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§  163 

Val av justerande samt tid och plats för justering 

 

Förslag på justerande: Ulla Persson, (FP) 

Tid och plats för justering: Onsdag 28 oktober 2015, kl. 11:00 
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§  164 

Utvalda ärenden  

 

Två utvalda ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde. Ett ärende från 

Äldreomsorgen och ett ärende från Stöd och omsorg, verksamhetsområde Stöd till barn och 

familjer. 
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§  165 

Månadsuppföljning och årsprognos till och med september 2015  

Diarienr 15SN318 

  

Beslut  

Godkänna månadsuppföljningen till och med september 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och 

med september på -15,7 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat +4,4 

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 -16,1 mkr exklusive förändring semesterlöneskuld. 

Resultatprognos inklusive semesterlöneskuld hamnar på -16,3 mkr. I jämförelse med 

bokslutet 2014 är detta en försämring med 15,5 mkr. 

 

Prognosen för helåret har försämrats jämfört med den prognos som gjordes efter augusti och 

totalt för socialtjänsten är den nu – 16,3 mkr jämfört med augustiprognosen som var -11,9 

mkr. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en hög nivå vilket gör att 

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

tecken i dagsläget på att hemtjänst-timmarna ska minska. De stimulansmedel som kommer 

att erhållas från socialstyrelsen 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. Det är också vårdkrävande brukare inom boendena som bidrar till underskottet. 

För mer detaljer se dokument i beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning september 2015 

SN-bild september 2015 

SN-bild september 2015 särredovisad verksamhet 
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§  166 

Revidering av ledningssystem   

Diarienr 15SN308 

  

Beslut 

Anta reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Ärendebeskrivning  

I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 

allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen 

omfattar både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för 

allt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 

systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 

(PSL) Socialtjänstens ledningssystem är framtaget med utgångspunkt i gällande författning 

och lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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§  167 

Socialnämndens verksamhetsplan  

Diarienr 15SN306 

  

Beslut 

Anta upprättat förslag till verksamhetsplan 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Denna plan utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Verksamhetsplanen 

uttrycker också de förväntningar som socialnämnden har på förvaltningen inför 2016. 

 

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, samt 

övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige antagit nämnds 

visa mål. I socialnämndens verksamhetsplan redovisas de strategiska områdena med 

kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommunfullmäktige.   

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens VEP 2016 
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§  168 

Socialförvaltningens övergripande verksamhetsplan  

Diarienr 15SN307 

  

Beslut 

Arbetsutskottet antar upprättat förslag till verksamhetsplan 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Denna plan utgör socialtjänstens övergripande verksamhetsplan. Planen beskriver 

socialchefens uppdrag och de aktiviteter som är planerade under 2016 för att styra, stödja och 

följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

Förvaltningsledningen ansvarar för att de gemensamma rutinerna för verksamhetsplanering 

och uppföljning ständigt utvecklas för att underlätta och förbättra styrningen av 

verksamheten.  Syftet är att bidra till att uppfylla kommunövergripande mål och mål 

beslutade av socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens övergripande verksamhetsplan 2016 
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§  169 

Ändring av socialnämndens reglemente  

Diarienr 15SN330 

  

Beslut  

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att första meningen i § 17 i 

socialnämndens reglemente får följande lydelse ”Socialnämnden får inrätta de utskott 

som nämnden finner nödvändiga” 

2. I §§ 17-23 ordet ”arbetsutskott” ändras till ”utskott” 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt 20 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera 

utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att 

utskott ska finnas. Socialnämnden har idag ett arbetsutskott som sammanträder var 14:e dag 

och som behandlar både allmänna ärenden och individärenden. Ett sammanträde med enbart 

allmänna ärenden skapar bättre förutsättningar för ledamöterna att kunna diskutera förslagen 

till beslut innan de går vidare till nämnd. Införande av ett individutskott skulle underlätta för 

ledamöterna avseende mängden material att sätta sig in i inför sammanträdet. Nuvarande 

reglemente tillåter inte att socialnämnden utser mer än arbetsutskott och en förändring av 

reglementet är därför nödvändig. 

 

Förslag: 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar endast allmänna ärenden och bereder till nämnd. 

Socialnämndens individutskott behandlar endast individärenden. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för socialnämnden 
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§  170 

Sammanträdesplan 2016  

Diarienr 15SN325 

  

Beslut  

Fastställa datum för socialnämndens sammanträden 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets sammanträde 9 oktober för att gå direkt till 

socialnämnden med nytt förslag på sammanträdesplan. Socialnämnden har hos 

kommunfullmäktige begärt en förändring av reglementet för att kunna inrätta ett 

individutskott. Innan kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet kommer inget nytt förslag på 

datum för arbetsutskottet att läggas. Socialnämnden fastställer därför endast datum för 

nämnd vid dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2016 
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§  171 

Användande av statsbidrag inom Äldreomsorgen  

Diarienr 15SN314 

  

Beslut 

 Socialnämnden beslutar att statsbidraget går till ökad bemanning på vård- och 

omsorgsboendena.  

 Beslutet åtgärdar även de krav IVO ställt på ökad bemanning på Munkberga. 

 Beslutet verkställs under förutsättning att regeringens förslag till budget går igenom. 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå Kommun får 4,145 miljoner för perioden 1 juli- 31 december 2015. 2016- 2018 får man 

8,290 miljoner per år till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Syftet med den ökade 

bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Äldreomsorgen anser 

att statsbidraget fördelas till vård- och omsorgsboendena utifrån bedömningen att behoven är 

störst där. I Öppna jämförelser får Piteå kommuns vård- och omsorgsboenden rött i ett flertal 

variabler. Bemanningsutökningen ska användas till att öka tryggheten och skapa 

meningsfullhet för de som bor på våra vård- och omsorgsboenden. Tiden ska användas till att 

vårdpersonalen varje vecka planerar in egen tid för brukaren man är kontaktperson för. Den 

egna tiden ska sedan användas till de aktiviteter som brukaren önskar och tycker är 

meningsfulla, aktiviteter som tillgodoser de behov brukaren bedömts ha enligt 

biståndsbedömning.  

 

Bemanningsökningen fördelas utifrån antal brukare på respektive vård och omsorgsboende. 

Med en beräknad kostnad av ca 507 000/ årsarbetare handlar utökningen om drygt 16 

årsarbetare. 

 

Munkberga demensboende har efter tillsyn av IVO fått ett krav med vite, på utökad 

bemanning nattetid. Munkberga har för närvarande en pott avsedd för tillfällig 

bemanningsökning på natten på ca 0,85 årsarbetare. Den möjliggör att de tillsammans med 

den föreslagna ökningen kan bemanna enligt de krav som IVO ställt. Detta innebär att alla 

vård och omsorgsboenden även i fortsättningen har samma bemanning, med ett snitt på ca 

0,835 årsarbetare/ omsorgstagare. 

 

Verksamheterna kan välja att fördela de nya resurserna utifrån sina förutsättningar. På vissa 

boenden finns redan en renodling där en personal ansvarar för vissa arbetsuppgifter som 

lokalvård, samordning eller köksarbete. Denna möjlighet kan andra boenden också välja med 

en utökning av resurserna. På andra boenden kan man istället välja att fördela resurserna ut i 

alla grupper. Oavsett hur fördelningen görs ska tiden som frigörs användas till egen tid för 

brukarna. I kvalitetsplanerna för verksamheten ska styras att den egna tiden planeras in i 

schemat för varje brukare. En aktivitetslista finns framtagen där kontaktpersonerna redovisar 

vad man gjort tillsammans med brukaren under den egna tiden. Det ska även framgå hur 

brukaren upplevde aktiviteten. Aktivitetslistan utgör sedan ett underlag för den sociala 

dokumentationen i Viva.  
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Uppföljningen ska ske genom att boendechefen månadsvis samlar in aktivitetslistorna för att 

se att brukarna fått den tid de ska ha. Detta redovisas i verksamheternas årliga 

kvalitetsuppföljning. Boendechefernas uppföljning redovisas till socialnämnden 2 ggr/år. 

Årlig uppföljning sker via ”Öppna jämförelser”. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nyttjande av statsbidrag för ökad  bemanning inom äldreomsorgen 

Aktivitetslista 

Bemanning vård och omsorgsboende 
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§  172 

Leasing av trygghetslarm och fjärrtillsynskamera  

Diarienr 15SN286 

  

Beslut 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få göra avsteg från kommunstyrelsens beslut 

att inte hyra/leasa tjänster/produkter. Ett avsteg skulle innebära att socialtjänsten kan leasa 

trygghetslarm och fjärrtillsynskameror. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten har idag 800 trygghetslarm installerade i ordinärt boende, hälften är analoga 

och hälften är digitala. Målet är att byta ut de analoga larmen till digitala eftersom Telia 

lägger ner det analoga nätet. Pengar finns avsatta för inköp av digitala larm. 

 

Svårigheter uppstår när personalen behöver stöd och service av digital teknik. Eftersom Piteå 

kommun äger sina trygghetslarm kan följden bli att kunder med leasingavtal prioriteras. Om 

socialtjänsten får leasa trygghetslarm, föreslås den resurs som är avsatt till inköp av nya larm 

istället användas till leasingavgifter. De trygghetslarm som redan köpts in går att använda 

och de trygghetslarm som behöver bytas ut och anskaffas när behovet ökar, övergår till 

leasing. Piteå kommun har ett avtal med Tunstall gällande larmmottagning och köp av 

trygghetslarm som gäller till och med 31 december 2015. Arbetet med ny upphandling startar 

under hösten 2015. 

 

Socialnämnden har, efter ett försök som har fallit väl ut, beslutat att använda 

fjärrtillsynskamera på natten. Under försöksperioden leasades 6 kameror, men verksamheten 

bedömer att det reella behovet är ca 12 kameror. Upphandling sker vid årsskiftet 2015/2016. 

Användandet av fjärrtillsynskameror medför också behov av tekniskt stöd och service för att 

tekniken skall fungera. Därför bör även kamerorna leasas för att lättare erhålla tekniskt stöd 

när behov uppstår. 
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§  173 

Förändring av gallringsfrist för akter inom socialtjänsten  

Diarienr 15SN305 

  

Beslut 

Avvika från gällande dokument- och hanteringsplan avseende gallring av digitala akter och 

dess motsvarande fysiska akter på så sätt att gallring inte sker förrän leverantören av 

verksamhetssystemet (VIVA) har en fungerande gallringsmodul för alla verksamheter i 

systemet. 

 

Socialnämnden ser allvarligt på att leverantören av Socialtjänstens verksamhetssystem 

(VIVA) inte har en fungerande gallringsmodul. Socialnämnden förväntar sig att leverantören 

skyndsamt kan leverera en fungerande gallringsmodul. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har antagit en dokument- och gallringsplan för socialtjänsten. Där regleras 

hur handlingar ska vara sorterade, vilken förvaringsplats de har, när de överförs till närarkiv 

respektive centralarkiv samt vid vilken tidpunkt handlingar ska gallras, det vill säga 

förstöras. 

 

Inom socialtjänsten finns en arkivorganisation som ansvarar för att utföra gallring i såväl 

socialtjänstens digitala akter som i de fysiska akterna. 

 

I socialnämndens arbetsutskott § 516, 2009-11-06 togs ett beslut att avvika från gällande 

dokumenthanteringsplan och inte utföra någon gallring i det gamla verksamhetssystemet 

förrän en felaktighet som hittats var åtgärdad. Felaktigheten har aldrig åtgärdats och någon 

gallring i det gamla systemet utfördes aldrig före konvertering till VIVA.  

 

Den gallringsmodul som finns i VIVA idag klarar endast av Individ- och familjeomsorgens 

(IFO) data, vilket medför att en gallring av data är omöjlig att genomföra. Leverantören av 

systemet har ännu ingen gallringsmodul klar och arbetar med en gallringsmodul som 

hanterar alla socialtjänstens verksamheter samt förbättringar i gallringen av IFO. De har som 

ambition att gallringsmodulen ska finnas med i den versionsuppdatering av VIVA som äger 

rum under hösten 2015. Någon mer specifik uppgift om när versionsuppdateringen äger rum 

har inte utlovas av leverantören i dagsläget, vilket medför ett behov att avvika från gällande 

dokumenthanteringsplan, till dessa att den nya gallringsmodulen finns tillgänglig i VIVA. 

 

I socialnämnden 2013-10-16, § 145 togs beslut att gallring i systemet inte ska ske förrän 

leverantören av verksamhetssystemet har en fungerande gallringsmodul för alla 

verksamheter i systemet. Eftersom gallringsmodulen inte är klar kan inte gallring ske och 

beslutet att inte gallra måste kvarstå. 
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§  174 

Handlingsplan för Evidensbaserad praktik   

Diarienr 15SN66 

  

Beslut 

Anta upprättad strategi för evidensbaserad praktik. 

 

Ärendebeskrivning  

Ett nationellt arbete med att införa Evidensbaserad praktik i socialtjänsten pågår nationellt 

och på länet. En avsiktsförklaring med politisk förankring tecknades maj 2010 mellan 

kommunförbundet i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Avsiktsförklaringen 

handlade om att stärka den evidensbaserade kunskapsutveckling i socialtjänsten. En 

evidensbaserad socialtjänst innebär ett förhållningssätt som tar hänsyn till tre kunskapskällor; 

bästa tillgängliga vetenskap, professionens erfarenhetsbaserade kunskap och brukarens 

kunskap, erfarenheter och önskemål. Förhållningssättet bör genomsyra såväl beslut om insats 

som genomförande, uppföljning och utvärdering. 

 

Beslutsunderlag 

Strategi för evidensbaserad praktik 

Handlingsplan 
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§  175 

Handlingsplan mångfald  

Diarienr 15SN136 

  

Beslut 

Anta Handlingsplan för mångfald 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag i Verksamhetsplan (VEP)  

2014-2016 att samordna arbetet med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. 

Arbetet avslutades med en kommunövergripande handlingsplan där också begreppet 

mångfald definierades. Den kommunövergripande handlingsplanen utformades med 

utgångspunkt från Piteå kommuns fyra demokratimål samt de sju lagstadgade 

diskrimineringsgrunderna.  

 

Syftet med socialnämndens handlingsplan för mångfald är att den ska utveckla ett fortsatt 

arbete för ökad mångfald samt stödja och upprätthålla det arbete som redan utförs. 

Utvecklingsarbetet ska leda till att mångfaldsperspektivet integreras i vardagsarbetet. 

Socialtjänstens chefer på alla nivåer har ett ansvar att leda och inspirera sina medarbetare att 

arbeta med mångfaldsfrågor inom sitt ansvarsområde samt att beakta mångfaldsperspektivet i 

alla frågor som rör verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens handlingsplan för mångfald, 2016-2018 

Socialtjänstens arbete med mångfald 
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§  176 

Handlingsplan Bättre liv sjuka äldre  

Diarienr 15SN319 

  

Beslut  

Följa Kommunförbundets rekommendationer och anta Handlingsplan Bättre liv sjuka äldre 

 

Ärendebeskrivning  

Handlingsplanen Bättre liv för sjuka äldre är ett komplement till strategin ”Bättre liv för 

sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018”. Handlingsplanen är fyraårig och innehåller mål 

och mått som möjliggör uppfölning av de prioriterade områden som lyfts fram i strategin. 

För att den övergripande strategin och handlingsplanen ska bli verksamma ska årliga 

aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per närsjukvårdsområde. Aktuella 

kommuner samt läns- och närsjukvård ansvarar för detta. Syftet med den fortsatta 

äldresatsningen i Norrbotten är att genom samverkan på flera nivåer och mellan 

huvudmännen, stärka och stimulera en mer sammanhållen vård och omsorg för de sjuka 

äldre inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. Socialberedningens förslag 

är att föreslå medlemskommunerna att anta Bättre liv för sjuka äldre, Handlingsplan.  

 

Beslutsunderlag 

Socialberedningen, sammanträdesprotokoll 2015-05-06, § 29 
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§  177 

Ärendekön till barn och familjeomsorgen.  

Diarienr 15SN262 

  

Beslut 

 Anställningar ska ske inom ramen för verksamhetens personalbudget.  

 Socialnämnden ställer sig bakom Stöd till barn och familjers övriga förslag till åtgärder. 

 Socialnämnden är medveten om att det kan finnas behov av förstärkning av budget för 

Stöd till barn och familjer.  

 Socialnämnden får återkomma i den frågan i samband med budgetarbetet. 

 

Ärendebeskrivning  

2015-08-07 fanns det 60 ärenden med beslut om att inleda utredning där utredningen ännu 

inte har hunnit påbörjas. I en del av dessa utredningar har utredningstiden på max fyra 

månader redan passerats. Socialnämndens arbetsutskott har därför gett verksamheten i 

uppdrag att komma med förslag om hur situationen ska kunna förbättras. 

 

Orsakerna till den omfattande mängden ärenden som inte påbörjats är flera men handlar 

framför allt om ett ökat inflöde, personalomsättning och rekryteringssvårigheter som har 

gjort att tidigare planerade åtgärder med t.ex. teamledare senarelagts. En ytterligare faktor 

som påverkar är att mottagandet av ensamkommande asylsökande barn (EKB) har ökat med 

följd att ett omfattande arbete krävts för att ordna platser utöver kommunens ordinarie. 

 

Åtgärder på kort sikt 
Enhetschefen inventerar vilka utredningar som ännu inte påbörjats som bedöms kunna 

avslutas snabbt. I dessa utredningar ska handläggningen tillfälligt förenklas. Teamledaren har 

i uppdrag att stötta socialsekreterarna att genom föra detta. 

Undersöka möjligheten att under fyra-sex månader förstärka personalstyrkan via 

bemanningsföretag. 

 

Åtgärder på lång sikt 
Förstärkning av personalbudget på Stöd till barn och familj. Den ökning som vi ser i år från 

ca 170 utredningar 2014 till 210-220 utredningar 2015 motsvarar ungefär 3 årsarbetare. 

 

För att komma till rätta med konsekvenserna av personalomsättningen behöver vi kunna 

erbjuda längre vikariat även när behovet är för kortare tid. Detta kommer att innebära en 

överanställning i förhållande till budget men erfarenheten visar att det över ett år ofta 

kompenseras av att en stor del av personalen inom Stöd till barn och familj i perioder under 

året väljer att gå ner i arbetstid pga. föräldraledighet eller inom ramen för hel-del. Dock kan 

det inte uteslutas att detta kan bli en ökad kostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Åtgärder för att förbättra situationen med ärendekön 
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§  178 

Motion om familjerådgivning för förstagångsföräldrar  

Diarienr 15SN246 

  

Beslut 

Godkänna upprättat förslag till yttrande på motionen. 

 

Ärendebeskrivning  

En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamoten Helén Lindbäck (KD). 

Kristdemokraterna vill med motionen att kommunen undersöker möjligheten att erbjuda 

förstagångsföräldrar gratis familjerådgivning vid något eller några tillfällen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om familjerådgivning för förstagångsföräldrar 
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§  179 

Revisorernas årliga granskning  

Diarienr  
 

 

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. 
 

Det är svårigheter att få tag på undersköterskor och även sjuksköterskor. Det finns en 

oro för hur vi ska klara bemanningen framöver. Åtgärder pågår, både lång- och 

kortsiktigt, via samverkan med utbildningssamordnare m.m. Socialnämndens 

verksamheter styrs till stor del av gällande lagstiftning och påverkas av regional såväl 

som av statlig styrning, t.ex av Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, 

regeringen m.fl. Det finns även en högre medvetenhet bland brukarna som ställer 

ökade krav på individanpassade insatser. Vårdförskjutningen mellan landsting och 

kommun påverkar kommunens verksamhet. Hemtjänsttimmarna har ökat, vilket till 

viss del beror på stängning av avdelningar på sjukhusen över sommaren och i oktober 

i år. 

 

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

 

Socialnämnden uppvisar ett underskott på 13,3 mkr till och med september 215. Nytt 

är att äldreomsorgen uppvisar ett underskott. Vi ser en ökning av antalet 90 år och 

äldre. Två nya hemtjänstgrupper har tillkommit.  

 

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

 

Socialnämnden har personalproblem. Det är svårt att rekrytera utbildad personal. 

Ungdomskullarna blir mindre vilket ger ett mindre underlag att rekrytera ny personal 

från. Dessutom ökar det konkurrensen om den unga arbetskraften. Antalet vuxna 

medmissbruksproblem ökar och nya nätdroger gör att det går fort utför för de som 

missbrukar. Nämnden ser att antalet LVM-placeringar ökar och de varar i 6 månader 

eller längre. Antalet unga i missbruka har ökat och främsta orsaken är nätdroger. Piteå 

är inte längre den trygga småstaden. Antalet placeringar av vuxna i missbruk och var 

de står i sin behandling redovisas i socialnämndens arbetsutskott 2 ggr/månad. 

Öppenvården har ökat med 30 %. 90 % av vården för missbruk utgörs av öppenvård, 

men det är resterande 10 % som kostar. Frågan om det ökade missbruket är dock inte 

enbart socialnämndens ansvar.  
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Det är brist på platser i gruppbostäder vilket ger viten när det inte är möjligt att 

verkställa fattade beslut. Inom äldreomsorgen finns det äldre som väljer att tacka nej 

till plats i vård- och omsorgsboende för att istället bo kvar hemma med stora 

hemtjänstinsatser. 

 

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

 

5. Finns inom nämndens förvaltning tillräcklig kompetenser för de uppgifter som ska 

utföras? 

 

Socialnämndens anställda har god kompetens. 

 

6. Finns det några pågående eller planerade samarbetsprojekt med andra 

förvaltningar inom kommunen, alternativa utförare, kommunala bolag, andra 

kommuner? 

 

Socialnämnden samverkar med andra förvaltningar, bland annat kring matservice och 

ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har inga alternativa utförare annat än 

inom personlig assistans, men en hel del köpta tjänster genom placeringar, färdtjänst 

m.m. Socialnämnden har en del samarbeten med andra kommuner som exempelvis: 

KoFa, Kompetens för Alla, som är ett samarbete för att hjälpa personer som är långt 

från arbetsmarknaden till arbete. Andra exempel är NorrBus och Psykisk ohälsa. 

Dessutom finns ett samarbete mellan kommuner för att rekrytera familjehem. Andra 

samarbeten är Framtidens Stöd och omsorg bestående av politiker från socialnämnden 

och kommunstyrelsen. 

 

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

 

Socialnämnden utför årlig internkontroll inom områdena ekonomi, hälso- och sjukvård 

och SoL och LSS. 

 

8. Har nämnden fått någon utbildning? Generellt i rollen som förtroendevald? 

Verksamhetsspecifik utbildning? 
 

Socialnämnden hade nyvalskonferens i början av mandatperioden. Den uppfattades 

som mycket bra, både av nya och mer erfarna politiker. Det finns lite pengar att 

använda till utbildningar, men det är god kvalitet på det som erbjuds. 

 

9. Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen. 
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Specifika frågor till socialnämnden: 

 

10. Har det genomförts någon riskanalys kring trygghetslarmen för att tydliggöra hur 

larmen kan göras säkra och trygga? t ex. analys av vilka händelser som kan göra att 

trygghetslarmen inte fungerar? har man tagit fram riktlinjer för säkerhet och 

kontroll av trygghetslarmen, t.ex. hur ofta de ska kontrolleras, vem som gör vad etc? 

 

Ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 

 

11. Har man följt upp sommarbemanningen inom äldreomsorgen respektive social 

beredskap (jour)? Resultat? Åtgärder? 

 

Svårare än vanligt att få tag på vikarier med utbildning, främst undersköterskor, men i 

år även stora problem att rekrytera sjuksköterskor. Del av problemet löstes genom att 

ta in pensionerade sjuksköterskor under sommaren. Ärendet om social beredskap 

kommer att lyftas till nämnden framöver. 

 

12. Hur ser drogproblematiken ut i Piteå? har det genomförts någon undersökning av 

detta? 

 

Se svar under fråga 3. 
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§  180 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Situationen på Munkberga 
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§  181 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-09-01 – 2015-09-30 anmäls. 
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§  182 

Delgivningar  

 

Följande ärenden redovisas och läggs därefter till handlingarna med ett godkännande: 
 

- Händelserapportering för jour- och beredskapstjänstgöring under riskhelger 2015 

- Redovissning av sammanställning avvikelserapportering för måltidsservice i 

äldreomsorgen 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 

- Beslut från KS och KF 
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§  183 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

Gruppen kontaktpolitiker för Munksund/Pitholm/Strömnäs har varit runt i områdets olika 

verksamheter och rapporterar följande: 

 

 På Berggatan vill man ha ett förtydligande av vad man kan förvänta sig gällande 

anhörigstöd. 

 

Socialchef Gunbritt Johansson tar med sig frågan. 

 

 Nysvensk personal inom vården skulle behöva lite extra utbildning/stöd gällande de 

facktermer som förekommer inom vård- och omsorg. 

 

 Transporter till daglig verksamhet kostar mer än vad förtjänsten är för en dags arbete. 

Finns det möjlighet att ordna egna transporter? 

 

Ärendet står på socialnämndens ärendebevakningslista. 

 

 Dagverksamheterna skulle vilja vara tillsammans för att samnyttja resurser och 

personal 

 

 Äldre funktionsnedsatta har problem att få plats på vård- och omsorgsboende när de 

blir dementa 

 

Kontaktpolitikerna fick ett mycket positivt bemötande på Mogårdens vård- och 

omsorgsboende. 
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§  184 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor. 
  

 

 

 

 

 

 

 


