
 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (24) 

Sammanträdesdatum  

2016-05-11  

  

 

 

 

 

Sekreterare Eva-Lena Lundberg 

  

Ordförande Agnetha Eriksson 

  

Justerande Monika Karlsson 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-11 

Anslags uppsättande 2016-05-20 Anslags nedtagande 2016-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten 

  

Underskrift/anslaget av Eva-Lena Lundberg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset 

Onsdag 11 maj 2016, kl. 08:30-15:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Monika Karlsson 

  

Justeringens plats och tid Socialtjänsten, 2016-05-18  kl. 14:00 

  

Paragrafer              §§ 90-108 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (24) 

Sammanträdesdatum  

2016-05-11  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Agnetha Eriksson (S), ordförande 

Sven-Gösta Pettersson (S)  

Elisabet Davidsson (S)  

Per-Göran Gustafsson (S)  

Maria Truedsson (S)  

Mathias Thelin (S)  

Charlotte Elworth (M)  

Monika Karlsson (NS)  

Ulla Persson (L)  

Mayvor Ekberg (KD)  

Britta Lysholm (C)  

Maria Wikslund (V), ersätter Nina Lindström (V) 

  

Övriga deltagare Lotta Filipsson (socialchef)  

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (24) 

Sammanträdesdatum  

2016-05-11  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  

§90 Utvalda ärenden ................................................................................................................... 4 

§ 91  Månadsuppföljning ooch årsprognos till och med april .................................................... 5 

§ 92  Redovisning av avvikelser SoL-LSS 2015 ........................................................................ 6 

§ 93  Ombyggnation Källbogården ............................................................................................ 7 

§ 94  Taxor och avgifter måltidsservice 2017 ............................................................................ 8 

§ 95  Socialnämndens yttrande på årlig övergripande granskning 2015 .................................... 9 

§ 96  Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2016 ................................................... 10 

§ 97  Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal ett 2016 ................................................. 12 

§ 98  Rapport ärendekön för barn och unga 2016 .................................................................... 13 

§ 99  Månadsrapport missbruksvården april 2016 ................................................................... 15 

§ 100  Rapport hemtjänsttimmar för hemtjänst och hemsjukvård inom Äldreomsorgen 2016 16 

§ 101  Hemtjänsttimmar SO – April 2016 ............................................................................... 17 

§ 102  Information om nytt vård- och omsorgsboende ............................................................ 18 

§103 Ordförande/socialchef informerar ................................................................................... 19 

§104 Delgivningar .................................................................................................................... 20 

§105 Delegationsbeslut ............................................................................................................ 21 

§106 Kontaktpolitikerna har ordet ........................................................................................... 22 

§107 Övriga frågor ................................................................................................................... 23 

§108 Tema - Myndighetsutövning Äldreomsorgen ................................................................. 24 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (24) 

Sammanträdesdatum  

2016-05-11  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§90 

Utvalda ärenden 
 

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

funktionsnedsatta, ett från Stöd till försörjning och ett från Äldreomsorgen. 
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§ 91 
 

Månadsuppföljning ooch årsprognos till och med april 
Diarienr 16SN136 

 
Beslut 

Godkänna månadsuppföljning till och med april 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 6,2 mkr. Vid samma 

tidpunkt förra året var motsvarande resultat – 8,0 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i 

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

budgetavvikelse på -25,7 mkr. Det är som under 2015 missbruksvården, antalet 

hemtjänsttimmar och vård- och omsorgsboendena som i princip står för hela underskottet. 

 

För mer detaljerad information, se bifogade dokument. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning och årsprognos till och med april 

 SN bild april 2016 
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§ 92 
 

Redovisning av avvikelser SoL-LSS 2015 

Diarienr 16SN81 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad redovisning. 

 
Ärendebeskrivning 

Alla anställda inom socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade en skyldighet att ”medverka till att den verksamhet som bedrivs 

och de insatser som genomförs är av god kvalitet”, det vill säga ständigt förbättringsarbete 

genom att rapportera avvikelser. Rapportering av avvikelser och rapportering av Lex Sarah 

utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporteringen är att 

verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. 

 

Under året har det rapporteras in 234 stycken avvikelser, vilket är en ökning med 157 stycken 

avvikelser. Av dessa kommer ca 60 % från vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen, 12 

% från nattpatrullen, 6 % från boenden inom Stöd och omsorg, och 18 % från 

personligassistans. Från andra typer av verksamheter kommer det fortfarande in få avvikelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av avvikelser 2015, SoL-LSS 

 Sammanfattning av statistik externa avvikelser 
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§ 93 
 

Ombyggnation Källbogården 

Diarienr 16SN138 

 

Beslut 

Ärendet återremitteras och tas åter upp vid nämndens sammanträde i juni 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

I projektet Framtidens äldreomsorg beslutade Socialnämnden 2013-03-13 att omvandla 18 

lägenheter på Källbogården till trygghetsboendelägenheter. Källbogården skulle inrymma 39 

lägenheter i vård- och omsorgsboende, 18 trygghetsboendelägenheter och en samvaro i 

anslutning till trygghetsboendet. Ombyggnation på Källbogården innebär att Källbogården 

södra byggs ihop med Hus A. Socialnämnden beslutade 2015-02-18 att äldreomsorgen 

tillsammans med Pitebo skulle ta fram en hyreskalkyl för utbyggnad av matsalar och dagrum i 

enlighet med tidigare beslut. 

  

Utöver detta togs även fram en kalkyl för ombyggnation av storköket som då skulle inrymma 

kontor, omklädningsrum samt förråd. Denna ombyggnation möjliggör att hemtjänstgruppen, 

som för närvarande utgår från en hyreslägenhet i närheten, skulle få boendechefernas lokaler 

som finns i trygghetsboendet. Att hemtjänstens grupplokal finns i trygghetsboendet ger 

trygghet och närhet för de boende och är en av tankarna kring trygghetsboende inom ramen 

för Framtidens äldreomsorg. Om hemtjänstgruppen flyttar in i Källbogården minskar den 

externa hyran med ca 70 000 kr per år. 

 

Ombyggnation gällande Källbogården södra med hus A kostar 13- 14,3 miljoner och med en 

avbetalning på 10 år ökar det vår hyreskostnad med 1,6-1,8 miljoner per år. 

 

Alternativ att ta ställning till gällande eventuell tillkommande ombyggnation: 

 

- Om man väljer att bygga om storköket får man en bättre helhet och funktion på 

Källbogården som är mer förenlig med Framtidens äldreomsorgs idé. Kostnaden för detta är 

beräknad till 4,6- 5,1 miljoner kr och med en avbetalning på 10 år ökar det vår hyreskostnad 

med ytterligare drygt 400 000 kr per år. 

 

- Inte göra ombyggnation av köket och betala hyra 380 000 för lokaler som ej används 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag för ombyggnation av Källbogården 

 Investering Källbogården 19 apr 2016 

 Underlag för ombyggnation Källbogården april 2016 

 Uträkning från PiteBo 

 Investering storköksdelen april 2016 
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§ 94 
 

Taxor och avgifter måltidsservice 2017 

Diarienr 16SN137 

 
Beslut 

Socialnämnden vill ha kompensation för förlorade avgiftsintäkter som blir följden av höjda 

måltidsavgifter 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och 

föreslå 93,6 % kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per 

dag) inom äldreomsorgen, höjning 100 kronor/månad. Avgift rörande matservice (ett mål per 

dag, 100 % kostnadstäckning) höjning 2 kr/portion och avgift rörande matservice (två mål per 

dag, 85 % kostnadstäckning), höjning 3 kr/portion. Fastighets- och servicenämnden föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2017. 

 

Förslaget har skickats på remiss till KPR och KTR samt till socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Taxor och avgifter måltidsservice 2017 

 Underlag måltidsavgift 94 % 
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§ 95 
 

Socialnämndens yttrande på årlig övergripande granskning 2015 

Diarienr 16SN121 

 
Beslut 

Godkänna yttrandet på årlig övergripande granskning 2015 

 
Ärendebeskrivning 

Som en del i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att övergripande 

diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som skickats ut i 

förväg. I den bifogade rapporten sammanfattas iakttagelser från mötet och revisorena lyfter 

fram följande synpunkter: 

 

Nöjdheten i öppna jämförelsers brukarenkäter fortsätter att minska när det gäller särskilt 

boende. Nämnden behöver analysera vad detta beror på samt vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Nämnden har inte en ekonomi i balans. Nämnden behöver således vidta kraftfulla åtgärder för 

en ekonomi i balans samt förbättra prognosarbetet. 

 

Socialförvaltningens yttrande finns att läsa i beslutsunderlaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens yttrande årlig övergripande granskning 2015 

 Revisorernas årliga granskning 2015 
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§ 96 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2016 

Diarienr 16SN125 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1, 2016 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 

omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Under kvartal ett fanns det nio beslut som ej verkställts inom tre månader. Två boendebeslut 

varav det ena är verkställt under mars månad. Den andra personen med boendebeslut har ej 

kunnat verkställas då lediga platser ej motsvarat de individuella behov personen har. Två 

beslut om trygghetslarm har ej kunnat verkställas då personen i det ena fallet vägrat lämna ut 

nycklarna, ärendet är nu avslutat på egen begäran. I det andra fallet har personen önskat vänta 

till dess nyckelfri hemtjänst är införd, beslutet verkställdes i mars. 

 

Ett beslut om hemtjänst har ej verkställts då personen vill avvakta med verkställighet. 

Två beslut om kontaktfamilj har ej kunnat verkställas då ingen lämplig uppdragstagare har 

hittats. Två beslut om daglig sysselsättning har ej kunnat verkställas då personerna har 

särskilda önskemål. I det ena fallet vill personen utan undantag ha sysselsättning på ett 

dataföretag och ingen sådan plats finns för närvarande tillgänglig. I det andra fallet vill 

brukaren ha sysselsättning på en liten arbetsplats med få anställda inom data, lagerarbet. 

Någon sådan plats finns för tillfället inte tillgänglig. Brukaren har tackat nej till plats inom 

våra egna dagliga verksamhet.   

  

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Personen som beviljats särskilt boende är under vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV) och har individuella behov som inte kunnat tillgodoses i de gruppboenden där det 

funnits lediga platser. Besluten om trygghetslarm har i det ena fallet omprövats och avslutats 

på egen begäran, i det andra fallet har personens önskemål varit att avvakta. Personen som 

beviljats hemtjänst och uttryckt önskemål om att vi ska avvakta med verkställighet kommer 

att kontaktas för att utreda om behovet kvarstår. Rekrytering av uppdragstagare som 

kontaktfamilj till specifika uppdrag kräver en matchning mellan de behov som ska tillgodoses 

och uppdragstagaren. Det medför ibland svårigheter att hitta lämplig uppdragstagare. När de 

sysselsättningsplatser vi har i våra egna dagliga verksamheter ej motsvarar personers 

önskemål eller behov försöker vi hitta platser ute på företag vilket ibland leder till dröjsmål 

med verkställighet. 
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Verksamhet 

Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Dokumentationen i varje ärende är viktig där det tydligt framgår villka erbjudanden 

som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Budget 

Risken för sanktionsavgifter kvarstår på grund av ej verkställda beslut.h ingen sådan plats 

finns för närvarande tillgänglig. I det andra fallet vill brukaren ha sysselsättning på en liten 

arbetsplats med få anställda inom data, lagerarbete. Någon sådan plats finns för tillfället inte 

tillgänglig. Brukaren har tackat nej till plats inom våra egna dagliga verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL - Avidentifierad 
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§ 97 
 

Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal ett 2016 

Diarienr 16SN126 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1, 2016 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 

omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Under kvartal 1 fanns det 13 beslut om särskilt boende, ett beslut om kontaktperson och ett 

beslut om ledsagarservice som ej verkställts inom tre månader. Två av boendebesluten har 

verkställts under februari och mars. Av de 11 kvarvarande ej verkställda besluten har 6 

personer fått erbjudande om boendeplats 1 – 3 gånger men tackat nej med hänvisning till 

särskilda önskemål. Beslutet om kontaktperson verkställdes under februari månad, men 

avslutades på egen begäran i mars. Beslutet om ledsagarservice verkställdes under mars 

månad. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Det är sex personer som väntat på verkställighet av boendebeslut i mer än sex månader sedan 

beslutet eller senaste erbjudandet. En av personerna har fått ett erbjudande under mars och 

tackat ja, planerad inflytt under april. En person har tackat nej med hänvisning till att hen vill 

bo i centrala delarna av Piteå, två personer har tackat nej då de önskat prova på boende i egen 

lägenhet och två personer har ännu ej kunnat erbjudas någon boendeplats. 

 

Verksamhet 

Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Budget 

Risken för sanktionsavgifter kvarstår på grund av ej verkställda beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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§ 98 
 

Rapport ärendekön för barn och unga 2016 

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

ärenden inte omedelbar fördelas till socialsekreterare så 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. 

 

En av fyra rekryterade socialsekreterare har från 160501 påbörjat arbetet i barn- och 

ungdomsgruppen. Ytterligare två börjar i juni och ytterligare en i augusti. 

 

Fortsatt är samtliga ärenden rörande ensamkommande barn (EKB) fördelade till handläggare. 

Prognosen är fortsatt en avsevärd minskning av inflödet 2016 jämfört med 2015. 

Omfördelning av en handläggare EKB till barn och ungdomsgruppen planeras därför. 

 

Vi har noterat ett ökat inflöde av ärenden rörande barn i familjer från migrationsverkets 

boende på Pite Havsbad och med den ökade volymen där från september 2016 prognosticerar 

vi en ytterligare ökning av ärenden därifrån. 

 

Rekryteringarna samt omfördelningen internt bidrar till att kunna dela ut fler ärenden från kön 

men är inte tillräckligt för att hinna med både det ökande inflödet och arbeta ikapp den 

ackumulerade kön. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

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

inleda utredning så riskerar barn och dess 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, detta i form av placering av barn/ungdom i familjehem alternativt 

institution. 

 

Då enheten Stöd till Barn och familj inte heller har insyn och löpande dialog med 

vårdnadshavare och barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också 
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adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande 

risksituationer för den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och 

barnperspektivet uteblir. 

 

Verksamhet 

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

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

så 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 kvalité 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 såsom placering i familjehem eller institution. 

Målsättningen är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva insatser på hemmaplan. 

 

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 tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Utökning av personalstyrka hanteras 

inom ramen för 2016 års budget. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön Barn och familj till och med 160509 
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§ 99 
 

Månadsrapport missbruksvården april 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet pågående utredningar för vård på institution under april månad är tio färre än mars 

2016. Antalet besökare i öppenvården har ökat jämfört med mars 2016, 23 nya klienter har 

påbörjats under april 2016. Även antalet besök på mottagning och antalet hembesök har ökat, 

med 102 resp 20 fler än i mars. Antalet som får behandling på behandlingshem är något färre 

än som föregående månad, 167 vårddygn färre i april än i mars, vilket innebär lägre kostnader 

med ca 400 000 kr. 

 

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 april 2016 
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§ 100 
 

Rapport hemtjänsttimmar för hemtjänst och hemsjukvård inom 

Äldreomsorgen 2016 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänstimmar har ökat med 2 timmar/dag jämfört med mars vilket 

motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet vård och omsorgstagare har minskat med 3. Timmarna 

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

11 personer med varierande vård och omsorgsbehov har flyttat till vård- och omsorgsboende 

under aktuell månad. 12 personer, varav 9 med demensdiagnos har ännu inte kunnat erbjudas 

plats på vård- och omsorgsboende. 

 

Hemtjänsttimmar april 2016 personer över 65 år 

 

Beslutad, verkställd tid hemtjänst 765 timmar/dag Totalt 22 944 timmar/30dagar 

Hemsjukvård 19 timmar/dag Totalt 583 timmar/30 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 

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

fortsatt hjälp via hemtjänst, dagverksamhet/avlösning samt anhöriga. 

 

Verksamhet 

Sammanställning av resultatet i april visar på smärre förändring av hemtjänst och 

hemsjukvårdstimmar jämfört med mars månad därigenom ingen större påverkan för 

hemtjänsten. Minskat antal platser på vård och omsorgsboende gör att biståndsenheten har 

svårt att tillgodose behovet av särskilt boende för dessa personer. Under april prioriterades 6 

personer plats på vård och omsorgsboende i samband med vårdplanering på sjukhuset då 

återgång till ordinärt boende bedömdes vara orimligt. Det är svårt att klara uppdraget med att 

renodla platser då behovet av framförallt demensplatser är större än tillgången. 

 

Budget 

Ingen större förändring dock fortsatt budgetunderskott 
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§ 101 
 

Hemtjänsttimmar SO – April 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialtjänsten godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. 

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

det 436 timmar/vecka, i juli 2016 619 timmar/vecka och i april 2016 399 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 april 2016 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 27 timmar per 

vecka. Det beror i huvudsak på att ett palliativt ärende har fått personlig assistans från 

Försäkringskassan. Ingen större förändring har skett hos Psykosocialt stöd som minskade med 

4 timmar per vecka. 
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§ 102 
 

Information om nytt vård- och omsorgsboende 

Diarienr 16SN139 

 
Beslut 

Godkänna lämnad information och uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med de förslag 

som presenterats. 

 
Ärendebeskrivning 

En beredningsgrupp med bred politisk förankring har arbetat fram förslagen i projektet 

Framtidens äldreomsorg. I samband med detta beslutades att kompensera nedlagda vård- och 

omsorgsboendeplatser med ett nytt vård- och omsorgsboende/demensboende. 

 

Antalet personer över 80 år har ökat och kommer fortsättningsvis att öka. De senaste åren har 

antalet platser på vård- och omsorgsboendena minskat med 79. I Framtidens äldreomsorg har 

vi arbetat med en renodling av vård- och omsorgsboende och demensboende. Trots detta 

räcker inte platserna på demensboende. 

 

Utifrån antalet över 80 år borde 61 % av platserna finnas i Piteå Centrala och 39 % i 

ytterområdena. Fördelningen idag är 54 % i Piteå Centrala och 46 % i ytterområdena. 2015 

finns det 20 % platser i förhållande till personer över 80 år vilket inte motsvarar det behov 

som finns. Idag är nio personer bedömda att bo på en plats på demensboende men inga platser 

finns att tillgå. Vår bedömning är att antalet platser bör ligga på minst 23 % för att hålla nere 

kostnaderna och tillgodose behoven. Beräkningen görs utifrån att behoven av vård och 

omsorg för kundgruppen är samma i framtiden. 

 

Utifrån dessa prognoser anser äldreomsorgen att ett nytt vård- och omsorgsboende med 

demensinriktning byggs med minst 60 lägenheter och att det placeras i centrala Piteå. 

Ytterligare platser kommer att behövas de närmaste tio åren, främst i centrala Piteå men även 

i Öjebyn. 

 

Efter politisk beredning arbetar Äldreomsorgen och Fastighetskontoret vidare med tre olika 

alternativ utifrån tidsperspektiv och tomtyta: 

- nybyggnad på Djupviken nära Norrstrand. 

- utbyggnad av Öjagården med 10- 12 platser på två plan, totalt ca 20-24 platser. 

- tillbyggnad av Berggården ut mot Nygatan med 60 platser. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag nytt vård och omsorgsboende 

 Kartor över Djupviken och Berggården 
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§103 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Information om länsövergripande uppföljning av hemsjukvårdsreformen 

 Bemanningssituationen inför sommaren 2016 

 Förstärkt boende för våldsutsatta kvinnor 
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§104 

Delgivningar 

 Beslut från KS och KF 

 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 
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§105 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-04-01 - 2016-04-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§106 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§107 

Övriga frågor 
 

Maria Truedsson (S) riktar kritik, vilket delas av övriga ledamöter, till socialchefen för att 

handlingar kommer för sent inför sammanträden. Detta gör att ledamöterna inte hinner läsa in 

sig i ärendena och därmed försvårar möjligheten till genomtänkta beslut. Socialchefen svarar 

att hon ska säkerställa att verksamhetscheferna levererar in de handlingar som ska med i 

utskicket senast fem arbetsdagar innan sammanträdena. Däremot är det svårt att hinna få fram 

vissa underlag till de socialnämnder som ligger tidigt i månaden. 

  

Maria Truedsson (S) önskar en redovisning av de åtgärder som vidtas för att minska 

sjukskrivningarna bland förvaltningens personal. Detta ska redovisas på socialnämnden den 

15 juni 2016. 
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§108 

Tema - Myndighetsutövning Äldreomsorgen 
 

Vid dagens sammanträde redogör Madelene Westman, enhetschef Myndighetsutövning, för 

hur Äldreomsorgen förenar rättsäker myndighetsutövning med mål budget i balans. 

 


