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§73 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde, ett från enheten för Vuxna 

funktionsnedsatta, ett från enheten Stöd till barn och familjer samt ett ärende från 

Äldreomsorgen. 
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§ 74 
 

Budget 2017 och VEP 2017-2019 

Diarienr 16SN112 

 

Beslut 

Anta budgetförslag och VEP 2017-2019 med äskanden om drift och investering. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens budgetförslag för 2017 redovisar kommunövergripande mål riktade till 

nämnden samt nämndens mål per strategiskt område. Prognosen för 2016 är i nuläget sämre 

än budget, även om det är för tidigt att göra en prognos efter ett kvartal. De faktorer som 

påverkar möjligheten att nå ett resultat enligt budget är främst faktorer som demografikurvan, 

fortsatt hög kundtillströmning i alla verksamheter, ökat missbruk med längre behandlingstider 

samt få platser på vård- och omsorgsboende som leder till att fler individer vårdas i hemmet 

med omfattande hemtjänstinsatser.  

 

Budgetförslaget innehåller även prioriterade investeringsbehov kopplade till måluppfyllelse 

och redovisning av ökade driftskostnader. 

 
Beslutsunderlag 

Socialnämndens budgetförslag 2017 

Socialnämndens behov av utökad ram 2017 
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§ 75 
 

Månadsuppföljning ekonomi till och med mars 

Diarienr 16SN111 

 
Beslut 

Godkänna månadsuppföljning ekonomi till och med mars 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med mars på - 8,6 mkr. Vid samma 

tidpunkt förra året var motsvarande resultat - 6,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i 

dagsläget redovisa ett resultat på -25,1 mkr jämfört med bokslutet 2015 som visade på en 

budgetavvikelse på -25,7 mkr är detta en förbättring med 0,6 mkr. 

 

Stöd- och Omsorgsavdelningen redovisar för perioden januari-mars en nettoförbrukning om 

81,9 mkr. För samma period förra året låg förbrukningen på 77,2 mkr. Senareläggningar av 

tjänstetillsättningar förra året och därmed kostnadsbesparingar löper i år med fulla kostnader 

från årets början. I övrigt återfinns kostnadsökningarna inom försörjningsstöd, personlig 

assistans, institutionsvård barn och unga och institutionsvård vuxna. Budgetavvikelsen för 

hela 2016 beräknas till -11,9 mkr jämfört mot 2015 års budgetavvikelse som låg på -13,0 mkr. 

Avvikelsen är en följd av otillräcklig budgetram med tanke på kommunmedborgares 

livssituation och rättslig styrning mot avdelningen att stödja och vårda dem. 

 

Äldreomsorgens resultat till och med mars är -8,3 mkr (varav semesterlöneskulden är +0,4 

mkr), motsvarande resultat år 2015 var -2,6 mkr. Det verksamhetsområde som har haft svårast 

att hålla budgeten är särskilt boende. De flesta av boendena har höga personalkostnader till 

följd av oroliga vårdtagare och sjukskrivningar. Tomhållning av Källbogården, fördröjning av 

inköp av arbetskläder samt omvårdnadsavgifters budgetöverskott är faktorer som har positiv 

påverkan på äldreomsorgens resultat. Helårsprognosen sätts till -13,5 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

SN bild mars 2016 

Månadsuppföljning mars 
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§ 76 
 

Test av positioneringslarm i vård- och omsorgsboende 

Diarienr 16SN110 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen planerar att under ett år genomföra ett försök med trygghetsskapande teknik i 

form av positioneringslarm på ett vård- och omsorgsboende för demenssjuka personer. 

Försöket kan utvisa om tekniken skapar möjlighet till ökad integritet, aktivitet och delaktighet 

och om nya tekniska lösningar kan minska begränsningsåtgärderna. Testet genomförs inom 

befintlig ram. 

 
Beslutsunderlag 

Projektplan för test av positioneringslarm i vård 
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§ 77 
 

Omfördelning av driftsmedel till investering inom socialtjänsten 2016 

Diarienr 16SN94 

 

Beslut 

Anta föreslagen omfördelning av drifsmedel till investeringsmedel för socialtjänsten 2016 

 
Ärendebeskrivning 

I fullmäktiges beslut om VEP 2016-2018 finns möjligheten att omfördela 1 000 tkr från drift 

till investering inom socialtjänsten. Av omfördelningen från drift till investering föreslås 

fördelning enligt nedan. 

 

Äldreomsorg 650 tkr 

Stöd och omsorg 350 tkr 
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§ 78 
 

Förändring av gallringsplan för LSS-ärenden 

Diarienr 16SN93 

 

Beslut 

För LSS-akter avslutade före 2005-07-01 ändras gallringsplanen så de kan gallras med 

undantag för personer födda dag 5, 15, 25 varje månad. 

 
Ärendebeskrivning 

Inom Piteå Kommun har alla LSS-akter avslutade före 1 juli 2005 bevarats på grund av att 

reglering saknats för bevarande och gallring av LSS-akter. 2005 reglerades gallringen så att 

avslutade akter får gallras efter 5 år, med undantag för personer födda 5, 15, 25 varje månad. 

 

Samrådsgruppen har tidigare rekommenderat att alla akter avslutade före 1 juli 2005 ska 

bevaras, men har nu ändrat till en rekommendation att de bör bevaras. Dock finns inget 

lagkrav förutom personer födda 5, 15, 25 varje månad. För att kunna utföra gallring av akter 

före 2005 måste nämnden ta ett nytt gallringsbeslut. 
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§ 79 
 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 

Diarienr 16SN113 

 

Beslut 

Följa Kommunförbundets rekommendation att ställa sig bakom ”Riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

 
Ärendebeskrivning 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 

eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna, som är gemensamma för 

kommuner och landsting, tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 

nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 

skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 

 

Socialberedningen rekommenderar kommunerna att anta riktlinjerna för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunförbundet § 44 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning 
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§ 80 
 

Månadsrapport missbruksvården mars 2016 

Diarienr 16SN36 

 

Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för mars 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Under mars 2016 har Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) tagit emot 154 personer i 

öppenvård som tillsammans gjort 456 besök på ANG. 27 personer har hela eller delar av 

månaden vistats på behandlingshem för sitt missbruk till en medelkostnad/dygn på 2 165 kr. 

 

Antalet pågående utredningar för vård på institution under mars månad var 18 st, tre fler än 

under förgående månad. Intensivt Stöd har tagit emot ytterligare en klient i sin verksamhet, 

och har nu tio pågående ärenden. 

 

Ca trettio av ANGs klienter som får behandling i öppenvård eller på behandlingshem saknar 

egen bostad, vilket är en försvårande faktor i deras rehabilitering 

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2016 
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§ 81 
 

Rapport ärendekön för barn och unga 

Diarienr 16SN34 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

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

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

Ärendekö innebär att inflöde till Barn och familj i form av anmälan och/eller ansökan, är och 

har varit alltför hög i förhållande till arbetskapacitet. I och med att inflödet är högt och 

ärenden inte omedelbart fördelas till socialsekreterare, innebär det i förlängningen att enheten 

inte heller klarar av den lagstadgade 4 månaders period som ligger till grund för utredning 

enligt SoL 11:1. 

 

Barn och familj har sedan föregående skrivelse utökat personalstyrkan i Barn och 

ungdomsgruppen med tre medarbetare. Rekrytering är färdigställd, dock börjar nya 

medarbetare sina anställningar tidigast 1 maj 2016. Utökning av personalstyrkan är ett led i att 

klara av utredningstider och att utreda i samma takt som det inleds nya utredningar. 

Nuläget kring ensamkommande barn är att samtliga barn/ungdomar tillhörande målgruppen 

har tilldelats handläggare. Samtliga barn/ungdomar har inte hunnit utredas enligt SoL 11:1 

eftersom inflödet under hösten 2015 varit alltför högt i förhållande till personalbemanning. 

 

Förstärkningar i antalet handläggare som jobbar med målgruppen EKB har ökat med tre, för 

närvarande till och med 2016-07-18. Det är i dagsläget svårt att prognosticera fortsatt inflöde 

och behov. Inflödet av ensamkommande barn/ungdomar har under första kvartalet 2016 visat 

på en betydande nedåtgång. 

 

Konsekvensanalys 
 

Medborgare 

Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 

inleda utredning, riskerar barn och deras familjer att deras situation förvärras ytterligare, detta 

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. Insatser som 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 som kan leda till alltför omfattande 

risksituationer för den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar rättsosäkerhet och 

barnperspektivet uteblir. 
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Verksamhet 

För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 

jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärenden inte fördelas till 

socialsekreterare, uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress 

som medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 

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. 

 

Budget 

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 institution. Målsättningen 

är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva insatser på hemmaplan. 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 tidskrävande, 

omfattande och kostsamma insatser. Utökning av personalstyrkan hanteras inom ramen för 

2016 års budget. 
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§ 82 
 

Rapport Hemtjänsttimmar mars 2016 

Diarienr 16SN37 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänstimmar har minskat med 6 timmar/dag jämfört med februari vilket 

motsvarar ca 1,5 årsarbetare. Antalet vård och omsorgstagare har minskat med 37. Timmarna 

som Hemsjukvården köper av Hemtjänsten ligger på samma nivå som i februari. 

13 personer med varierande vård och omsorgsbehov har beviljades plats på vård- och 

omsorgsboende under aktuell månad. 12 personer, varav 8 med demensdiagnos har ännu inte 

kunnat erbjudas plats på vård- och omsorgsboende eftersom inga platser är lediga. 

 

Hemtjänsttimmar mars 2016 personer över 65 år 

 

Beslutad, verkställd tid hemtjänst 763 timmar/dag Totalt 23 647 timmar/31dagar 

Hemsjukvård 19 timmar/dag Totalt 592 timmar/31 dagar 

 

Konsekvensanalys 
 

Medborgare 

För medborgare som har fått bifall på ansökan om vård- och omsorgsboende och erbjudits 

plats, ökar nöjdhet och trygghet för den enskilde och belastningen på anhöriga minskar. För 

dementa personer som inte har kunnat beredas plats tillgodoses behovet av vård och omsorg 

med fortsatt hjälp via hemtjänst, dagverksamhet/avlösning samt anhöriga. 

 

Verksamhet 

Minskat antal hemtjänsttimmar samt omsättning på vård- och omsorgsplatser innebär att mer 

tid åtgår till information, att sätta sig in i den enskildes behov av stöd samt planering av 

insatser för personalen på både vård- och omsorgsboenden samt inom Hemtjänsten. Ibland 

även förflyttning av anställda i Hemtjänsten enligt praxis. Eftersom verksamheten har svårt 

med personalförsörjning har Hemtjänsten inte möjlighet att flytta på personal då alla behövs 

inför vår och sommarsemester. Dessutom är erfarenheten från tidigare år att behovet av 

hemtjänst ökar på grund av att sjukhuset minskar på platser under sommarperioden. 

 

Budget 

Ökad kostnad för hemtjänsttimmar trots att antalet äldre som är i behov av vård och omsorg i 

ordinärt boende har minskat. 
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§ 83 
 

Hemtjänsttimmar SO – Mars 2016 

Diarienr 16SN38 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott för 2015. 

Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2015 verkställdes 

det 436 timmar/vecka, i juli 619 timmar/vecka och i mars 2016 430 timmar/vecka. Det bör 

dock noteras att när Stöd och omsorg tog över hemtjänsten från Äldreomsorgen (där 

Äldreomsorgen fattat beslut) för personer under 65 år verkställdes det 611 timmar/vecka. 

 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I mars 2016 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta 33 timmar per vecka. Det 

beror på vi har fått två stora nya ärenden, varav ett är ett palliativt ärende. Det andra ärendet 

är en man med stora behov av omvårdnad och service på grund av många sjukdomar och en 

stor stroke. Vidare har ett annat palliativt ärende haft behov av omfattande utökningar av 

hemtjänsttimmar. Ett annat omfattande ärende som idag har hemtjänst fick avslag på sin 

ansökan om personlig assistans och fortsätter således med hemtjänst. Inga större förändringar 

på Psykosocialt stöd. 

 

Medborgare 

Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där. 

 

Verksamhet 

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

 

Budget 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 84 
 

Ändring i socialnämndens sammanträdesplan 2016 

Diarienr 16SN130 

 

Beslut 

Socialnämndens sammanträde den 17 augusti utgår. 

 
Ärendebeskrivning 

Som en del i besparingsåtgärder för en budget i balans, föreslås att ställa in socialnämndens 

sammanträde den 17 augusti 2016. Det ger en besparing på ca 30 tkr. 
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§85 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Återrapportering till KF 

 Omställning av Källbogården 

 Förslag på tomter för nya vård- och omsorgsboendet 

 Översyn av ombyggnadsbara vård- och omsorgsboendet 

 Personal till socialtjänsten efter rekrytering till flyktingboenden 
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§86 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade under perioden 2016-03-01 - 2016-03-31 anmäls och läggs därefter 

till handlingarna. 
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§87 

Delgivningar 
 

 Hemtjänsttimmar SO - Februari 2016 

 Inrättande av individutskott (IU) för socialnämnden 

 Beslut från KS och KF 
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§88 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Kontaktpolitikerna tar upp frågeställningar som kommit upp vid anhörigträffar, exempelvis 

sjukgymnast via primärvården, fler äldreboenden och aktiviteter på vård- och 

omsorgsboenden. 

 

Uppfattningen är att den information som går ut till anhöriga varierar mellan de olika 

omsorgsboendena. Det är också olika vilken inblick anhöriga har i verksamheten. 
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§89 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 

 


