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§1 

Val av justerare och tid och plats för justering 
 

Val av justerande: Britta Lysholm (C) 

Tid och plats: Onsdag 27 januari 2016, kl. 16:00, Socialtjänsten 
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§2 

Utvalda ärenden 
 

Inga utvalda ärenden föredras vid dagens sammanträde. 
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§3 

Årsredovisning och årsbokslut 2015 

16SN14 

 

Beslut 

Godkänna årsredovisning och årsbokslut för 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Controller Stefan Wiksten presenterar årsredovisning och årsbokslut för 2015 och redovisar 

måluppfyllelser för året. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och årsbokslut 2015 

Nyckeltal för socialnämnden 
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§4 

Rapport internkontroll ekonomi 2015 

15SN423 

 

Beslut 

Godkänna den utförda internkontrollen avseende ekonomi. 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån den internkontrollplan som antagits av socialnämnden 2015-05-13 § 73 har 

internkontroll genomförts under året och redovisas här. Se bifogad rapport. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport Internkontroll 2015 
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§5 

Internkontrollplan 2016 

15SN424 

 

Beslut 

Anta den föreslagna internkontrollplanen avseende ekonomi inom socialtjänsten för 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 

framgår bland annat att:  

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga ekonomiska 

rapporten (SN bilden) samt en analys i textform. Detta är inte tillräckligt för att nämnden ska 

kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll. Redovisningen behöver 

kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de områden där risker bedöms 

vara stora. 

 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag på 

internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden som 

bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. Efter 

genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

Socialtjänstens Internkontrollplan 2016 

Internkontrollplan 2016 

Riskanalys inför Internkontrollplan 2016 
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§6 

Uppföljning internkontroll SOL och LSS 2015 

15SN391 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner genomförd internkontroll. 

 

Ärendebeskrivning 

För första året är en internkontroll genomförd på området SoL och LSS inom socialtjänsten. 

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 systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.  

 

Det är flera kontrollmoment i 2015 års plan att förhålla sig till. Granskningen med 

internkontrollplan som verktyg behöver upprepas då internkontrollen omfattar stora 

verksamhetsområden. Den samlade bedömningen är att Stöd och omsorg och Äldreomsorgen 

gör ett tillfredsställande arbete utifrån de kontrollmomenten som ingår i granskningen för 

2015. Följsamhet till gällande föreskrifter och nämndens riktlinjer inom områdena: 

 

o Myndighetsutövning 

o Dokumentation i genomförandeprocessen 

o Årlig information om föreskriften lex Sarah 

o Genomförandeplan och delaktighet  

o Säkerställa att kärnprocesserna är beskrivna och håller god kvalitet 

 

Prioriterad utveckling under 2016 är att färdigställa processkartor för verkställigheten, samt 

att processkartor som saknar tillhörande rutindokument kompletteras. Områden som saknar 

genomförandeplaner inför dessa, gäller främst personlig assistans. Brukaren ska i större 

omfattning göras delaktig i upprättande av genomförandeplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Genomförd internkontroll Stöd och omsorg 

Genomförd internkontroll Äldreomsorgen 

Rutin processkartor 

 
 

 

  



 

Socialnämnden 

 

Sammanträdesprotokoll 10 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-01-20  

  

 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§7 

Internkontrollplan för SoL och LSS 2016 

15SN390 

 

Beslut 

Socialnämnden antar upprättad plan för 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

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 systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.  

 

Prioriterad granskning under 2016 är att färdigställa processkartor för verkställigheten, samt 

att processkartor som saknar tillhörande rutindokument kompletteras. Områden som saknar 

genomförandeplaner ska inför dessa, gäller främst personlig assistans. Brukaren ska också i 

större omfattning göras delaktig i upprättande av genomförandeplaner.  

 
Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för SoL och LSS 2016 

Rutin processkartor 
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§8 

Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

15SN408 

 

Beslut 

Socialförvaltningens funktion IT-strateg ska ansvara för förvaltningens arbete med 

informationssäkerhet enligt beskrivning. 

 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska ansvara för informationssäkerhetsarbetet 

enligt socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2008:14). I Piteå kommuns socialförvaltning betraktas arbetet med 

informationssäkerhet lika viktigt oavsett om det avser informationssäkerhetsarbetet inom 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS).  Med anledning av den utgångspunkten så ska den funktion 

som utses att ansvara för informationssäkerhetsarbetet beakta samtliga nämnda lagrum i sitt 

arbete med informationssäkerhet. Syftet är vidare att hålla samman frågor som berör 

informationssäkerhet i förvaltningen och ge socialnämnden en sammanhållen bild över 

informationssäkerhetsläget kontinuerligt. 

 

Den som utses att ansvara för denna uppgift ska säkerställa att det finns en dokumenterad 

informationssäkerhetspolicy som ska säkerställa att uppgifter i dokumentationen är åtkomlig 

och användbar för den som är behörig (tillgänglighet), att patient- och brukaruppgifterna är 

oförvanskade (riktighet), att informationssäkerhetspolicyn säkerställer att obehöriga inte ska 

kunna ta del av journal-/akt-uppgifterna (sekretess), och att det i sådana informationssystem 

som är helt eller delvis automatiserade är möjligt att i efterhand entydligt kunna härleda 

åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet). Vidare ska funktionen minst en gång om 

året till socialnämnden rapportera vilka: 

 

1. Granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med 

informationssäkerhetspolicyn, 

2. Riskanalyser som har utförts avseende informationssäkerheten, och  

3. Förbättringsåtgärder som vidtagits, och  

4. Sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats inom förvaltningen 

under året, och 

5. Sammanställning av loggkontroller som görs i förvaltningen och resultaten av dessa.   

 
Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården, SOSFS 2008:14. 
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§9 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2016 

15SN409 

 

Beslut 

Ansöka om statsbidrag till personligt ombud för tre årsarbetare 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 

år. Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av statsbidrag för personligt ombud 2015 
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§10 

Gemensam bemanningspool för Socialtjänsten 

16SN17 

 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja rekrytering av bemanningspool för 

Stöd och omsorg under våren 2016. De personer som anställs tillträder sin tjänst tidigast från 

1 oktober 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

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

det. En väg kan vara att skapa en bemanningspool inom Stöd och omsorg för att bli mer 

attraktiva som arbetsgivare och minska behovet av timvikarier. Socialförvaltningens ledning 

har påbörjat ett arbete för att utreda hur en bemanningsenhet skulle kunna se ut. Tanken är att 

det ska vara en gemensam bemanningsenhet och bemanningspool för hela Socialtjänsten. 

Utredningen beräknas vara klar hösten 2016. 

 

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

väl fungerande och kostnadseffektiv enhet som tillgodoser verksamheternas behov av 

vikarier. Det finns ett stort behov av att behålla kvar personal i organisationen och 

förvaltningen vill därför säkerställa det genom att rekrytera till poolen under våren. 

Förvaltningen har redan delar av kostnad för pool genom vikarieersättning och 

övertidsersättning för ordinariepersonal.  

 

Budget 

Förvaltningen kommer att använda den befintliga budgeten för vikarier för att kunna 

åstadkomma poolen. I kommande utredning ser vi över lokaler, rutiner, ekonomi och 

ledningsstruktur. I dagsläget finns inget exakt timpris, men målet är att poolen ska ha en 

bokningsfrekvens på 80%. Timpris 322 kr (samma som inom Äldreomsorgen) 
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§11 

Månadsrapport för missbruksvården 

16SN3 

 

Beslut 

Månadsrapport gällande missbruksvården för december 2015 läggs till handlingarna med ett 

godkännande. 

 

Ärendebeskrivning 

Under december har Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) tagit emot 155 personer i 

öppenvård, som tillsammans gjort 356 besök hos oss. 29 personer har hela eller delar av 

månaden vistats på behandlingshem för sitt missbruk till en medelkostnad/dygn på 2 287 kr. 

 

En viktig del i återhämtning och rehabilitering vad det gäller såväl missbruk, som psykisk 

ohälsa, och är en basal fråga även för gemene man, är egen bostad. Brist på bostad kan 

innebära ett hinder i behandlingsarbetet.  I Piteå råder i dagsläget brist på bostäder. 

 

För dem utan egen bostad, som vill försöka göra något åt sin situation och bli drogfria är en 

svårighet att påbörja sin drogfrihet på hemmaplan, att de inte har någonstans att bo. De är 

hänvisade till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare, t ex i kommunens baracker 

på Hammarvägen. 

 

25 av de 155 Piteåbor som ANG 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 10,5 miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för missbruksvården december 2015 
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§12 

Rapport ärendekön för barn och unga 

16SN6 

 

Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna med ett godkännande. 

 

Ärendebeskrivning 

SO, Stöd till Barn och familj ska till socialnämndens AU redovisa för den ärendesituation 

som råder, eftersom det under en lång och varaktig period uppstått en ärendekö på enheten. 

Ärendekön innebär att inflödet till Barn och familj i form av anmälan och/eller ansökan, har 

varit allt för hög i förhållande till arbetskapacitet. I och med att inflödet är högt och ärenden 

inte omedelbar 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 familjer inte heller har 

insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och barn/ungdom i forma 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 en tidseffektivitet som kunnat 

uppnås i ett normalläge. Medarbetarna idag arbetar under tidspress, vilket i förlängningen kan 

påverka kvalitetsarbetet och försämra möjligheten till att vara en lärande och kompetens-

försörjande organisation med hög kvalitet i det dagliga arbetet. Den situation som råder kan 

innebära svårigheter att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och låga sjuktal. 

  

Budget 

Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 

hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser, kan 

leda till mer tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Enheten arbetar hela tiden 
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med ett kostnadsmedvetet agerande. Målsättningen är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva 

insatser på hemmaplan. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport ärendekön för barn och unga, t o m 2015-12-31 
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§13 

Taxor färdtjänst 

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 egenavgiften kl 06-19 höjs från 45kr till 48kr. 

- Lägsta egenavgiften kl 19-23 höjs från 50 kr till 53 kr.  

- Lägsta egenavgiften kl 23-06 höjs från 55kr till 58kr. 

- Maxbeloppet för egenavgift 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. 

 

Ändringar i avgifterna är de som föreslagits ovan, i övrigt gäller samma avgifter och regler 

som tidigare. 

Gränsen för lägsta belopp för egenavgift motsvarar en sträcka på ca 6 km och gränsen för 

maxbelopp för egenavgift motsvarar en sträcka på ca 38 km. Egenavgiften motsvarar 32 % av 

resans totala kostnad. 

 

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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§14 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Möte med närsjukvården. 
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§15 

Delgivningar 

16SN21 

 

Följande ärenden redovisas vid dagens sammanträde och läggs därefter till handlingarna: 

 

 Rapport hemtjänsttimmar inom Stöd och omsorg 

 Loggkontroll 2015 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 15037 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 15038 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 15039 

 Riksnormen för försörjningsstöd 

 Redovisning av ärendeflödet, till och med december 2015 
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§16 

Kontaktpolitikerna har ordet 
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§17 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2015-12-01 – 2015-12-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 

  



 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  

2016-01-20  

  

 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§18 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 


