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§  204 

Val av justerande och tid och plats för justering 

Val av justerande: Mayvor Ekberg (KD) 

Tid och plats: Fredag 18 december 2015, Socialtjänsten 
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§  205 

Utvalda ärenden  

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

och omsorg, varav ett från Vuxna funktionsnedsatta och ett från Stöd till barn och familjer, 

och ett från Äldreomsorgen. 
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§  206 

Månadsuppföljning och årsprognos till och med november 2015  

Diarienr 15SN377 

  

Beslut  

Godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med november 2015. 

 

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. 

 

Uppdra till förvaltningen att se över SN-bilden 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten, inklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och 

med november på -22,2 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat + 3,8 

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 -21,6 mkr inklusive förändring semesterlöneskuld. I 

jämförelse med bokslutet 2014 är detta en försämring med 20,8 mkr. 

 

Prognosen för helåret är i stort sett oförändrad jämfört med prognosen per oktober och totalt 

för socialtjänsten är den nu  -21,6 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 hemtjänsttimmarna ska minska. Vård och 

omsorgsboendena inom äldreomsorgen fortsätter också att försämra resultatet beroende på 

vårdkrävande brukare samt hög sjukfrånvaro. De stimulansmedel som kommer att erhållas 

från socialstyrelsen är inräknade i prognosen och förväntas förbättra resultatet resterande del 

av året inom vård-och omsorgsboendena. 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. 

 

Socialtjänsten fullgör kommunens uppgifter inom ramen för ett antal lagar och de flesta 

verksamheter är lagstadgade. Lagar som styr kärnverksamheterna är bland annat SoL, LSS, 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om bostadsanpassningsbidrag, lagar om färdtjänst och 

riksfärdtjänst, Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM). De få 

verksamheter som inte är lagstadgade har som syfte att arbeta förebyggande. Utan dem är 

risken stor med fördyringar inom andra områden eller fördyringar längre fram i tiden. 

 

Bindande föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer i verksamheterna såsom 

länsöverenskommelser leder till ökade krav på administration och därmed ökad 
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arbetsbelastning för personalen. Svårigheter med att rekrytera kompetent personal samt 

rättigheten med ”hel-del-tjänstgöring” medför även det personalproblem och ökade 

kostnader, speciellt för små enheter. Åtgärder är vidtagna i syfte att utveckla och stärka 

rekryteringsarbetet. Belastningen inom personalsidan har påverkat sjukfrånvaron negativt, 

från 7,9 % 2014 till idag 9,7 %. Sjukfrånvaron är även hög inom vikariesidan. Kommande år 

har cheferna i uppdrag att aktivt arbeta med ökad frisknärvaro. 
 

Beslutsunderlag 

månadsuppföljning november 2015 

SN bild november 2015 

SN bild november 2015, särredovisad vht 
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§  207 

Verksamhetsplaner 2016  

Diarienr 15SN402 

  

Beslut  

Anta verksamhetsplaner för 2016 för socialnämnden och socialförvaltningen med 

kompletterande budget. Avdelningarnas verksamhetsplaner fastställs så snart även de 

kompletterats med budget, dock senast på socialnämndens sammanträde i februari 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsplaner omfattande socialnämndens samtliga verksamheter är upprättade utifrån 

kommunfullmäktiges verksamhetsplan. De har tidigare antagits vid socialnämnden i oktober 

och i november, men är nu kompletterade med budget. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2016 för: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Administrativ avdelning 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 
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§  208 

Taxor färdtjänst  

Diarienr 15SN280 

  

Beslut  

- Föreslå kommunstyrelsen att höja taxan motsvarande prisutvecklingen efter det nya 

avtalet 5,5 % med avtalsperioden 2015-07-01 – 2019-06-30.  

- Under avtalets giltighets tid räkna upp priserna enligt taxiindex beskrivet i det nya avtalet. 

- Lägsta egenavgifterna höjs från 45kr till 48kr från 50kr till 53kr och från 55kr till 58kr 

maxbeloppet höjs från 170kr till 180kr 

 

Ärendebeskrivning  

I VEP2016 finns uppdraget komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. 

Det nya avtalet för taxitransporter blev klart under sommaren och en revidering av 

kostnaderna är aktuellt.  

 

Jämförelse med närliggande kommuner (uppgifter hämtade från internet) 

Kommun Min. avg. Max avg. 

Skellefteå 43 290  

Boden 36 389 

Luleå 42 758 

Älvsbyn 42 758 

 

Beslutsunderlag 

Avtal taxitransporter 2015 

Avtal taxitransporter 2012 

TaxindexT95SÅ61 

Kostnadsjämförelse av avtalen 
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§  209 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens individutskott, IU  

Diarienr 15SN378 

  

Beslut 

Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har hos kommunfullmäktige begärt att få ändra sitt reglemente för möjlighet 

att inrätta de utskott som socialnämnden finner nödvändigt. Individutskottet består av två  

ledamöter samt ordförande och sammanträder var 14:e dag. I individutskottet behandlas 

enbart individärenden. Allmänna ärenden behandlas på socialnämndens arbetsutskott en 

gång per månad. 

 

Förslag på ordinarie ledamöter till socialnämndens individutskott, IU är: 

 

Agnetha Eriksson (S), ordförande 

Sven-Gösta Pettersson (S), vice ordförande 

Mayvor Ekberg (KD) 

 

Förslag på ersättare till socialnämndens individutskott, IU är: 

 

Per-Göran Gustafsson (S) 

Elisabet Davidsson (S) 

Britta Lysholm (C) 
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§  210 

Ändring av socialnämndens reglemente  

Diarienr 15SN330 

  

Beslut 

Socialnämnden kompletterar med nedanstående uppgifter och vidhåller tidigare begäran 

enligt följande: 

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  

Socialnämnden har hos kommunfullmäktige begärt att få ändra reglementet för möjlighet att 

inrätta ett individutskott. Kommunstyrelsen återemitterade ärendet till socialnämnden för att 

utreda om bildandet av två utskott kan påverka kostnadsbilden.  

 

Idag har socialnämnden ett arbetsutskott med fyra ledamöter, förutom ordförande, som 

sammanträder var 14:e dag, vilket innebär 24 sammanträden med 4 arvoden, totalt 96 

arvoden. Arbetsutskottet behandlar både allmänna ärenden och individärenden 

 

Individutskottet skulle bestå av två ledamöter, förutom ordförande, och sammanträda var 

14:e dag vilket innebär 24 sammanträden/år med två arvoden, totalt 48 arvoden. 

 

Arbetsutskottet ska även fortsättningsvis bestå av fyra ledamöter, förutom ordförande, och 

sammanträda 1 gång per månad utom i juli, vilket innebär 11 sammanträden med fyra 

arvoden, totalt 44 arvoden. 

 

Det innebär att inrättandet av ett individutskott inte skulle påverka kostnadsbilden negativt 

utan tvärtom minska antalet arvoden med fyra. 

 

Kostnadsberäkningen bygger på att socialnämndens ordförande som har ett fast arvode, 

tillika är ordförande i arbetsutskottet och i individutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SN 2015-10-21, § 169 

Protokollsutdrag KS 2015-11-23, § 328 
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§  211 

Datum för socialnämndens arbetsutskott i avvaktan på ändring av 

reglemente 
 

Diarienr 15SN393 

  

Beslut  

Godkänna upprättat förslag på sammanträdesdatum för socialnämndens arbetsutskott i 

avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om ändring av reglemente 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har tidigare beslutat om sammanträdesdatum för arbetsutskott en gång per 

månad och individutskott två gånger per månad. För att kunna inrätta ett individutskott har 

socialnämnden begärt att få ändra i sitt reglemente. Kommunstyrelsen återemitterade ärendet 

till socialnämnden för att utreda om bildandet av två utskott kan påverka kostnadsbilden. I 

avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om ändring av socialnämndens reglemente är det 

nödvändigt att besluta om datum för ett andra arbetsutskott per månad.  

 

Förslag på kompletterande datum enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 januari 6 och 20 juli 

19 februari 19 augusti 

18 mars 23 september 

22 april 21 oktober 

20 maj 19 november 

17 juni 16 december 
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§  212 

Reviderad handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i 

Piteå kommun 2016-2017 
 

Diarienr 15SN343 

  

Beslut 

- Socialnämnden antar reviderad handlingsplan för 2016-2017.  

- Redovisningen av genomförda åtgärder under 2015 läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

I maj 2012 beslutade regeringen om en handlingsplan för psykisk ohälsa, PRIO psykisk 

ohälsa – Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I planen 

prioriteras två målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad 

psykiatrisk problematik. 

 

För att erhålla statliga stimulansmedel finns det både grundkrav och prestationsmedel. Länets 

kommuner har uppfyllt grundkraven och Piteå kommun har erhållit riktade prestationsmedel 

för att genomföra handlingsplanen. I november 2014 presenterades för nämnden den 

kartläggning av personer med psykisk funktionsnedsättning som genomförts. Nämnden 

antog samtidigt en handlingsplan för 2015-2016 för att arbeta med det som framkom i 

samband med kartläggningen. 

 

Den socialpsykiatriska verksamheten redovisar i bifogat beslutsunderlag de åtgärder som är 

genomförda under 2015 och deras strategier de närmaste åren för de utvecklingsområden de 

identifierat. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad handlingsplan för den socialpsykiatriska verksamheten i Piteå kommun under 

2016-2017. 

Genomförda åtgärder för den socialpsykiatriska verksamheten 2015 
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§  213 

Bemanningspool för Stöd och omsorg  

Diarienr 15SN366 

  

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 

bemanningsenhet och bemanningspool för socialtjänsten inom befintlig ram. 

 

Ärendebeskrivning  

I syfte att säkra personalförsörjningen för kommande år är det viktigt att hitta nya vägar för 

detta. En väg kan vara att inrätta en bemanningspool inom SO för att bli mer attraktiva som 

arbetsgivare och för att minska behovet av timvikarier.  

 

Socialförvaltningens ledning har påbörjat ett arbete med att utreda hur en bemanningsenhet 

för hela socialtjänsten skulle kunna se ut. Tanken är att det ska vara en gemensam 

bemanningsenhet och bemanningspool för hela socialtjänsten. Beslut om och tidpunkt för 

uppstart av en bemanningspool för SO är avhängigt resultatet av denna utredning. 

 

En gemensam bemanningsenhet och bemanningspool för socialtjänsten syftar till att skapa en 

välfungerande och kostnadseffektiv enhet som tillgodoser verksamheternas behov av 

vikarier. Frågor som utredningen ska svara på är: 

 

 Organisation, organisationstillhörighet 

 Antal bemanningsassistenter, arbetsuppgifter, arbetstider 

 Antal anställda i bemanningspoolen och regelverk för anställning 

 Regelverk, rutiner för bokning av vikarier 

 Teknikstöd som skall användas 

 Lokaler 

 Eventuella kostnader  

 

Beslutsunderlag 

Utredning-bemanningspool SO 
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§  214 

Rapport ärendekön för barn och unga till och med november 2015  

Diarienr 15SN380 

  

Beslut  

Godkänna upprättad rapport 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamhetsområdet Stöd till barn och familj ska redovisa aktuell ärendesituation, eftersom 

kön varit lång under en längre period. Inflöde av anmälningar och/eller ansökningar till Barn 

och familj har varit allt för hög i förhållande till arbetskapacitet. I och med att inflödet är 

högt och ärenden inte omedelbart kan fördelas till socialsekreterare, innebär det i 

förlängningen att enheten inte heller klarar av den lagstadgade 4-månadersperiod som ligger 

till grund för utredning enligt SoL 11:1. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

När ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till beslut om att inleda 

utredning, riskerar barn och deras familjer att deras situation förvärras ytterligare, från det att 

förhandsbedömning gjorts. Förhandsbedömning är det som ligger till grund för beslut om 

utredning enligt SoL 11:1. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle kunna få tidiga, 

främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och tidskrävande 

insatser. Det kan innebära uppbrott i familjen i form av placering av barn/ungdom i 

familjehem, alternativt på institution. Då enheten Stöd till Barn och familj inte heller har 

insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och barn/ungdom i form av handläggande 

socialsekreterare, uteblir också adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar. Det kan 

i sin tur leda till alltför omfattande risksituationer för den enskilde. Uteblivna 

skyddsbedömningar skapar rättsosäkerhet och barnperspektivet uteblir.  

 

Verksamhet 

Aktuell ärendesituation gör att medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög 

anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare uteblir den tidseffektivitet som 

kunnat uppnås i ett normalläge. Medarbetarna arbetar idag under tidspress vilket i 

förlängningen kan påverka kvalitetsarbetet och försämra möjligheten till att vara en lärande 

och kompetensförsörjande organisation med hög kvalitet i det dagliga arbetet. Situationen 

som råder kan också innebära svårigheter att vara en attraktiv arbetsplats med god 

arbetsmiljö och låga sjuktal. Enheten arbetar hela tiden med ett kostnadsmedvetet agerande. 

Det faktum att ärendekö uppstått och att tidiga insatser uteblir, kan i förlängningen innebära 

mer omfattande, tidskrävande och dyrbara insatser, som placering i familjehem eller på 

institution. Målsättningen är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva insatser på hemmaplan. 

 

Budget 

Ärendesituationen påverkar budget på så sätt att det som i ett tidigt skede kunnat hanteras på 

ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidigare och mindre omfattande insatser, istället kan leda 

till tidskrävande och mer omfattande och kostsamma insatser. 
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Beslutsunderlag 

Ärendekön t o m 2015-12-04 
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§  215 

Månadsrapport gällande missbruksvården, Alkohol- och 

Narkotikagruppen  
 

Diarienr 15SN394 

  

Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för november 2015 

 

Ärendebeskrivning 

Under november har Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) tagit emot 171 personer i  

öppenvård, som tillsammans gjort 458 besök. 31 personer har hela eller delar av månaden 

vistats på behandlingshem för sitt missbruk till en medelkostnad/dygn på 2 052 kr. 

 

ANG ser en ökning av antalet personer som söker stöd och hjälp för sitt missbruk jämfört 

med samma tid 2014. Antalet unga vuxna, 18-25 år, är 25 % av Alkohol- och 

Narkotikagruppens (ANG) klienter. Generellt har de unga framför allt ett blandmissbruk där 

cannabis och internetdroger är det vanligaste.  

 

I mitten av augusti 2015 startade ett ettårigt projekt med två heltidsanställda behandlare, 

Intensivt Stöd. Projektet ger möjlighet för de mest utsatta unga vuxna (18-25 år) att få stöd 

och hjälp i processen till egen motivation att söka vård och behandling för sitt missbruk. 

Genom behandlarnas höga tillgänglighet och flexibla arbetsätt kan vi redan se resultat av att 

ha denna resurs, och har därför under månaden kunnat undvika flera ansökningar om 

tvångsvård (LVM). 

 

28 av de 171 Piteåbor som vi träffat under november saknar egen bostad. 

 

Öppenvården följer budget. Institutionsvården, inklusive placeringar och resor har en budget 

på 4 miljoner, i nuläget är den överskriden med ca 8,5 miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport november 2015 
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§  216 

Rapport hemtjänsttimmar för hemtjänst och hemsjukvård inom 

Äldreomsorgen 
 

Diarienr 15SN382 

  

Beslut 

Överlämna statistikrapport över antal beställda timmar gällande hemtjänst och hemsjukvård, 

november 2015 

 

Ärendebeskrivning  

Äldreomsorgen redovisar ett underskott gällande beslutade hemtjänsttimmar under 2015. 

Hemtjänsttimmarna har ökat med 195 timmar/dag vilket motsvarar 48 årsarbetare. Antalet 

omsorgstagare samma period har ökat med 49. Vidare har verksamheten varit 

underbudgeterad med ca 100 hemtjänsttimmar/dag vilket innebär 25 årsarbetare. Antalet 

Hemsjukvårdspatienter/Distriktssjuksköterska är i dag 49, jämfört med Hemsjukvårdsavtalet 

där 30 Hemsjukvårdspatienter/Distriktssjuksköterska anses rimligt. 

  

Hemtjänsttimmar - november 2015 personer över 65 år  
Biståndsbedömning  819 timmar/dag  Totalt: 24 563 timmar/30 dagar 

Hemsjukvård    20 timmar/dag Totalt:      604 timmar/30 dagar 

 

Konsekvensanalys 

Faktorer som bidrar till det ökade behovet av hemtjänst är att antalet äldre ökar, kortare 

vårdtider på sjukhus, fler sjuka äldre vårdas i hemmet - hemmet som vård och omsorgsarena, 

samt konvertering av platser från vård och omsorgsboende till Trygghetslägenheter. Färre 

antal platser i äldreomsorgens särskilda boende innebär ökade svårigheter att få en plats. 

Ökad rättssäkerhet samt individens rätt till ett värdigt liv enligt socialtjänstlagen. 

 

Medborgare 

Ökad möjlighet till kvarboende då behovet av hjälp och stöd vanligtvis kan tillgodoses i 

ordinärt boende. Minskad möjlighet att få en plats i äldreomsorgens särskilda boende. 

 

Verksamhet 

Verksamhetens volym ökar i takt med behoven av hemtjänst liksom kraven på anställda. 

Behov av nyanställningar. 

 

Budget 

Budgetunderskott p.g.a. ökade kostnader i takt med volymökning. Förutom kostnad för 

ökade hemtjänsttimmar innebär volymökningen även ökade kostnader för hemsjukvård, 

personal och kringkostnader som exempelvis bilar, logistik och telefoni. Resurser från 

Framtidens äldreomsorg har överförts under 2014, men räcker inte sett från dagens 

förutsättningar. Vidare har kostnaden för betalningsansvar för personer i slutenvården ökat 

markant under 2015 p.g.a. att det saknats plats i särskilt boende för de som inte kunnat återgå 

till ordinärt boende. Fram till november 2015 uppgår betalningsansvaret 395 700 kr jämfört 

med 2013 då det var 0 kronor  
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§  217 

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet" 
 

Diarienr 15SN302 

  

Beslut 

Socialnämnden antar upprättat svar på revisionsrapporten ”Granskning av åtgärder mot 

ungdomsarbetslösheten” 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG granskat om det sker en tillräcklig 

styrning och uppföljning för att kunna uppnå målet om nolltolerans för 

un.gdomsarbetslöshet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. 

 

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 

Revisorerna har lämnat åtta rekommendationer. Av dem är fem beröringspunkter till 

socialnämnden och tre som inte direkt berör socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Utredning 2015-11-09 svar på revisionsrapporten 

Revisionsrapport Granskning av åtgärder mot ungdomsarbetslösheten 
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§  218 

Ändring av teman på socialnämndens sammanträden 2016  

Diarienr 15SN413 
 

Beslut  

Byta plats på teman för februari och mars månad. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid socialnämndens sammanträde 18 november 2015 fastställdes förslag på teman för 

nämndens sammanträden 2016. Enligt förslaget var februari månad vikt för socialnämndens 

egen årsredovisning, men eftersom det kan bli svårt att bli klar med underlaget i tid föreslås 

att byta plats på teman för februari och mars månad. Ny plan för teman enligt följande: 

 

Januari – Bokslut + årsredovisning 

Februari – Missbruk 

Mars – Årsredovisning (Sn:s egen) 

April – Budget  

Maj – Framtidens Stöd och omsorg 

Juni – Studiebesök i verksamheterna 

Augusti – Styrande lagar 

September – Besök Äldrecenter 

Oktober – Socialnämndens VEP + Övergripande VEP 

November – Avdelningarnas VEP + revisorernas årliga granskning 

December - Kontaktpolitiker 
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§  219 

Delegationsbeslut  

Delegationsbeslut fattade 2015-11-01 – 2015-11-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna med ett godkännande. 
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§  220 

Delgivningar  

Följande ärenden föredras och därefter till handlingarna med ett godkännande:  

 

- Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd – 

SSBTEK 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 

- Beslut från KS och KF 

- Redovisning av ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Beslut från KS och KF 
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§  221 

Ordförande/socialchef informerar  

IVO-anmäld händelse på Roknäsgården. 
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§  222 

Kontaktpolitikerna har ordet  
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§  223 

Övriga frågor  

 

Vid senaste KTR-sammanträdet önskade Astma- och allergiföreningen att ett särskilt ärende 

skulle lyftas till socialnämnden. Ärendet avser hemtjänst till en mycket allergisk person och 

de svårigheter som finns för att hemtjänstpersonalen ska kunna arbeta i hemmet hos brukaren. 
  

 

 

 

 

 

 

 


