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§  144 

Utvalda ärenden 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde. Två ärenden från Stöd och 

omsorg, varav ett från Vuxna funktionsnedsatta och ett från Stöd till försörjning, och ett 

ärende från Äldreomsorgen. 
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§  145 

Val av justerande samt tid och plats för justering  

 

Justerande: Monika Karlsson (NS) 

Tid och plats: Onsdag 23 september 2015, kl. 08:00 
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§  146 

Delårsbokslut till och med augusti 2015  

Diarienr 15SN281 

  

Beslut  

Godkänna delårsrapport för augusti 2015 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens delårsrapport redovisar periodens händelser och innehåller analys av ekonomi, 

personal och socialnämndens mål och prognos av måluppfyllelse för perioden. I rapporten redovisas 

även de synpunkter som kommit in till förvaltningen och de eventuella förändringar de resulterat i. 

Socialnämnden redovisar ett sämre resultat än vid samma tidpunkt 2014. Skillnaderna mellan åren 

återfinns främst inom Äldreomsorgen men även Stöd och omsorg har sämre resultat i år jämfört mot 

fjolåret.  

 

Orsak till försämringen är att antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en hög nivå. Det gör att 

verksamhetsområdet utredning/bedömning/avlösning inom äldreomsorgen går kraftigt minus och det 

finns inga tecken i dagsläget på att hemtjänsttimmarna ska minska. De stimulansmedel som kommer 

att erhållas från socialtjänsten är inräknade i prognosen och förväntas förbättra resultatet resterande 

del av året. Inom Stöd och omsorg är det Institutionsvård vuxna som försämrar årsprognosen. Det har 

varit fler LVM- placeringar än normalt under året och det tillkommit en ny LVM-placering under 

augusti. Vårdkrävande brukare inom boendena bidrar även till underskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2015 
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§  147 

Månadsuppföljning till och med augusti 2015  

Diarienr 15SN296 

  

Beslut  

Godkänna månadsuppföljning till och med augusti månad 2015 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och 

med augusti på -14,4 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat + 4,2 mkr. 

Skillnaderna mellan åren återfinns främst inom äldreomsorgen men även Stöd och omsorg 

har sämre resultat i år jämfört mot fjolåret. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget 

redovisa ett resultat på -10,7 mkr exklusive förändring semesterlöneskuld. Resultatprognos 

inklusive semesterlöneskuld hamnar på -11,9 mkr. I jämförelse med bokslutet 2014 är detta 

en försämring med 11,1 mkr. 

 

Prognosen för helåret har försämrats jämfört med den prognos som gjordes efter maj. Totalt 

för socialtjänsten är den nu -11,9 mkr jämfört med juliprognosen som var -9,6 mkr. Antalet 

hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en hög nivå vilket gör att verksamhetsområdet 

utredning/bedömning/avlösning inom äldreomsorgen går kraftigt minus och det finns inga 

tecken i dagsläget på att hemtjänsttimmarna ska minska. De stimulansmedel som kommer att 

erhållas från socialtjänsten är inräknade i prognosen och förväntas förbättra resultatet 

resterande del av året. Inom Stöd och omsorg är det Institutionsvård vuxna som försämrar 

årsprognosen där det är fler placerade än normalt samt att det har varit LVM-placeringar 

under året och även tillkommit en ny LVM-placering under augusti. Det är också 

vårdkrävande brukare inom boendena som bidrar till underskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning augusti 2015 

SN bild augusti 2015 

SN bild augusti 2015 särredovisad vht 
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§  148 

Granskning av kommunens integrationsarbete  

Diarienr 15SN259 

  

Beslut 

Avge upprättat yttrande som svar på revisorernas granskningsrapport av kommunens 

integrationsarbete 

 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden fick inte ta del av revisionsrapporten förrän i maj 2015. Därav att yttrande 

inte lämnas förrän nu. 

 

Ärendebeskrivning  

På uppdrag av kommunrevisorerna har KPMG genomfört en granskning av 

integrationsarbetet, mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn enligt avtal med 

länsstyrelsen och Migrationsverket. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att integrera nyanlända och andra 

invandrare, fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Det finns både ett Program för integrationsarbete och en Mångfaldsplan. En förskjutning har 

skett mot Mångfaldsplanen. Nämnden instämmer med revisorerna att om det ska finnas två 

handlingsplaner/program måste någon form av samordning ske så att det blir dokument som 

kompletterar varandra. 

 

Det finns ett flertal samverkansforum internt/externt. Revisorerna konstaterar att det råder 

viss oklarhet avseende hur information/dialog ska ske vid förändringar. Nämnden instämmer 

med revisorerna att det finns behov av klargörande. 

 

Nämnden anser att medborgardialogen kring flyktingmottagandet är en angelägen och viktig 

fråga. Medborgardialogen bör utvecklas. 

 

Regelverket kring statliga ersättningar för flyktingmottagandet är väldigt invecklat. 

Flyktingsamordningen har och tar ett stort ansvar i hantering av de ersättningar som kan 

erhållas från staten. Internt inom nämndens område finns rutiner och ansvariga medarbetare, 

ekonom och handläggare för att säkerställa att återsökningsbara kostnader faktureras 

Migrationsverket. 

 

Beslutsunderlag 

Slutdokument: Granskning av kommunens integrationsarbete 
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§  149 

Revisionsrapport granskning av sysselsättning för funktionshindrade  

Diarienr 15SN222 

  

Beslut 

Avge upprättat svar på revisionsrapporten ”Granskning av sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning”. 

 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden fick inte ta del av revisionsrapporten förrän i maj 2015. Därav att yttrande 

inte lämnas förrän nu. 

 

Ärendebeskrivning  

På uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomförde KPMG en granskning avseende 

sysselsättning enligt LSS för personer med funktionsnedsättning. Utifrån 

granskningsresultatet och revisorernas rekommendation har socialnämnden uppdragit till 

förvaltningen att upprätta ett svar på följande: 

- Analysera orsakerna till de stora skillnaderna i kostnader för daglig verksamhet som 

de presenteras i nationella jämförelser. 

- Prioriterar framtagandet av specifika mål och rutinbeskrivningar för daglig 

verksamhet och sysselsättning, både avseende myndighetsutövning och verksamhet 

för att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten. 

 

Sedan lång tid tillbaka arbetar en del personal på omsorgsboendena även på daglig 

verksamhet, så kallad kombipersonal, totalt idag 3,61 tjänster. Vi har uppmärksammat att 

kostnaden för kombipersonalen inte fördelats mellan dessa områden, utan hela kostnaden 

ligger på omsorgsboendena. Kostnaden för denna personal uppgår till ca 1,8 milj. Det 

innebär en ökning av kostnaden per brukare och per innevånare 0-64 år som i begränsad 

omfattning påverkar resultatet. Relationen till jämförda kommuner är i stort oförändrat. 

 

Under hösten 2014 beslutades att återskapa den tjänst som enhetschef för daglig verksamhet 

som sparades bort som, förutom de fyra befintliga dagliga verksamheterna, även skulle 

ansvara för projektverksamheten Boendepatrullen som startat under hösten 2014.  

 

I mars 2015 tillträdde den nya enhetschefen. Tillsammans med enhetschefen för SAVO och 

arbetsanpassarna har ett arbete påbörjats med att utveckla och färdigställa processkartor, 

rutin och målbeskrivningar för daglig verksamhet. Arbetet beräknas vara klart hösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på revisionsrapport ”Granskning av sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning”. 
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§  150 

Uppföljning av boendepatrullen  

Diarienr 15SN270 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att permanenta boendepatrullens verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning  

Målgruppen för sysselsättningsprojektet är personer med funktionsnedsättning som har 

beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Genom projektet skapas meningsfull och varierad 

sysselsättning för målgruppen. Projektdeltagarna i boendepatrullen utför vardagssysslor på 

samtliga vård- och omsorgsboenden. Syftet är att avlasta och frigöra tid för 

undersköterskorna så att de kan ägna mer tid till de äldre. 

 

Vanliga arbetsuppgifter för boendepatrullen är: 

 Förrådsplock 

 Packa upp tvätt 

 Städ av personalrum, toaletter, tvättstugor, allmänna ytor 

 Tvätt 

 Sittgympa 

 Kioskvagn 

 Aktivering t.ex. baka på enheten, gemensam fikastund, göra upp eld och grilla korv  

 Promenader 

 

Verksamheten organiseras under Stöd och omsorg och utgår från Onyxen. Finansieras med 

medel från framtidens äldreomsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av sysselsättningsprojektet. 
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§  151 

Samverkan mot våld, reviderad basnivå   

Diarienr 15SN272 

  

Beslut 

Följa kommunförbundets rekommendation att anta ”Samverkan mot våld, reviderad basnivå” 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har fattat beslut om att rekommendera 

medlemskommunerna att anta den reviderade versionen Samverkan mot våld. Ändringar är 

gjorda gällande basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relation. Beslut fattades 11 juni 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Samverkan mot våld, reviderad basnivå 
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§  152 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel  

Diarienr 15SN276 

  

Beslut 

Anta Lokala riktlinjer för hjälpmedel 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning 

av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma 

riktlinjen finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu reviderats för att anpassas 

till de nya länsövergripande riktlinjerna, men också för att anpassas till kommunens 

hemsjukvård. Grundtanken med de lokala riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning 

av hjälpmedel och ansvar för dessa i verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom 

vissa hjälpmedelsområden framtagna i de lokala riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
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§  153 

Val av ersättare till KFR  

Diarienr 15SN288 

  

Beslut  

Utse Nina Lindström (V) som ersättare i Kommunala förebyggarrådet, KFR. 

 

Ärendebeskrivning  

Med anledning av Linda Sandströms (V) avsägelse av uppdrag tidigare under året, är posten 

som ersättare för Agnetha Eriksson (S) i Kommunala förebyggarrådet, KFR, vakant. Ny 

ersättare bör därför väljas. 
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§  154 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-08-01 – 2015-08-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§  155 

Delgivningar  

 

Följande ärenden delges nämnden och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Information till Norrbottens kommuner om stängning av Öberga behandlingshem 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Beslut från KS och KF 
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§  156 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Sober October 

- Uppföljning av sommaren 2015 

- Information från Socialberedningen 

- Närsjukvården 

- Möte om matsvinn 

- Effekter av Polisens omorganisation 
  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-09-16 

17 (21) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  157 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

- Nina Lindström har varit på anhörigträff på Småstugegränd.  

 

- Vid Kommunala tillgänglighetsrådets senaste sammanträde fick Sven-Gösta 

Pettersson och Ulla Persson en fråga från Allergiförbundet om kommunen har en 

policy för djur på boenden. Socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en sådan policy. 
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§  158 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor. 
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§  159 

TEMA - Övergripande information Stöd och omsorg  

 

Avdelningschef för Stöd och omsorg, Greger Pettersson, lämnar en övergripande information 

för avdelningens verksamheter. 

 

Avdelningen Stöd och omsorg omfattar drygt 50 olika verksamhetsgrenar, varav Personlig 

assistans och särskilda boendeformer är de största. Därutöver finns en mängd specialistgrenar. 

Den enskilde kan få frivilligt stöd via myndighetsbeslut eller via öppna insatser. Undantag är 

vård enligt LVM och LVU. 

 

Stöd och omsorg består av fyra verksamhetsområden: 

 

 Stöd till försörjning + Daglig verksamhet (FöDa) 

 Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

 Stöd till barn och familjer 

 Psykosocialt stöd till vuxna 

 

Samtliga verksamhetsområden har både egna och köpta verksamheter. totalt omfattar 

avdelningen 566 tillsvidareanställda och ca 300 vikarier. Ansvarsfördelning mellan Stöd och 

omsorg och Äldreomsorgen är indelad efter ålder, 0 – 65 år Stöd och omsorg och över 65 år 

Äldreomsorg. Undantaget är missbruksärenden, stöd till försörjning, personlig assistans och 

familjerådgivning som alla hanteras av Stöd och omsorg. Äldreomsorgen i sin tur hanterar 

demensboende, oavsett ålder. 

 

Faktorer som påverkar Stöd och omsorg i framtiden: 

 

- Svårigheter med personalförsörjning. Förvaltningen måste arbeta mer med den frågan. 

- Statlig styrning och kommunal/regional samverkan 

- Samsjuklighet ökar (flera diagnoser + eventuellt missbruk) 

- Tillgänglighet droger 

- Brist på bostäder 

- Ökad flyktingmottagning 

- Daglig verksamhet/Sysselsättning/Arbete 

- EU-pengar 
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§  160 

TEMA - Övergripande information Äldreomsorg  

 

Verksamområdeschef, Mona Sundqvist Alm lämnar övergripande information om 

Äldreomsorgens verksamheter och hur det är uppbyggda. 

 

Avdelningen omfattar tre stora verksamhetsområden: 

 

 Särskilt boende 

 Bemanning/Avlösning/Utredning och myndighetsutövning 

 Ordinärt boende 

 

En trend är att hemtjänsten ökar stort. Äldreomsorgen har fått ökade resurser, men fortfarande 

är det faktiska behovet större än vad det finns resurser för. 
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§  161 

TEMA - Mediautbildning  

 

Maria Norberg Johansson och Staffan Johansson från Informationskontoret håller 

mediautbildning med socialnämndens ledamöter. De går bland annat igenom  

 

 Trender inom media. Papperstidningar minskar och nyheter via digitala medier ökar 

 Konkreta tips angående kontakt med media och journalister 

 Hur hanterar och bygger vi relationer med media? 

 

Generellt är kommuner mer utsatta eftersom: 

 

 Det är enkelt att granska kommunal förvaltning 

 Verksamheten är av allmänt intresse 

 Det finns många källor till kritik och missnöje, vilket gör oss mer sårbara än företag 

och övriga organisationer. 

 Kommuner är ”spelplaner” för politiska partier 

 Kommunen utövar en påtaglig makt 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


