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§114 

Utvalda ärenden 
 

Två ärenden av individkaraktär föredrogs vid dagens sammanträde, ett från enheten Stöd till 

barn och familjer och ett från Äldreomsorgen. Förutom individärenden informerade 

Personliga ombud om telefonrådgivning för människor med psykisk ohälsa och 

Äldreomsorgen berättade om det nya Äldrecentrat.  
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§ 115 
 

Internkontrollplan  2016 

Diarienr 16SN147 

 
Beslut 

Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 

att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 

sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 

patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar 1 mars årligen och för att följas upp och 

redovisas till socialnämnden. 

Jämfört med föregående år så har rehab enheten fått en egen kolumn. I övrigt framgår 

förändringar i planen med röd och grön textfärg. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan HSL 2016 - inkl. ändringar 

 Bilaga Uppföljningsparametrar -inkl. ändringar 

 Internkontrollplan HSL 2016 

 Bilaga Uppföljningsparametrar 
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§ 116 
 

Månadsuppföljning ekonomi till och med maj 
Diarienr 16SN180 

 
Beslut 

Godkänna månadsuppföljning ekonomi till och med maj 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med maj på – 5,6 mkr. Vid samma 

tidpunkt förra året var motsvarande resultat – 15,9 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i 

dagsläget redovisa ett resultat på -22,9 mkr att jämföras med bokslutet 2015 som visade på en 

budgetavvikelse på -25,7 mkr. Det är som under 2015 missbruksvården, hemtjänst och vård- 

och omsorgsboendena som i princip står för hela underskottet. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning maj 

 SN bild maj 2016 
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§ 117 
 

Rapport ärendekön för barn och unga 

Diarienr 16SN6 

 
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. Verksamheten har 

fått i uppdrag att försöka att rekrytera ytterligare socialsekreterare. 

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. Prognosen är en ökning motsvarande 3,0 

årsarbetare på årsbasis inkluderat handläggning av anmälningar och förhandsbedömningar. 

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 

adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande 

risksituationer för den enskilde. 

Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (23) 

Sammanträdesdatum  

2016-06-15  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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 kvalitétsarbetet 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 personalstyrkan hanteras för 2016 inom befintlig budgetram. 
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§ 118 
 

Rapport placeringar i förstärkta familjehem och på institution 2016 

Diarienr 16SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 9 juni 2016 var 25 barn och unga placerade i förstärkt familjehemsvård eller i någon 

annan form av placering utanför sin ursprungsfamilj. 

 

14 var placerade på HVB, 10 inom förstärkt familjehemsvård, 1 i annan placeringsform 

ansökan om LVU3 § pågår. 

 

5 barn under tolv år, 4 pojkar och 1 flicka. 20 barn/unga finns i spannet 13 – 21 år, 14 pojkar 

och 5 flickor. 10 barn är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga), 2 är placerade enligt 

3 § LVU (eget beteende), 8 barn är placerade enligt 2 § LVU (brister i hemmiljön). 

 

15 barn är placerade enligt SoL, 13 av dem är ensamkommande barn (EKB) eller barn som 

flytt sitt hemland tillsammans med sina föräldrar. Några av dem är tillfrågade om att flytta 

tillbaka till Piteå men de samtycker för närvarande inte till detta. Bedömningen är också att de 

i flera fall erbjuds en bättre anpassad insats genom nuvarande placeringar utanför kommunen. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

25 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 

regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 

tillgodoses genom placeringarna. Då flera placeringar är långt borta kan dock en återflytt till 

Piteå försvåras i flera fall. Detta har visat sig nu vara fallet då flera ungdomar känner sig så 

etablerade i andra kommuner att de inte vill flytta till Piteå. 

 

Verksamhet 

Ett ökat antal placeringar innebär att mer arbetstid går åt till uppföljning då det innebär fler 

långa resor. Det kan i sin tur öka de redan långa utredningstiderna i andra ärenden. Kan några 

ungdomar flytta till kommunens egna boenden förbättras förutsättningarna för verksamheten 

vad gäller handläggningstider och resor. 

 

Ekonomi 

Även om flertalet av de nya placeringarna rör EKB och största delen av kostnaden är åter- 

sökningsbar, ökar kostnaderna. Dels för att det inte innebär full kostnadstäckning för 

placeringen, dels för att det innebär ökade kostnader i form av resor och tolk som inte ersätts. 

Kan några ungdomar flytta till kommunens egna boenden förbättras verksamhetens ekonomi 

genom minskade kostnader. 
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§ 119 
 

Rapport hemtjänsttimmar för hemtjänst och hemsjukvård 

Äldreomsorgen maj 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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§ 120 
 

Månadsrapport missbruksvården maj 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för maj2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården har ökat ytterligare under maj, 20 nya klienter har påbörjats 

under maj 2016, totalt 199 klienter. Även antalet besök på mottagning har ökat något i 

jämförelse med i april. Antalet som får behandling på behandlingshem är 11 färre än 

föregående månad, vilket innebär kanppt 100 vårddygn färre i maj än i april. Ingen vård med 

stöd av LVM under maj månad. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under maj kostat drygt 800 000 kr, vilket är ca 

300 000 kr mindre än f g månad. Kostnaden för institutionsvård har minskat jämfört med i 

början av 2016, i januari var månadskostnaden 1, 5 miljoner. 

 

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 maj 2016 
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§ 121 
 

Hemtjänsttimmar SO – Maj 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden 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 juli 2015 619 

timmar/vecka, i januari 2016 421 timmar/vecka och i maj 2016 346 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 maj 2016 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 14 timmar per 

vecka. Ingen större förändring har skett hos Psykosocialt stöd som ökade med 4 timmar per 

vecka. 

 

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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§ 122 
 

Ombyggnation Källbogården 

Diarienr 16SN138 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om ombyggnation inklusive storkök med avbetalningstid på 30 år. 

 
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 

 Hyreskostnad Källbogården ink storkök - 20 år 

 Hyreskostnad Källbogården ink storkök - 30 år 

 Hyreskostnad Källbogården exkl storkök - 20 år 

 Hyreskostnad Källbogården exkl storkök - 30 år 
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§ 123 
 

Svar på remiss gällande handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet till skydd mot olyckor 

Diarienr 16SN155 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av det reviderade handlingsprogrammet och avser att verka för ett 

minskat antal olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. 

 

Socialnämnden anser att handlingsplanen är mycket viktig för verksamheten. Giltighetstiden 

för den nuvarande ”Handlingsplan för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor” 

kommer att förlängas året ut. Då omfattande delar kring det viktiga brandskyddsarbetet är 

bortplockat i den reviderade upplagan har Socialnämnden för avsikt att lämna synpunkter när 

handlingsplanen ska uppdateras. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har reviderat det gemensamma handlingsprogram som finns för att förebygga 

olyckor. Syftet med den förebyggande verksamheten har formulerats i säkerhetsmål, ett 

övergripande mål samt fokusområde. För varje fokusområde finns säkerhetshöjande 

aktiviteter, (prestationsmål). Aktiviteterna som kommunen bedriver ska öka skyddet och 

därigenom ska målen nås. Det övergripande säkerhetsmålet är att minska antalet olyckor och 

minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Omfattande delar kring det viktiga 

brandskyddsarbetet är bortplockat i den reviderade upplagan. Om dessa delar inte ska vara en 

del av det nya handlingsprogrammet behöver nämnden säkerställa att aktiviteterna utförs som 

tidigare i verksamheterna. 

 

Att göra kopplat till reviderat handlingsprogram: 

- Avdelningarna utser ansvarig funktion för genomförande. 

- Rutiner för hur prestationsmålen ska genomföras och nås upprättas på varje avdelning. 

Kommer som uppdrag i VEP inför 2017. 

- Årligen i februari rapportera om genomförande, görs i Genvägen, (utförs av Stöd och 

omsorgs verksamhetsutvecklare, som representerar socialtjänsten i kommunens 

säkerhetsgrupp). 

 
Beslutsunderlag 

 Remissvar analys 

 Följebrev Handlingsprogram för förebyggande och operativ verksamhet enligt Lagen om 

skydd mot olyckor, 15KS94 

 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor(557289) 
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§ 124 
 

Svar på remiss gällande plan för klimatanpassnig 

Diarienr 16SN156 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av upprättad plan för klimatanpassning och har inget övrigt att 

tillägga. 

 
Ärendebeskrivning 

Medeltemperaturen på jorden har ökat med 0,8 grader. Hur duktiga vi människor än blir på att 

minska utsläppen av växthusgaser så kommer temperaturen att fortsätta att öka i flera 

årtionden framöver, med olika konsekvenser för människor, natur, samhällen och näringsliv. 

De övergripande konsekvenserna av temperaturhöjningen på jorden förväntas vara: 

 Fler och mer extrema värmeböljor 

 Fler och mer extrema händelser av stora nederbördsmängder 

 Fler och mer extrema händelser av torka 

 Höjd havsnivå 

 På vissa ställen mer extrema vindar 

 Försurning av världshaven 

 Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att det blir varmare 

och blötare. Under perioden 2021-2050 kommer årsmedeltemperaturen att vara 2,5–3,5 

grader högre än under referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden under ett år 

kommer att vara runt 10 procent mer än under referensperioden, med den största 

ökningen under vintern. Växtsäsongen kommer att vara cirka en månad längre och det 

blir 15-25 dagar färre med snö. 

 

Målsättning 

 Piteå kommun ska stå bättre rustade inför ett framtida klimat. 

 Klimatanpassning är integrerad i kommunens dagliga processer och bidrar till en hållbar 

utveckling. 

 
Beslutsunderlag 

 Plan för klimatanpassning(558703) 
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§125 

Driftsättning av Kärnhuset  
Diarienr 16SN145 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att driftsätta Kärnhuset som gruppbostad då äldreomsorgen lämnar 

lokalerna. Hyreskostnaden täcks genom ramöverföring från äldreomsorgen. Förvaltningen får 

i uppdrag att se över samverkan med äldreomsorgen då det gäller allmänna utrymmen, 

mathantering, sjuksköterskor och rehabpersonal. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen flyttar verksamheten från Kärnhusets lokaler 2016-10-01. Stöd och omsorg 

vill ta över lokalerna och starta upp en ny gruppbostad med sex boendeplatser och två platser 

för tillfälliga behov, utredning, sviktplats och hemtagning från sjukhus för att undvika 

betalningsansvar. 

 

Lokalerna håller på att ses över för att kostnadsberäkna vilka investeringar vi behöver göra för 

att nyttja lokalerna som en gruppbostad. Investeringarna som behöver göras handlar om att 

anpassa lokalerna för permanent boende och investeringar i inventarier. Ingen 

kostnadsberäkning finns för närvarande tillgänglig. Investeringar av denna typ har varit upp 

till diskussion i arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg. Vi har fått besked att det är 

möjligt att begära medel för denna investering från de sju miljoner som finns avsatta för 

nyproduktion av en gruppbostad. 

 

Hyran för lokalerna finns i äldreomsorgens budgetram idag, om hyran täcks genom 

ramöverflytt från äldreomsorgen tillkommer ingen hyreskostnad. 

 

Bemanningen är beräknad till åtta personal, vaken natt kostnad 4800tkr samt 100tkr för övriga 

driftskostnader. I vilka frågor vi kan samverka med Österbos personal när det gäller allmänna 

utrymmen, mathantering, sjuksköterskor och rehabpersonal behöver ses över.   

 

En ny gruppbostad i Kärnhusets anpassade lokaler skulle ge oss möjlighet att erbjuda 

omvårdnadskrävande personer som idag finns runt om i våra gruppbostäder ett bra centralt 

boende som bättre kan tillgodose deras behov. Behoven tillgodoses idag genom 

extrabemanning och i lokaler som inte alltid är möjliga att anpassa. En del av de personer som 

har beslut om särskilt boende och ej är verkställda skulle då kunna erbjudas plats och risken 

för viten minskar. 
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§ 126 
 

Investeringar Kärnhuset och Småstugegränd  
Diarienr 16SN145 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att begära investeringsmedel med 1330tkr för driftsättning av 

gruppbostäderna Kärnhuset och nya Småstugegränd. 

 
Ärendebeskrivning 

En driftssättning av Kärnhuset och nya Småstugegränd kräver investering i inventarier och en 

del mindre ombyggnationer av Kärnhusets lokaler. Investering av denna typ har varit upp till 

diskussion i arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg. Vi har fått besked att det är möjligt 

att begära medel för dessa investeringar från de 7000tkr som finns avsatta för nyproduktion av 

en gruppbostad. 

 

Ombyggnad av kök och tvättstuga i Kärnhuset beräknas kosta 200tkr. Investering i inventarier 

beräknas kosta ca 521tkr. Totalt ca 721tkr. Inventarier till Småstugegränd beräknas kosta ca 

609tkr. 

 

Nödvändiga investeringar för driftssättning av Kärhuset och nya Småstugegränd beräknas 

totalt till 1330tkr. 

 
Beslutsunderlag 

Investering Kärnhuset 

Investering nya Småstugegränd 
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§ 127 
 

Information sjukfrånvaro Socialtjänsten 

Diarienr 16SN178 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande 

 
Ärendebeskrivning 

Sjukfrånvaron har ökat mellan 2014 och 2015 i hela Piteå kommun, både externt och internt. 

Nedan följer en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att öka frisknärvorn och minska 

sjukfrånvaron bland Socialförvaltningens personal. Detta är ett angeläget område för hela 

organisationen och därför har personalavdelningen startat ett förvaltningsövergripande 

projekt. Helena Magnusson representerar Socialförvaltningen. Det förvaltningen gjort och 

jobbar med för närvarande är: 

* Kartläggning av rehabärenden samt arbetar med dessa ärenden tydligare mot 

personalavdelningen 

* ”Hälsodag” med alla chefer 30 september 

* Börjat arbeta gentemot friskvårdsombuden 

* Samråd med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Norrbottens läns landsting 

 

Hittills i år är sjukfrånvaron något lägre jämfört med samma period i fjol. Sjukfrånvaron för 

kvinnor minskar något och för män ökar det. Korttidsfrånvaron minskar och långtidsfrånvaron 

ökar. Vi har satt som mål 2016 att sjukfrånvaron skall komma ned till 8,5 %. Under 2015 var 

den 9,7 %.  
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§128 

Ordförande/socialchef informerar 
 

Ingen aktuell information. 
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§129 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-05-01 – 2016-05-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§130 

Delgivningar 
 

Inga aktuella delgivningar. 
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§131 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§132 

Övriga frågor 
 

 Information om översyn av pedagogiska måltider. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 

mer fakta, inklusive en konsekvensanalys, angående detta. Återrapportering sker på 

socialnämndens sammanträde den 14 september.  

 Information om kön till särskilt boende. I dagsläget finns ca 24 personer som beviljats en 

plats i kön.  

 Information om utredning angående matsvinn på särskilda boenden. 

 


