetsledning som personal fått lägga ner mycket tid och 

engagemang i en verksamhet som vi inte ansvarat för gällande den dagliga driften. De 

boende har vid flera tillfällen uttryckt sitt missnöje över brister i bemötande och respekt för 

de som bor på Nygården. 

 

De boende på Nygården är personer som levt och lever i en utsatt situation. Att en 

verksamhet som Nygården ska vara föremål för upphandling var tredje år anser vi är att 

utsätta de boende för onödiga påfrestningar  

 

Om socialnämnden ansvarar för driften av Nygården har vi möjlighet att rekrytera kompetent 

och lämplig personal. Vi har möjlighet att styra verksamheten, och ha kontroll över helheten, 

i syfte att ge ett professionellt och kontinuerligt stöd till de boende. 

 

Beslutsunderlag 

Drift av Nygården 
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§  162 

Kompensation till arbetsställen i äldreomsorgen   

Diarienr 14SN277 
 

Beslut  

Omfördela 379 500 kr från kontot Framtidens äldreomsorg till Vård-och omsorgsboende och 

ordinärt boende. 

 

Ärendebeskrivning  

I samband med arbetet med omvandlingen av boendeplatser till trygghetsboendeplatser ökade 

antalet anställda i äldreomsorgens övertalighetspool. Sommarsemestrarna kräver att stort antal 

vikarier. För att minska antalet timanställda har alla övertaliga placerats ut som 

semestervikarier. De arbetsställen som tog emot dessa fick en merkostnad i sin 

personalbudget på grund av att även de övertaliga är berättigade till fyra veckors semester 

som arbetsstället har bekostat. Ersättningsbeloppet bygger på att en person som har 100 % 

anställning kompenseras med 30 000 kr till den arbetsplats som berörts. 

 

Vård-och omsorgsboende 7,35 åa x 30 000 = 220 500 

Ordinärt boende 5,30 åa x 30 000 = 159 000 
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§  163 

Nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan utbildnings- och 

socialförvaltningarna 
 

Diarienr 14SN270 

  

Beslut  

Anta förändring av de sedan tidigare beslutade nyckeltalen för uppföljning av samverkan 

mellan socialtjänsten och utbildningsförvaltningen i Piteå kommun. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-26 att uppdra till  

förvaltningarna att ta fram förslag på nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan 

socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. Uppdraget genomfördes i samarbete mellan 

förvaltningarna av en arbetsgrupp med representanter från socialtjänsten och 

utbildningsförvaltningen. Med anledning av förändring i skollagen, kommer Våga Vilja inte 

att vara ett gemensamt nyckeltal för socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, utan 

endast ett nyckeltal för socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningarna. 
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§  164 

Tema - Verksamhetsplaner 2015  

Verksamhetsplan för socialnämnden samt den övergripande verksamhetsplanen för 

socialförvaltningen gås igenom. Därefter sitter ledamöterna i grupper för att diskutera vilka 

områden som ska prioriteras i verksamhetsplanen för 2015. Verksamhetsplanen ska också 

uttrycka de förväntningar som socialnämnden har på förvaltningen inför 2015. 

 

Slutlig verksamhetsplan 2015 kommer att fastställas på socialnämndens sammanträde 17 

december 2014. 
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§  165 

Ordförande/socialchef informerar  

- Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström kommer att vara på LF-

Arena torsdag 23 oktober. Han kommer under sitt besök, även att besöka ett av 

kommunens vård- och omsorgsboenden. 

 

- Socialjour diskuterades på Socialberedningen 

 

- Revisorerna kommer att genomföra sin årliga granskning på socialnämnden den 19 

november. Frågor skickas ut i förväg till nämndens ledamöter. 

 

- Översyn av fönster och dörrar, m.m. sker vid kommunens alla vård- och 

omsorgsboenden samt Villa Utkiken och Kärnhuset. 
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§  166 

Delgivningar  

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

 Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg, t o m augusti 2014 

 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg, t o m september 2014 

 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Pite Havsbad AB (Rivierahallen) 

 Granskning av måltidsverksamheten - revisionsrapport 
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§  167 

Delegationsbeslut  

Delegationsbeslut fattade 2014-09-01 – 2014-09-30 anmäls. 
 
 

  


