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§ 135 
 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde, ett från Stöd till barn och 

familjer, ett från Stöd till vuxna funktionsnedsatta och ett från Äldreomsorgen. 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-09-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 136 
 

Delårsbokslut till och med augusti 2016 

Diarienr 16SN266 

 
Beslut 

Nämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och delårsrapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport 20160907 

 SN bild augusti 2016 

 SN bild juli 2016 
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§ 137 
 

Nytt vård- och omsorgsboende 

Diarienr 16SN139 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om fortsatt projektering av nybyggnad med 60 platser på Berggården. 

Reservationer 

Charlotte Elworth (M), Monika Karlsson (NS), Ulla Persson (L) och Mayvor Ekberg (KD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget om nybyggnation på Norrstrand. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotte Elworth (M), Monika Karlsson (NS), Ulla Persson (L) och Mayvor Ekberg (KD) 

bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag om fortsatt projektering av nybyggnad med 60 

platser på Norrstrand. 

 

Ordförande förordar att fortsatt projektering av nybyggnad med 60 platser ska ske på 

Berggården. 

 

Propositionsordning 

Ordförande prövar först om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde eller 

återremitteras. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att behandla ärendet vid dagens 

sammanträde.  

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden antar enligt 

ordförandens förslag.  

  
Ärendebeskrivning 

Efter socialnämndens beslut i maj 2016 har Äldreomsorgen och Fastighetskontoret arbetat 

vidare med de tre alternativen: 

- 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. 

 

En nybyggnad på Norrstrand stämmer väl med de behov av utökning av platser som vi ser och 

där finns mycket goda möjligheter att bygga ut med ytterligare 40 platser eller mer i en 

framtid. 

 

Utredningen visar att en utbyggnad av Öjagården inte är möjlig då skolan inte har för avsikt 

att ta bort gamla gympasalen i närtid. Däremot visar den att en påbyggnad är möjlig. En 

påbyggnad är jämfört med en utbyggnad mindre kostsam samt går snabbare att färdigställa. 

Påbyggnaden skulle ge tillskott på ca 16 lägenheter. Vi ser en utökning av platser på 

Öjagården som ett bra komplement till ett nytt vård- och omsorgsboende. 

 

En tillbyggnad av Berggården har visat sig påverka stora delar av befintliga vårdenheter. 

Arkitekternas bedömning är att en tillbyggnad inte är lämplig att göra. Man har därför tittat på 
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möjligheten av en nybyggnation på aktuell tomt. Tomtens storlek gör att man som mest kan 

bygga 80 lägenheter och då skulle det medföra en ordentlig försämring av utemiljön för 

Berggården. 

 

Styrgruppen för Nytt vård- och omsorgsboende bestående av fastighetschef, socialchef, 

fastighetsingenjör, avdelningschef äldreomsorg och samhällsbyggnad är eniga att förorda en 

nybyggnad på Norrstrand. 

 
Beslutsunderlag 

 Presentation 20160901 

 plusminuslista 20160906 

 Sammanställning för och nackdelar 201609 
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§ 138 
 

Påbyggnad av Öjagården 

Diarienr 16SN273 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att äldreomsorgen tar fram kostnadskalkyl och konsekvenser för 

verksamheten av en påbyggnad av Öjagården 

 
Ärendebeskrivning 

Ett av äldreomsorgens uppdrag i utredningen av ett nytt vård- och omsorgsboende var att 

utreda möjligheten till utbyggnad av Öjagården. Äldreomsorgen ställer sig mycket positiv till 

en utbyggnad av Öjagården då det skulle innebära att Öjebyn både får vård- och 

omsorgsboendeplatser och demensboendeplatser i samma hus, på liknande sätt som 

Hortlaxgården, Norrgården och Roknäsgården. Det innebär också att de låga platsantalet per 

80 år och äldre i Öjebyn förbättras. Öjagården får också i och med ett större antal platser 

lättare att bemanna personalekonomiskt. 

 

Utredningen visar att en utbyggnad av Öjagården inte är möjlig då skolan inte har för avsikt 

att ta bort gamla gympasalen i närtid. Däremot visar utredningen att en påbyggnad är möjlig. 

En påbyggnad är jämfört med en utbyggnad mindre kostsam samt går snabbare att 

färdigställa. En påbyggnad ger ett tillskott på ca 16 lägenheter. Öjagården skulle då ha 33 

lägenheter för demenssjukdom och 16 lägenheter för vård- och omsorg. 

 

En kostnadskalkyl samt konsekvenser för verksamheten bör skyndsamt utredas. Villa 

Utkikens lokaler är ej uppsagda och är ett alternativ. 
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§ 139 
 

Arbetskläder Äldreomsorgen 

Diarienr 16SN280 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ersätta leasing av arbetskläder till klädbidrag avseende år 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade redan 2014-08-20 om att införa arbetskläder till vårdpersonal i 

äldreomsorgen och att dessa skulle leasas. Driftsmedel till detta erhölls fullt ut inför 2016. 

 

Arbetet med upphandling påbörjades under våren 2015. Av olika anledningar så drog arbetet 

med upphandlingen ut på tiden men blev klart under våren 2016. Den har då överklagats två 

gånger och ligger för närvarande hos Förvaltningsdomstolen. Äldreomsorgen har haft 

förhoppningar om att arbetskläderna skulle kunna införas under hösten men på grund av hög 

arbetsbelastning hos Förvaltningsdomstolen så är ärendet fortfarande inte prövat. Vi gör nu 

bedömningen att om än beslutet från Förvaltningsdomstolen skulle komma nu så hinns inte 

arbetskläder införas under 2016. 

 

Under året har frågan om införandet av arbetskläder varit upp i facklig samverkan vid ett 

flertal tillfällen. Ett stort missnöje råder främst hos kommunals medlemmar. Tidigare år har 

arbetskläder upphandlats och personal har själva rekvirerat dessa från butik. Äldreomsorgen 

föreslår att använda en del av de medel som är avsatta för leasing av arbetskläder till att 

ersätta vårdpersonal för arbetskläder med 700 kr per anställd, på liknande sätt som tidigare år. 
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§ 140 
 

Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboendena 

Diarienr 16SN246 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att behålla metoden pedagogiska måltider. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen köper sedan 2010-11-01 två portioner pedagogiska måltider per dag och 

dagrum på alla vård- och omsorgsboenden förutom Källbogården. Detta görs som en 

kvalitetshöjande åtgärd för våra omsorgstagare. Pedagogisk måltid innebär att en personal ska 

sitta tillsammans med omsorgstagarna och äta. Tanken är att finnas till hands, vara en förebild 

för omsorgstagarna och skapa lugn vid måltiden. En uppföljning av hur rutinen för 

pedagogisk måltid fungerar samt vilka effekter man ser av det är genomförd i början av 

sommaren. På de flesta vård- och omsorgsboenden följer man rutinen och tycker att det 

fungerar bra. Hälften uppger att det är svårare att följa den när många ska ha hjälp med att äta 

eller när omsorgstagarna äter i sin lägenhet. En enhet uppger att det är svårt att hinna med när 

arbetsbelastningen är stor. De positiva effekter man upplever är en lugnare matmiljö. 

Omsorgstagarna tror sig sitta kvar längre och oroliga vandrande omsorgstagare vandrar 

mindre. Personalen tycker att de får en bättre inblick i hur mycket omsorgstagarna äter. 

Uppföljningen visar att pedagogisk måltid fungerar bättre på demensboendena som haft det 

under en längre period medan det fungerar sämre där många ska ha hjälp att äta. Både 

personal och chefer är positiva till pedagogisk måltid och vill att det ska vara kvar. 

 

Äldreomsorgen köper pedagogisk måltid av Fastighets och serviceförvaltningen för 

1 051 200 kr per år. Med det underskott äldreomsorgen har behöver vi titta på vilka kostnader 

vi kan minska på när det gäller insatser som vi inte måste ha. Pedagogisk måltid är en sådan 

insats. Vi föreslår därför att pedagogisk måltid tas bort trots de positiva effekterna som 

beskrivs av verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning Pedagogiska måltider 
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§ 141 
 

Svar till KSAPU- leasing av trygghetslarm och fjärrtillsynskameror 

Diarienr 15SN286 

 
Beslut 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få göra avsteg från kommunstyrelsens beslut 

att inte hyra/ leasa tjänster/produkter. Ett avsteg skulle innebära att socialtjänsten kan leasa 

trygghetslarm och fjärrtillsynskameror. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har beslutat att återremittera ärendet till 

socialnämnden för ytterligare utredning gällande kostnadskalkyler för larm och kameror, 

prisjämförelser mellan köp respektive leasing samt beräkning av eventuella 

kostnadsbesparingar vid kameraanvändning. 

 

Äldreomsorgen har idag 825 trygghetslarm installerade i ordinärt boende av dessa är en 

tredjedel analoga och resten digitala. Vi är tvungna att byta ut de analoga larmen hos alla men 

eftersom vi har haft svårigheter med tekniska problem har genomförandet av digitaliseringen 

gått långsamt. Vi har investeringsmedel avsatta för byte av alla larm så när Telia meddelar att 

det analoga nätet skall läggas ner, kan vi snabbt genomföra förändringen. Svårigheter uppstår 

när personalen behöver stöd och service vid digital teknik. Då de flesta kommuner leasar sina 

trygghetslarm och endast ett fåtal äger sina larm, så prioriteras inte Piteås behov vid digitala 

störningar. Äldreomsorgen bedömer att leasingkostnaderna för trygghetslarm blir lika som vid 

köp av trygghetslarm. En stor fördel med leasing är att vi får support och att ansvaret för drift 

och funktion ligger hos företaget. 

 

Gällande fjärrtillsynskameror så är insatsen väldigt kostnadseffektiv. Nattpatrullens resurser 

används på ett effektivt sätt genom att tillsynsbesök ersätts med tillsyn via fjärrtillsynskamera. 

Äldreomsorgen anser att tekniska produkter som har snabb utveckling bör leasas för att 

erhålla support och för att få den senaste tekniken. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning om leasing av trygghetslarm samt fjärrtillsynskamera i ordinärt boende 
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§ 142 
 

Äskande om medel till samverkansprojekt mellan social- och 

utbildningsförvaltningen (ELOF-projekt) 

Diarienr 16SN262 

 
Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom projektförslaget och ansökan om medel ur Piteå kommuns 

sociala fond under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden fattar samma beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Social- och utbildningsförvaltningen i Piteå kommun har ett uppdrag att samverka kring barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Ett av uppdragen i samverkan är att finna framgångsrika 

metoder för att främja närvaro och förebygga skolfrånvaro. En gemensam arbetsgrupp vid 

Social- och Utbildningsförvaltningarna har presenterat ett tvåårigt samverkansprojekt med 

syftet att bygga upp en varaktig och befintlig kompetens i organisationerna, gällande 

målgruppen hemmasittare. 

 

Mål 

• Minska antalet hemmasittare samt elever med hög skolfrånvaro 

• Tidiga främjande och förebyggande insatser 

• Att öka hemmasittarnas skolnärvaro 

• Att tidigt uppmärksamma och åtgärda elever med skolfrånvaro eller tendenser till frånvaro 

• Att finna arbetssätt/förhållningsätt för att på sikt arbeta fram framgångsrika metoder för 

ökad skolnärvaro 

• Minska orosanmälningarna inom barn och familj 

 

Projektet, som beräknas till en total kostnad om ca 2,5 miljoner kr, kan finansieras med egna 

medel, motsvarande 0,8 miljoner kr per förvaltning. 0,9 miljoner kr föreslås finansieras av 

Piteå kommuns sociala investeringsfond. 

 

Projektet bör organisatoriskt tillhöra Elevhälsan. 

 
Beslutsunderlag 

 Projektplan - Äskande om medel till samverkansprojekt mellan social- och 

utbildningsförvaltningen (ELOF- Projekt) 
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§ 143 
 

Granskning av kommunens interna kontroll 2016 

Diarienr 16SN265 

 
Beslut 

Socialnämnden väljer att inte yttra oss utan avvaktar kommunstyrelsens 

kommungemensamma system för styrning och kontroll. 

 
Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

interna kontroll. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är ändamålsenlig och 

tillräcklig. 

 

Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräckligt ändamålsenlig utifrån 

den av kommunfullmäktige beslutade policyn för styrning och kontroll. Bedömningen är att 

den interna kontrollen för år 2016 behöver utvecklas. Revisorerna rekommenderar därför 

kommunstyrelsen att utveckla ett kommungemensamt system för intern styrning och kontroll. 

 

Yttrande från kommunstyrelsen och berörda nämnder önskas senast den 30 september 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Granskning av kommunens interna kontroll 
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§ 144 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal två 2016 

Diarienr 16SN222 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal två 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 två fanns det totalt 11 beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett 

boendebeslut där hen erbjudits plats och tackat ja i juni med planerad inflyttning i augusti. Tre 

beslut om kontaktfamilj har inte verkställts. Två personer pga. att vi ej hittat lämplig 

uppdragstagare och en person har tackat nej till SoL beslut och ansökt om insatser enligt LSS 

då hen utretts och fått diagnos. 

Fyra beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas då samtliga har specifika önskemål 

om placeringar och typ av arbetsuppgifter på företag via arbetsanpassare och ingen plats är 

tillgänglig. 

Insatsen om hemtjänst har avvaktats på begäran från den enskilde under en tid och avslutades 

i april på den enskildes begäran. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

De boendebeslut som ej verkställts har nu erbjudits plats och tackat ja. Har från beslut till 

planerad verkställighet väntat 11 månader. Rekrytering av uppdragstagare kontaktfamilj till 

specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som ska 

tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som ibland medför svårigheter att hitta rätt person 

för uppdraget. Hemtjänstinsatsen har på den enskildes begäran avvaktats med under en tid för 

att avslutas i april på dennes begäran. 

De personer som nu är aktuella med beslut om sysselsättning har samtliga önskemål om 

placeringar på företag och med specifika arbetsuppgifter. De är inte intresserade av våra egna 

dagliga verksamheter. Eftersom det inte finns plats hos arbetsanpassare så leder detta till 

väntetid innan verkställighet. 

 

Verksamhet 

Ett arbete pågår ständigt för att finna verkställighetslösningar i samverkan med den enskilde 

där motivationsarbete ingår. Eftersom behoven och önskemålen är specifika så försvårar och 

fördröjer det arbetet. Andra insatser kan i bland sättas in i avvaktan på verkställighet och 

dessa ska dokumenteras tydligt. 
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Budget 

Det kommer att utgå sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL kvartal två 2016 - avidentifierad 
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§ 145 
 

Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal två 2016 

Diarienr 16SN223 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal två 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 två fanns den 20 gynnande ej verkställda beslut. 13 beslut om särskilt boende, 

sex beslut om daglig verksamhet och ett beslut om korttidstillsyn. Av boendebesluten så har 

fem personer erbjudits plats en eller flera gånger men tackat nej, en av dessa har återtagit sin 

ansökan i april. Två har erbjudits plats och tackat ja i mars och juli. Resterande kan inte 

erbjudas plats då ledig boendeplats saknas. 

Av de sex som väntar på verkställighet av daglig verksamhet så har två erbjudits plats men 

tackat nej. Övriga väntar pga. att det inte finns någon ledig plats. 

I maj så erbjöds möte inför planerad verkställighet i juni avs. korttidstillsyn. Då föräldern 

ansökt om assistent från Försäkringskassan och väntar på beslut så avbokas träffen. Föräldern 

återkommer när beslut fattats på Försäkringskassan. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Av boendebesluten så har en majoritet beslut från 2013-2015. Dessa har erbjudits 

verkställighet men tackat nej. Verkställigheten av daglig verksamhet har blivit svårare att 

genomföra pga. platsbrist men även att personer tackar nej till erbjudna platser vilket medför 

längre väntetider. 

 

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 

arbete detta har blivit tydligt i verkställigheten i daglig verksamhet den senaste tiden. I varje 

ärende ska det i dokumentation tydligt framgå vilka erbjudanden som gjorts och eventuella 

andra insatser som satts in i väntan på verkställighet. 

 

Budget 

Risken för sanktionsavgifter kvarstår på grund av ej verkställda beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal två 2016 - avidentifierad 
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§ 146 
 

Månadsrapport missbruksvården augusti 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapporterna gällande missbruksvården för juni, juli och augusti 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården fortsätter att öka, totalt 256 besökare under augusti 2016, 

jämför vi med tidigt i våras ex mars 2016 hade 154 besökare. Antalet vårddygn på 

behandlingshem är återigen fler än föregående månad, 86 vårddygn fler i augusti än i juli. 

Även personer under utredning är en fler i augusti än i juli. Ingen vård med stöd av LVM 

under juli månad. 

 

Insatsen intensivt stöd för unga under 25 år, har nu pågått under ett år, och vår bedömning är 

att deras inneburit att fler av de unga vuxna har gjort/gjort försök till att förändra sin livsstil 

och komma ifrån sitt missbruk. 

 

Vård på institution har under juni kostat drygt 858 425 kr. Månadskostnaden för 

institutionsvård har minskat jämfört med i början av 2016, i januari var månadskostnaden 1, 5 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport juni 2016 

 Månadsrapport missbruksvården juli 2016 

 Månadsrapport juli 2016 

 Månadsrapport missbruksvården augusti 2016 

 Månadsrapport augusti 2016 
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§ 147 
 

Hemtjänsttimmar SO – Augusti 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för juni, juli och augusti 2016 

 
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 augusti 2016 450 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 augusti 2016 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 26 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på 2 brukare som har fått 

omfattande hemtjänst i avvaktan på boendebeslut har gett fullt utslag i augusti, en befintlig 

brukare har brutit foten och behöver mycket mer hjälp på grund av det samt ett ärende som 

normalt sett går på folkhögskola och under skolåret får hjälp där, har nu under sommarlovet 

behov av daglig och omfattande hjälp från hemtjänsten. Dessutom har det varit en marginell 

ökning av vårdplaneringar som har genererat fler timmar inom ramen för hemtjänsten. Ingen 

markant förändring har skett hos 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. 

 
Beslutsunderlag 

 Hemtjänsttimmar SO - Juni 2016 

 Hemtjänsttimmar SO - Juli 2016  
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§ 148 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

augusti 2016, ÄO 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för juni, juli och augusti 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 3 timmar/dag jämfört med juli vilket 

motsvarar ca 0,75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 11. Endast ett fåtal 

personer har avsagt sig hemtjänst efter avgiften höjts. 

Timmarna för den hälso- och sjukvård som Hemsjukvården delegerar till och köper tjänst av 

hemtjänsten har ökat med 1 timme/dag, antalet personer har ökat med 2. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 497 tim 758 tim/dag Omsorgstagare 698 

Hemsjukvård 658 tim 21 tim/dag Omsorgstagare 65 

 

15 personer har flyttat in på vård- och omsorgsboende under aktuell månad, 7 personer har 

tilldelats somatisk plats, 8 demensplats. 4 av dessa beslutades och tilldelades särskilt boende 

vid samordnad vårdplanering i slutenvården, 1 person var under 65 år. I 4 ärende har 

renodling frångåtts på grund av platsbrist 

 

Den 5 september fanns totalt 14 icke verkställda beslut om särskilt boende. Av dessa 14 

ärende har 12 personer demensdiagnos. Äldreomsorgen har inget betalningsansvar under 

augusti månad. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

För medborgare som fått bifall på ansökan om vård och omsorgsboende och erbjudits plats, 

ökar nöjdhet och trygghet för den enskilde. Belastningen på anhöriga minskar. Hemmet som 

vård och omsorgsarena möjliggör för enskilda med omfattande vård och omsorgsbehov att få 

dem tillgodosedda i ordinär boendeform i högre och längre utsträckning än tidigare. I de fall 

det är den enskildes vilja och önskan ökar det den enskildes nöjdhet. 

Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 

omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 

anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 

otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 

stöd ökar. 

 

Verksamhet 

Ingen större förändring avseende antalet hemtjänsttimmar på utförarsidan eftersom 

verksamheten fortfarande var i semesterperiod till mitten av augusti. Problem med 

personalförsörjning kvarstår varför befintlig tillgänglig bemanning måste bevaras. 

Utmärkande för denna period på året är även extern faktor i form av minskat antal platser i 

slutenvården som kan ge konsekvenser med snabbt uppkomna och svårhanterliga situationer 
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på individnivå i den kommunala vård och omsorgen, vilket i sin tur ställer höga krav på 

berörda professioners kompetens och erfarenhet för att ta rätta beslut och vidta säkra åtgärder 

för den enskilde. 

Fortgående intern påverkan är det sedan tidigare minskade antalet platser i särskild boende 

som medför att behoven av vård och omsorg istället ska tillgodoses i ordinär boendeform. För 

att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat antal vistelsedagar 

på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats på vård och omsorgsboende eftersom det ej 

bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Vidare kan upprepas att statistiken visar att 

personer som beviljas särskilt boende i majoritet har kognitiv svikt och demenssjukdom men 

att målet om renodling inte kan uppnås fullt ut eftersom befintligt antal platser i Vård och 

omsorgsboende på enheter för personer med demensjukdom inte är tillräckligt. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport hemtjänsttimmar ÄO juni 2016 

 Rapport hemtjänsttimmar för hemtjänst och hemsjukvård ÄO 2016 juli 
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§ 149 
 

Rapport ärendekön för barn och unga augusti 2016 

Diarienr 16SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för juni, juli och augusti 2016 

 
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 började i juni och ytterligare en i augusti. Rekryterar 

löpande 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. 

 

Då inflödet av nya ärenden till Barn och familjer fortfarande ligger högt och ärenden inte 

fördelas i den takt som är önskvärd så har kommunen upprättat avtal med P.V 

Socionomkonsult som under månadsskiftet augusti/september har påbörjat sitt uppdrag. Dessa 

har tecknat avtal som sträcker sig till 161231, avtalet kan vid behov och efter utvärdering 

förlängas. P.V Socionomkonsult handlägger idag ett 15-tal utredningar enligt SoL 11:1. 

 

Bilaga 1 Ärendekö 

 

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. 
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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. 

 

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 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport ärendekön för barn och unga juni 2016 

 Rapport ärendekön för barn och unga juli 2016 
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§ 150 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

20160831 

Diarienr 16SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för juni, juli och augusti 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Den 24 augusti 2016 var 23 barn och unga placerade i förstärkt familjehemsvård eller i någon 

annan form av placering utanför sin ursprungsfamilj. 

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

ansökan om LVU 3 § pågår. 

6 barn under tolv år, 4 pojkar och 2 flickor. 17 barn/unga finns i spannet 13 – 21 år, 14 pojkar 

och 3 flickor. 9 barn är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga), 2 är placerade enligt 3 

§ LVU (eget beteende), 7 barn är placerade enligt 2 § LVU (brister i hemmiljön). 

14 barn är placerade enligt SoL, 9 av dem är ensamkommande barn eller barn som flytt sitt 

hemland tillsammans med sina föräldrar. 

 

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. 

I juni flyttades 2 ungdomar till våra egna boenden, och i oktober planeras ytterligare 2 flyttas 

hem. Då har vi tagit hem alla som inte har fortsatt behov av vård/behandling som inte kan 

tillgodoses i vår kommun. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport placeringar i förstärkta familjehem och på institution tom juni 

 Rapport placeringar i förstärkta familjehem och på institution tom juli 
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§ 151 
 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Diarienr 16SN278 

 
Beslut 

Utse Simon Granberg (MP) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Jasmine Johnsson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott är denna plats vakant. Ny ersättare ska därför väljas. 
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§ 152 
 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Information om nya bemanningsenheten 

 Information om kompetensförsörjningsarbetet 

 Information från möte med Närsjukvården 
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§ 153 
 

Anmälan om ordförandebeslut 
 

 Omföring av driftsmedel till Trädgårdens äldrecentra 

 Kompletterande remissvar bostadsanpassning 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-09-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 154 
 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2016-08-01 - 2016-08-31 nmäls och läggs därefter till handlingarna. 
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§ 155 
 

Delgivningar inklusive beslut från KS/KF 

Diarienr 16SN282 

 

Följande ärenden redovisas och läggs därefter till handlingarna med ett godkännande: 

 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

 Årsredovisning Lundströms fond 2015 

 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen inkl bilaga 

 Beslut från KS och KF 
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§ 156 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Nina Lindström (V) har skickat ut en inbjudan till anhörigkväll på Småstugegränd men tyvärr 

inte fått någon återkoppling på huruvida någon kan delta eller inte.Det är viktigt att så snart 

som möjligt ge ett svar till den sammankallande. Om ingen i gruppen kan åka kanske någon 

annan av socialnämndens ledamöter har möjlighet att närvara. 
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§ 157 
 

Övriga frågor 
 

Maria Truedsson (S) önskar en redovisning av frågan som gäller dyra arbetsresorna för 

personer med daglig sysselsättning är löst. Socialchefen ska undersöka saken och återkomma 

med ett svar. 
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§ 158 
 

TEMA: studiebesök på Öjebyns produktionskök 
 

På eftermiddagen görs ett studiebesök på Öjebyns produktionskök som levererar mat till 

förskolor, skolor och alla hemtjänstgrupper i Piteå kommun. Köket ligger i anslutning till 

elevrestaurangen Hjärtat. Maria Johansson Lind, arbetsledare Måltidsservice guidar runt i det 

helrenoverade köket där stort fokus legat på att hitta rätt flöden och en optimal arbetsmiljö. 

Till exempel är köket byggt i mindre arbetsområden, vilket minskar ljud och buller, och 

rotation av arbetssysslor är schemalagd. 

 

Det är cirka 260 registrerade bistånd och av dessa beställer 11 personer lunch och middag 

varje dag. Brukarna har 21 olika maträtter att välja på per vecka. Vid årsskiftet 2016/2017 när 

alla slutberedningskök är ombyggda räknar man med att ha en produktion på drygt 4 200 

portioner i produktionsköket inklusive matservice. 

 
 


