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§  173 

Utvalda ärenden 

Vid dagens sammanträde föredras två individärenden, ett från Stöd till försörjning och ett från 

Vuxna funktionsnedsatta. 
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§  174 

Månadsuppföljning till och med oktober 2014  

Diarienr 14SN345 
 

Beslut  

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med oktober 2014. 

 

Ärendebeskrivning  

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

förbättring med ca 1,0 mkr sedan föregående månad. Helårsprognosen är nu ett minusresultat 

på -3,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med september på 1,2mkr. Politik, 

förvaltningsledning och administration har i princip oförändrad prognos sedan föregående 

månad. Inom Äldreomsorgen har prognosen förbättrats med 1,0 mkr. Inom Stöd och omsorg 

har prognosen förbättrats med 100 tkr. Institutionsvård vuxna har försämrat prognosen med 

1,3 mkr medan övriga områden har gjort mindre förbättringar. Försörjningsstödet har 

förbättrat sin prognos med 100 tkr. För mer detaljerad information, se beslutsunderlag 

 

Beslutsunderlag 

SN bild oktober 2014 

Månadsuppföljning oktober 2014 
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§  175 

Internkontrollplan SoL och LSS  

Diarienr 14SN307 

  

Beslut 

Anta förslag till internkontrollplan för SoL-LSS 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

I Socialnämndens verksamhetsplan för 2014 finns beslut om att upprätta internkontrollplan 

för området SoL- LSS. Den intern kontrollplanen innehåller kontrollmoment som ska utföras 

under 2015. Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste  

processer och bidrar till uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och social-

nämndens riktlinjer. Den interna kontrollen ska leda till lärande och utveckling. 

Internkontroll genomförs för att kunna granska att den egna verksamheten uppnår ställda 

krav och mål. Internkontrollen bidrar på så sätt till kvalitetssäkring i verksamheten. Kontroll 

och uppföljning ingår i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för SoL och 

LSS 
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§  176 

Regionala riktlinjer vårdhygien  

Diarienr 14SN316 

  

Beslut 

Anta de regionala riktlinjerna och uppdra till MAS (Medicinska ansvarig sjuksköterska) att 

göra en lättillgänglig populärversion av den hygienpolicy som finns framtagen i den 

regionala hygienpolicyn. 

 

Ärendebeskrivning  

2004 arbetades länsgemensamma riktlinjer och kunskapsdokument fram av MAS-gruppen i 

Norrbotten. Sedan 1 januari 2013 har enheten för vårdhygien även en roll i den kommunala 

vårdhygienen och i samverkan med den enheten har delar av MAS-gruppen i Norrbotten 

tagit fram en reviderad version av den ursprungliga. I grunden för framtagandet ligger 

föreskriften om basal hygien i hälso- och sjukvård (SOSFS 2007:19). Socialnämnden har 

under 2013 haft riktade insatser för att förbättra vårdhygienen och sedan 2014 haft 

följsamhet till basala hygienföreskrifter som ett prioriterat nyckeltal för kvalitet i sin 

verksamhetsplanering. 

 

I dagsläget har riktlinjerna på länsövergripande nivå hanterats i Socialberedningen som vid 

sitt sammanträde 2014-09-03 beslutat att rekommendera kommunerna att anta riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur Socialberedningens sammanträdesprotokoll 2014-09-03 

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien SOSFS 2007:19 
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§  177 

Regionalt handlingsprogram palliativ vård  

Diarienr 14SN317 

  

Beslut 

Anta revideringen av gemensamt handlingsprogram Vård i livets slutskede - Palliativ vård i 

Norrbotten mellan kommunförbundet i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. 

 

Ärendebeskrivning  

2010 togs mellan Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet i Norrbotten ett 

länsgemensamt handlingsprogram för palliativ vård fram. Av oklar anledning har inte det 

handlingsprogrammet antagits av Socialnämnden i Piteå kommun. Anledningen tros vara 

brister i informationsöverföring. 2013 fick Socialnämnden i Piteå kommun möjlighet att 

lämna synpunkter kopplade till en revidering av handlingsprogrammet vilket 

Socialnämnden i Piteå kommun fattade beslut om. I februari 2014 beslutade 

socialberedningen att rekommendera medlemskommunerna att anta "Vård i livets slutskede 

- Palliativ vård i Norrbotten".  

Information om detta har kommit till Piteå kommun oktober 2014. Något beslut om 

rekommendation från kommunförbundets styrelse har ej tagits i frågan ännu. 

 

Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör personer som är över 18 år och 

äldre i livets slutskede. Handlingsprogrammet ses som en vägledning och stöd samt ger 

underlag för rutiner på lokal nivå. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll Socialberedningen 2014-02-12 

Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten Handlingsprogram 
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§  178 

Översyn av fönster, dörrar, balkonger och nödutgångar i Piteå 

kommuns särskilda boenden samt Villa Utkiken och Kärnhuset 
 

Diarienr 14SN330 

  

Beslut 

- Installera en säkerhetskedja i fönstret/ fransk balkongdörr i alla lägenheter på plan 2 och 

uppåt. 

- Installera smarta lås på dörrar som leder till tvättstugor och sköljrum. 

- Komplettera med säkerhetskedjor på dörrar till gemensamma balkonger. 

- Komplettera utrymningsvägar med kodlås. 

- Verkställa åtgärderna som beräknas kosta 500 000 kr. Medel tas från socialnämndens 

konto för investeringar. 

 

Ärendebeskrivning  

En översyn är gjord på kommunens samtliga särskilda boenden, Villa Utkiken och Kärnhuset 

utifrån risker för fallskador från höjder överstigande ca 2 meter. Man har tittat på fönstrens 

bröstningshöjd, öppningsfunktion, franska balkonger, vanliga balkonger, höjd på räcken samt 

risker vid trappor. Man har även tittat på vilka begränsningsåtgärder som finns insatta för att 

förhindra fall. Socialstyrelsen hänvisar till Socialtjänstlagen och att insatserna ska vara av 

god kvalitet. Socialtjänstens verksamhet för äldre ska präglas av respekt för den enskildes 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 

 

Efter kontakt med kommunens bygglovshandläggare samt en byggnadsingenjör framgår att 

det inte finns något särskilt regelverk avseende dementa eller förvirrade personer. Enligt 

både kommunens egen brand- och säkerhetsansvarig samt kommunens räddningstjänst står 

det klart att fönster på vårdinrättningar inte ska användas som utrymningsväg, det ska istället 

finnas två oberoende utrymningsvägar ut från enheten.  

 

Alla fastigheter är byggda efter de regler och normer som gällde när fastigheten byggdes. 

Efter denna översyn kan konstateras att det finns mycket stora skillnader i fönstrens kvalitet, 

ålder och typ av öppningsfunktion. Säkerhetstänkandet ser väldigt olika ut mellan olika 

särskilda boenden och dess enheter. Balkongerna är en gemensam utemiljö för många 

boende. De boende har individuella behov och svårigheter. Det är samtidigt viktigt att våra 

lokaler är tillgängliga och trevliga, men så säkra som möjligt. Det är omöjligt att göra dessa 

helt säkra för alla, utan att begränsa för alla boende på en enhet. Det skulle då innebära att 

man inte får tillgång till utemiljön. Därför föreslås att man utrustar även dessa dörrar med en 

säkerhetskedja så att man kan variera utifrån de boendes individuella behov av säkerhet. 

 

Åtgärderna kommer att höja säkerheten avsevärt. Hänsyn måste tas till de boendes integritet 

och självbestämmande samt möjlighet till utevistelse på balkonger. Kommunens särskilda 

boenden är inte låsta inrättningar och därför kan allvarliga fallolyckor inträffa även i 

fortsättningen. 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning av fönster, dörrar, balkonger och nödutgångar på särskilda boenden 

Kartläggning 

Yttrande från Räddningstjänsten 
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§  179 

Handlingsplan samordnad individuell plan barn och unga  

Diarienr 14SN336 

  

Beslut 

Anta upprättad handlingsplan ”Handlingsplan för arbete med samordnad individuell plan-

SIP”. Om prestationsmedel erhålls skall de användas till att möjliggöra att samordnad 

individuell plan upprättas för alla barn och unga som har behov av en sådan under 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Regeringen beslutade 2012 om en handlingsplan, PRIO, plan för riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa 2012-2016. Delar av planen syftar till att stimulera att samordnade 

individuella planer upprättas för barn och unga. De kommuner som uppfyller nedanstående 

villkor får dela på totalt 100 miljoner kronor i prestationsmedel: 

 

 rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och 

unga upp till och med 17 år samt gjort en uppskattning av behovet av sådana planer 

för personer i åldersgruppen som har kontakt med socialtjänsten, med undantag för de 

som avses i nedanstående punkt.  

 rapporterat hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och 

unga upp till och med 17 år som är placerade i HVB inklusive särskilda ungdomshem 

och familjehem enligt SoL samt för samtliga barn och unga som är placerade enligt 

LVU, och har gjort en analys av behovet av sådana planer i dessa målgrupper 

 utifrån analyserna ha upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade 

individuella planer ska upprättas för alla som har behov av sådana under 2015.  

 

Piteå kommun uppfyllde villkoren som gällde 2013 och erhöll då prestationsmedel med  

436 585 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för arbete med samordnad individuell plan – SIP 

Processkarta Samordnad individuell plan 
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§  180 

Inventering av psykiskt funktionsnedsatta  

Diarienr 14SN329 

  

Beslut 

Anta upprättad ”Handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i Piteå kommun 

under 2015-2016”. Om prestationsmedel erhålls skall de användas till utvecklingsarbete av 

stödet till målgruppen psykisk funktionsnedsatta. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen ska nämnden göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykisk funktionsnedsättning. 

Regeringen beslutade 2012 om en handlingsplan PRIO-plan för riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa 2012-2016. De övergripande målsättningarna är: 

 

 En jämlik kunskapsbaserad säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalité 

 Tillgång till arbete och sysselsättning 

 Möjlighet till delaktighet och inflytande 

 

För att stimulera kommunerna att bland annat att gör en inventering av personer med psykisk 

funktionsnedsättning kan kommunerna erhålla prestationsbaserade medel när en sådan 

inventering är gjord och blivit godkänd. Socialnämnden beslutade 2014-06-18 (§ 101) att en 

inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning skulle genomföras i Piteå. 

 

Inventeringen är nu gjord och resultatet är analyserat. Resultatet från inventeringen som rör 

arbete och sysselsättning har diskuterats med företrädare för Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. En handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten har upprättats 

och brukarorganisationerna har lämnat skriftliga synpunkter på handlingsplanen. Allt detta är 

en grundförutsättning för att komma i fråga för de prestationsbaserade medlen. Materialet 

skall vara inlämnat till Socialstyrelsen senast den 1 november 2014. 

 

Om arbetet blir godkänt kommer Piteå kommun att erhålla 642 000 kronor i 

prestationsbaserad ersättning. Prestationsmedlen skall enligt överenskommelsen mellan 

staten och SKL användas till utvecklingsarbete av stödet till målgruppen psykisk 

funktionsnedsatta.  

 

Beslutsunderlag 

Analys av inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Piteå kommun 

Diskussion om inventerings resultat angående frågor om arbete och sysselsättning med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i Piteå kommun under 2015- 2016 

Träff med brukarorganisationer 2014-10-14, synpunkter på handlingsplanen 
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§  181 

Sammanträdesplan 2015  

Diarienr 14SN358 
 

Beslut 

Uppdra till arbetsutskottet att utforma en sammanträdesplan för 2015. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdesplan har tagits fram för 2015. Förslaget är att ha ett arbetsutskott 

med allmänna ärenden som bereder till nämnd, en gång per månad. Undantaget juli månad. 

Socialnämnden sammanträder en gång per månad, undantaget juli månad. Nytt i förslaget är 

att sekretessärenden (individärenden) behandlas i enskilt utskott, som hålls två gånger per 

månad (var 14:e dag). I det enskilda utskottet ingår presidiet (ordförande och vice ordförande) 

samt en representant från oppositionen som även sitter i arbetsutskottet. 
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§  182 

Ej verkställda beslut - SoL  

Diarienr 14SN338 

  

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3 2014 till  

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänstlagen 16 kap 6§ föreskriver att socialnämnden ska redovisa till 

kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det 

vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal 3 2014 
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§  183 

Ej verkställda beslut - LSS  

Diarienr 14SN339 

  

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3 2014 till 

kommunfullmäktige och revisorerna.  

 

Ärendebeskrivning  

LSS § 28 h föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per 

kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt 

gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. 

Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av 

de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.  

 

Projektering av ny gruppbostad är påbörjad. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal 3 2104 
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§  184 

Revisorernas granskning av socialnämndens underskott  

Diarienr 14SN349 

  

Beslut 

Förvaltningens svar ska redovisas i socialnämnden innan det skickas till revisorerna. 

 

Ärendebeskrivning  

KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av budgetprocessen 

avseende socialnämndens verksamheter. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

socialnämnden har en tillfredsställande styrning av sin budgetprocess. Kommunstyrelsens 

styrning och samordning av den övergripande budgetprocessen och hur det fungerar 

gentemot socialnämnden har berörts, liksom anledningen till socialnämndens återkommande 

underskott. Efter genomförd granskning är bedömningen att socialnämnden har en styrning 

av sin budgetprocess, dock ej tillfredsställande då budgeten inte är i balans vid årets början 

avseende avdelningen Stöd och omsorg. Socialnämndens verksamheter är i vissa fall svåra 

att förutse och påverka då de är lagstyrda. Arbetssätt och kvalitetsnivå kan dock påverkas.  

 

Bedömningen är att socialnämnden har god kontroll över sin ekonomi och har kännedom om 

var problemen ligger. Socialnämnden har goda rutiner för budgetarbetet och uppföljning av 

både ekonomi och verksamhet. Socialnämnden har arbetat aktivt med olika 

effektiviseringsåtgärder de senaste åren, men har ändå inte lyckats uppnå budget i balans. 

Revisorernas bedömning av orsaken till det, är en kombination av att nämnden inte arbetar 

kostnadseffektivt och har en för låg budget. Revisorerna bedömer det som sannolikt att det 

går att sänka kostnaderna för vissa verksamheter genom effektivare arbete, medan det inom 

andra delar är svårt att påverka kostnaderna.  

 

Revisorerna påpekar att träffsäkerheten för de ekonomiska prognoserna som tas fram under 

budgetåret behöver bli bättre. Rekommendationen är att nämnden fortsätter det påbörjade 

arbetet med att systematiskt genomlysa verksamheterna i syfte att finna vägar till 

effektiviseringar och lägre kostnader. 

 

Yttrande från socialnämnden önskas senast den 20 december 2014. 

 

Socialnämndens arbetsutskott gav den 7 november förvaltningen uppdraget att upprätta ett 

yttrande på revisorernas granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av socialnämndens budgetunderskott” 
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§  185 

Revisorernas granskning av trygghetslarm  

Diarienr 14SN350 

  

Beslut 

Förvaltningens svar ska redovisas i socialnämnden innan det skickas till revisorerna. 

 

Ärendebeskrivning  

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning av kommunens 

hantering av trygghetslarm. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Piteå kommun 

har en tillfredsställande hantering av trygghetslarm. I stort är bedömningen att trygghetslarm 

hanteras på ett tillfredsställande sätt. KPMG pekar på följande utvecklingsområden: 

 

- Ta fram en riskanalys i syfte att säkerställa att larmen fungerar tryggt och säkert. 

- Ta fram och dokumentera interna riktlinjer för säkerhet och kontroll, t ex hur ofta 

larmen ska kontrolleras, vem som gör vad m.m. 

 

Granskningsrapporten överlämnas till socialnämnden för kännedom och yttrande. Yttrande 

från socialnämnden önskas senast den 20 december 2014. 

 

Socialnämndens arbetsutskott gav den 7 november förvaltningen uppdraget att upprätta ett 

yttrande på revisorernas granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av trygghetslarm” 
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§  186 

Delegationsbeslut  

Delegationsbeslut fattade 2014-10-01 – 2014-10-31 anmäls. 
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§  187 

Delgivningar  

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Utredning angående eventuell åtgärd avseende ekonomisk misskötsamhet (Au § 536) 
- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (Au § 537) 
- Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård (Au § 538) 
- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg (Au § 542) 
- Redovisning av hemtjänsttimmar (Au § 543) 
- Personer utan egen bostad i kontakt med Stöd till försörjning (Au § 584) 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (Au § 588) 
- Utökning med en tjänst till Stöd till försörjning (Au § 589) 
- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg (Au § 592) 
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§  188 

Ordförande/socialchef informerar  

Ingen aktuell information lämnas vid dagens sammanträde. 
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§  189 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
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§  190 

Kontaktpolitikerna har ordet  

För närvarande pågår anhörigträffar ute på vård- och omsorgsboenden. Maten är det ämne 

som diskuteras. 
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§  191 

Tema - Avdelningarnas verksamhetsplaner 2015  

Vid dagens sammanträde hålls diskussioner kring innehållet i respektive avdelningars 

verksamhetsplaner för 2015. Beslut kommer att tas på kommande nämnd. 
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§  192 

Revisorernas övergripande granskning av socialnämndens 

verksamheter 
 

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 

verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 

styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Som 

ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att, i dialog med 

nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och 

kontroll. 

 

Socialnämnden har fått nedanstående frågor/diskussionsområden: 

 

1. Beskriv nämndens verksamhetsmässiga nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

2. Beskriv nämndens ekonomiska nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

3. Har nämnden tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag? 

4. Beskriv nämndens arbete med mål och bedömning av måluppfyllelse/resultat. 

5. Finns inom nämndens förvaltning de kompetenser/funktioner som behövs för de 

uppgifter som ska utföras? Behov av nyrekryteringar etc.? 

6. Finns det några pågående eller planerade samarbetsprojekt med andra förvaltningar 

inom kommunen, alternativa utförare, kommunala bolag, andra kommuner? 

7. Hur arbetar nämnden med den interna kontrollen inom verksamhetsområdet? 

8. Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen. 

9. Vilken uppföljning har socialnämnden av familjehemsplacerade barn inom kommunen 

och utanför kommunen? 

 

Beskriv nämndens verksamhetsmässiga nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

Socialnämndens verksamheter påverkas till stor del av nya krav från tillsynsmyndigheter, 

regering och andra utomstående aktörer. För närvarande är en föreskrift från Socialstyrelsen 

gällande bemanning inom äldreomsorgen ute på remiss. Piteå kommun är en av 

remissinstanserna och yttrande ska vara inne 20 december. Det är oklart vilka förändringar det 

kommer att innebära eller om det ger ökande kostnader för kommunerna. Sveriges kommuner 

och landsting kommer därför att hålla en remisskonferens 27 november. Det har även kommit 

en föreskrift om äldres mat och nutrition, en fråga som socialnämnden inte själva styr över 

eftersom maten till de äldre sköts av annan förvaltning. 

 

En lagändring från 1 juli 2014 gör att socialtjänsten ska inleda utredning inom 14 dagar 

gällande våld mot barn och unga. Det har ökat arbetsbelastningen på enheten Stöd till barn 

och familjer och den ärendekö som arbetades bort under 2013 är nu tillbaka. För närvarande 

finns 23 ärenden som vänta på utredning. 

 

Socialnämnden blir även granskade av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i olika 

ärenden. 

Forts. 

Forts. 
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Beskriv nämndens ekonomiska nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt. 

Det ekonomiska läget ser bättre ut, men det finns olika faktorer som oroar. Under de senaste 

två veckorna har tillkommit fem ärenden om vård enligt LVM. Det rör sig om unga 

människor i svårt missbruk och socialnämnden ser en koppling till ökningen av olika 

nätdroger. 

 

Socialnämnden har allt svårare att verkställa beslut om boende, både i vård- och 

omsorgsboende och i gruppbostad. Tidigare har nämnden klarat sig från vite, men nu börjar 

de komma i takt med en allt större ingång av personer i behov av vård och omsorg. 

Socialnämnden har inte byggt någon ny gruppbostad sedan 2008 och även det behovet ökar. 

Projektering av ny gruppbostad pågår för närvarande. 

 

Har nämnden tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag? 

Det finns en oro gällande resurser för avdelningen Stöd och omsorg. Det finns idag sämre 

tillgång till bostäder för utsatta. Den som har en skuld hos PiteBo får ingen lägenhet och det 

har blivit allt svårare att hitta bostäder. Idag saknar 45 personer i Piteå bostad. 

Socialnämndens uppdrag är dock inte att tillhandahålla bostäder, istället ska vi hjälpa personer 

att kunna betala för sitt boende. Det finns idag ett samarbete (Trappen och Farstun) mellan 

Strömgården och PiteBo med 12 st 2:a handslägenheter. Bostadsfrågan ingår som en del i 

arbetet med Framtidens Stöd och omsorg. 

 

Beskriv nämndens arbete med mål och bedömning av måluppfyllelse/resultat. 

Socialnämnden gjorde förändringar i verksamhetsplanen för 2014 som ska göra det enklare att 

följa målen och måluppfyllelserna. Det kommer även att märkas i årsredovisningen för 2014. 

Nämndens verksamhetsplaner för 2015 kommer att fastställas i december 2014. 

 

Finns inom nämndens förvaltning de kompetenser/funktioner som behövs för de uppgifter 

som ska utföras? Behov av nyrekryteringar etc.? 

Socialnämnden har hög medelålder men behörig personal. Inga kompetenser saknas. Arbete 

pågår med att stärka personal- och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. För första 

gången i år var det brist på vikarier inom vård- och omsorg, både undersköterskor och 

personliga assistenter. 100 personer/ år går undersköterskeutbildning. Tidigare fanns inom 

Socialtjänsten personalkonsulenter knutna till förvaltningen som arbetade aktivt med 

rekrytering och personalförsörjning. De gick över till personalavdelningen från 2014. 

 

Antalet IT-frågor växer och förvaltningen har en IT-strateg (motsvarande 1 åa) som ska 

hantera alla IT-frågor. Det finns behov av stöd i säkerhetsfrågor inom Socialtjänsten. Piteå 

kommuns säkerhetsansvarige tittar just nu på Socialtjänstens verksamheter. 

 

Hur arbetar nämnden med den interna kontrolen inom verksamhetsområdet? 

Socialtjänsten har upprättat internkontrollplaner för ekonomi, SoL och LSS och för HSL. Det 

är levande dokument som uppdateras kontinuerligt. 

 

Forts. 

 

Forts. 
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Vilken uppföljning har socialnämnden av familjehemsplacerade barn inom kommunen och 

utanför kommunen? 

Socialnämnden följer gällande lagstiftning inom området. 

 

Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen. 

Det saknas höjd i budgeten för de nya föreskrifter som träder i kraft och som påverkar 

socialnämndens verksamheter.  

 

Vårdförskjutningen från landstinget till kommunerna i och med övertagandet av 

hemsjukvården. Frågan om när en person är färdigbehandlad ligger idag enbart hos 

slutenvården. Det måste även finnas möjlighet att garantera en bra vård på mottagarsidan. 

 

Införande av arbetskläder sker i etapper med prioritering till de som arbetar med svårast sjuka 

äldre. Syftet är att förhindra och minska smittspridning. En upphandling av arbetskläder ska 

göras. 

 

Tilläggsfrågor från revisorerna: 

 

Har socialnämnden fått fritidspengen på 47 tkr? 

Utbetalning av fritidspengen för 2014 blev fördröjd på grund av regeringsskiftet. 

Fritidspengen kommer att försvinna från 2015. 

 

Har socialnämnden lyckats fylla de tomma platserna på gruppbostaden i Roknäs? 

Alla platser på gruppbostaden är fyllda. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


