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§ 161 
 

Utvalda ärenden 
 

Ett ärende av individkaraktär föredras från Enheten för Vuxna funktionsnedsatta samt 

information från daglig sysselsättning. 
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§ 162 
 

Revisorernas årliga granskning 
 

Genomgång av utskickad enkät 
Socialnämnden är överens om de svar som ordförande har lämnat. 

  

Nämndens ekonomi och vilka åtgärder nämnden vidtagit samt planerar att vidta med 

anledning av underskottet 
Förändrad biståndsbedömning, större leasingbilspool, minskade utbildningskostnader, 

nedläggning av barackboendena, höjning av avgifterna, jobbat för att få ner sjukfrånvaron. 

  

Granskningar: Behörigheter och loggkontroller samt Familjehem och 

institutionsplaceringar 
Kommunrevisionen genomförde under våren 2016 en granskning av behörigheter och 

loggkontroll. Granskningen har varit inriktad på den kommunövergripande 

informationssäkerheten med till hörande policys och följsamhet till styrande dokument. Den 

har även omfattat socialtjänstens rutiner för tilldelning av behörigheter och kontroll av loggad 

information i journalsystemet. Socialnämnden har haft nedskrivna rutiner för både 

loggkontroll och behörighetstilldelning och en sammanställning av loggkontroller har årligen 

redovisats till nämnden. Socialnämnden har åtgärdat de brister som påpekades  i revision 

gällande behörighetstilldelning och upprättat nya rutiner, för dokumentation av tilldelningen. 

 Ny metod för urval/slumpning av loggar är framtagen. 

 Sekretessavtal upprättas med Ilab och it-kontoret. 

 När tester i systemet utförs av interna och externa konsulter ska dessa enbart göras i 

upprättad testmiljö. Tidigare nyttjades felaktigt en användare med tillgång till skarp data 

vid tester i systemet, denna användare är nu avaktiverad av systemadministratören. 

Övriga brister kommer att åtgärdas när socialtjänstens IT-strateg är på plats. Granskningen är 

ett ärende på dagens socialnämnd. 

  

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 

avseende familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar samt annan insats. Syftet med 

granskningen är att bedöma om individ- och familjeomsorgen har tillräcklig styrning och 

uppföljning av beslutade insatser för barn och unga. I revisorernas slutdokument redovisas de 

uppmärksammade bristerna där kritik riktas mot nämnden. Kritiken gäller främst den rådande 

kösituationen samt bristande uppföljning av ärenden. 

 

Socialnämnden delade revisorernas uppfattning om att det förekommer brister i verksamheten 

rörande barn och unga som beskrivs i revisionsrapporten. Den enskilt allvarligaste bristen är 

den kö av ärenden som inte hinner utredas. Kösituationen är känd sedan tidigare och 

socialnämnden har anmält rådande kösituation till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

som ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Socialnämnden har sedan september 2015 

vidtagit särskilda åtgärder för att komma till rätta med den obalans som råder mellan inkomna 

ärenden och avslutade ärenden. En teamledare har rekryterats och gruppen socialsekreterare 

är sedan tidigare utökad med två årsarbetare. I januari 2016 påbörjades rekrytering 

för  ytterligare två socialsekreterare. Nya metoder har utvecklats på enheten för att ge stöd till 

handläggare i utredningsskedet. En ny rutin är upprättad för att på ett systematiskt sätt kunna 
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genomföra uppföljningar av ärenden som ännu inte tilldelats någon handläggare. För tillfället 

har mottagningen svårigheter att utföra uppföljning på grund av rådande tidsbrist. Nämnden 

kommer dessutom under en period att köpa socionomtjänster för att minska ärendekön och 

belastningen på enskilda handläggare. Ärendetider och kösituation inom barn och familj 

sammanställs varje månad och redovisas till socialnämnden med tillhörande 

konsekvensanalys. Socialnämnden kommer inför 2017 att komplettera den interna 

kontrollplanen med utredningstider av ärenden inom Barn och familj. 

Orsaken till den rådande situationen är enligt Socialnämnden en kombination av ett ökat 

inflöde av ärenden och skärpningar i lagstiftning och föreskrifter rörande handläggning och 

dokumentation. Samma trend råder i de flesta kommuner i Sverige. Socialnämndens 

bedömning är att den höga arbetsbelastningen som detta leder till innebär i sin tur att det 

uppstår andra brister i verksamheten som också har uppmärksammats i revisorernas 

granskning. 

  

Brukarnöjdhet i särskilda boenden  
De stora dragen i förbättringsarbetet gällande ”Brukarnöjdhet i särskilda boenden” är: 

 Statliga stimulansmedel bör ha bärighet på flera av de dåliga värdena i öppna jämförelser. 

Redovisning av hur stimulansmedlen används är ett ärende på dagens nämnd. 

 Vardagsprojekten har fortsatt även detta år i hemtjänst och SÄBO och ger fantastiskt bra 

resultat. 

 Måltidsmiljön – projekt med måltidsservice samt arbeta vidare med att få de pedagogiska 

måltiderna att fungera ännu bättre. 

 Trivsamt utomhus - äldreomsorgen har fått totalt 1 miljon för att förbättra utemiljön på 

SÄBO, är i slutfasen nu. 

  

Viten för ej verkställda beslut 
Viten för ej verkställda beslut är hittills för 2016: 

 Ej verkställda boendebeslut 400tkr, 500tkr, 370tkr och 90tkr= 1360tkr 

 Ej verkställd kontaktfamilj 10tkr 
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§ 163 
 

Patientnämnden 
 

Information om Patientnämndens uppdrag och organisation. 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 164 
 

Månadsuppföljning och årsprognos till och med september 2016 

Diarienr 16SN320 

 
Beslut 

En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 

den tuffa ramtilldelningen som kan förväntas under de närmaste åren. Verksamheten måste 

därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta 

analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan 

säkerställa ekonomin under kommande år. Nämnden godkänner den ekonomiska 

redovisningen till och med september. 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning januari till september 2016 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning september 

 SN bild september 2016 
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§ 165 
 

Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål i socialtjänsten 

Diarienr 16SN259 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad riktlinje. 

 
Ärendebeskrivning 

Brukare, klienter, patienter, anhöriga eller andra medborgare har rätt att lämna synpunkter och 

klagomål. Det är viktigt att informera berörda om var man kan framföra synpunkter och 

klagomål på nämndens handläggning, genomförande av insatser, dokumentation eller annat. 

Hantering av synpunkter och klagomål är en viktig del i socialnämndens ledningssystem för 

kvalitet och ska ses som en möjlighet till förbättringsarbete och fångas upp i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

Ambitionen är att synpunkter och klagomål, så långt det är möjligt ska besvaras och åtgärdas, 

där de uppstår. Många tycker det är obehagligt att framföra synpunkter och klagomål. Det är 

därför mycket viktigt hur vi tar emot dessa. Vi måste vara öppna för och lyssna på det som 

framförs och se det som gyllene tillfällen för oss att förbättra verksamheten. Det är viktigt att 

hålla diskussionen om arbetssätt och bemötande levande i alla arbetsgrupper. 

 

Riktlinjen beskriver hur samtliga verksamheter ska hantera inkomna synpunkter och 

klagomål. Ett diarium för hantering är upprättat som även underlättar sammanställning på 

enhetsnivå. Återkoppling till socialnämnden sker i årsredovisningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Diarium för klagomål och synpunkter 
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§ 166 
 

Reviderat ledningssystem inför 2017 

Diarienr 16SN298 

 
Beslut 

Socialnämnden antar reviderat ledningssystem. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, innehåller föreskrifter och 

allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen omfattar 

både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 

kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Socialtjänstens ledningssystem är framtaget med 

utgångspunkt i denna författning. Ledningssystemet ska revideras årligen. 

 

Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. 

Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 

säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 

och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 

•Planera 

•Leda 

•Kontrollera 

•Följa upp 

•Utvärdera 

•Förbättra verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2017 
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§ 167 
 

Målvärden till socialnämndens nyckeltal 
Diarienr 16SN315 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna socialnämndens föreslagna målvärden och tillföra dessa 

till budget/verksamhetsplan 2017-2019. 

 
Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Kommunfullmäktige har socialnämnden utarbetat målvärden som ett led i att 

utveckla nämndens nyckeltal och indikatorer. Arbetet med målvärden har skett i nära 

samverkan med verksamhetsområdescheferna, samt i ordförandeberedning. Det har inte varit 

möjligt att knyta målvärden till alla nyckeltal, nämnden har därför valt att beskriva målvärden 

där det är realistiskt att tänka målvärde. Lärande processen att arbeta med målvärden är 

påbörjad, och socialnämnden kommer att utveckla målvärdesanalysen under 2017. 

Målsättningen är att förvaltningen håller dialogen levande och till 2018 är det möjligt att fler 

nyckeltal har ett målvärde. 

 

Socialnämnden tar beslut om målvärden19 oktober. Eventuella förändringar i texten sker efter 

nämndens sammanträde och lämnas som ändring i text inför KF beslut 21 november. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämnden 2017 MÅLVÄRDE 
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§ 168 
 

Socialnämndens svar på kommunrevisionens granskning av 

behörigheter och loggkontroll 
Diarienr 16SN264 

 
Beslut 

Socialnämnden sänder svaret till Kommunfullmäktige och till Kommunrevisionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Granskningen genomfördes under våren 2016. Granskningen har varit inriktad på den 

kommunövergripande informationssäkerheten med till hörande policys och följsamhet till 

styrande dokument. Granskningen har även omfattat socialtjänstens rutiner för tilldelning av 

behörigheter och kontroll av loggad information i journalsystemet. 

 

Socialnämnden har åtgärdat brister gällande behörighetstilldelning och upprättat nya rutiner 

för dokumentation av tilldelningen. En ny metod för urval/slumpning av loggar är framtagen. 

Övriga brister kommer att åtgärdas när socialtjänstens nya IT-strateg börjar sin anställning 

den 10 november 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar på revisionsrapport loggkontroll 

 Rutiner behörighetstilldelning Viva 
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§ 169 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra resultaten i Öppna 

jämförelser 

Diarienr 16SN288 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen 

 
Ärendebeskrivning 

De senaste åren har de särskilda boendena i äldreomsorgen uppvisat svaga resultat i öppna 

jämförelser på flera områden. De svaga resultaten handlar om 

• möjlighet att komma ut 

• sociala aktiviteter 

• hänsyn till åsikter och önskemål 

• möjlighet att påverka tider 

• tillräckligt med tid 

För att vård- och omsorgsboendena skulle kunna stärka dessa verksamhetsområden beslutade 

socialnämnden att de statliga stimulansmedlen till ökad bemanning skulle fördelas till vård- 

och omsorgsboendena. Uppdraget till verksamheterna var att resurserna skulle användas till 

att öka tryggheten och skapa meningsfullhet för varje enskild omsorgstagare. En aktivitetslista 

togs fram för redovisning av den egna tiden varje omsorgstagare fick. Verksamheterna fick 

sedan välja att fördela de nya resurserna på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. 

 

Upplägget på husen varierar från att man tillsatt administrativ resurs som avlastar 

undersköterskorna med beställningar, vikarieanskaffning och andra administrativa uppgifter. 

På så sätt får undersköterskorna frigjort tid att använda till omsorgstagarna. Några boenden 

har fördelat ut bemanningsutökningen på de olika undersköterskegrupperna att användas till 

egen tid för omsorgstagarna. Ytterligare en variant är att man anställt en personal som 

ansvarar för aktiveringen för huset. 

 

Bemanningsutökningen har resulterat i en ökad vårdkvalité med glada och nöjda 

omsorgstagare. Mer större aktiviteter för de som önskar detta samtidigt som de omsorgstagare 

som inte orkat/önskat delta i aktiviteterna kunnat få egen kvalitetstid. Där 

bemanningsutökningen används till personalförstärkning på kvällar och nätter beskriver 

verksamheten att de bättre hinner lugna och avvärja oro. 

 

För att påverka resultatet i öppna jämförelser I verksamheterna försöker man på olika sätt 

synliggöra för närstående det som händer på huset, både individuellt och i grupp. Information 

förs ut via exempelvisanhörigträffar, anslagstavlor, nyhetsbrev, informationsfolder, facebook- 

sidor samt att kontaktpersonen berättar för närstående. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga Användning stimulansmedel 
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§ 170 
 

Handlingsplan psykisk hälsa 

Diarienr 16SN300 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner handlingsplanen för psykisk hälsa 

 
Ärendebeskrivning 

Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 

målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Överenskommelsen har pekat ut fem fokusområden: 

 

- Förebyggande och främjande arbete 

- Tillgängliga tidiga insatser 

- Enskildas delaktighet och rättigheter 

- Utsatta grupper 

- Ledning, styrning och organisation 

 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på 

området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är 

också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med 

likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för 

arbetet enligt överenskommelsens syften. 

 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 

hur 2016 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem 

fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2017 

samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för 

uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2017 kommer att 

innebära. 

 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 totalt 

drygt 2,5 miljoner kr. Senast 2016-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med 

analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning av de medel 

kommunen fått. 

 

Budget 2017: 

 

Bidrag/intäkter: 

845 359 kr samt 304 641 kr från 2016 års reserverade stimulansmedel 

Summa: 1 150 000 kr 
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Kostnader: 

100 000 kr uppföljning SIP 

200 000 kr avsätter vi till prioriterade utbildningar exempelvis ESL, MI och aktiviteter 

500 000 kr/ till en heltid arbetsanpassare 

350 000 kr till en heltid som innebär halvtid PO och halvtid anhörigstöd för målgruppen 

Summa: 1 150 000 kr 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2016/2017 
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§ 171 
 

Hälso- och sjukvård Trädgårdens äldrecentra 

Diarienr 16SN318 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar i enighet med förslaget 

 
Ärendebeskrivning 

Gäster som vistas på Trädgårdens Äldrecentra har beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt enligt 

LSS 9 § punkt 6 gällande korttidsvistelse i form av avlösning eller växelvård, 

heldygnsbedömning eller insats i form av dagverksamhet. Verksamheten ska präglas av ett 

Salutogent synsätt. Uppdraget är att stödja äldre så långt det är möjligt till självständighet och 

trygghet, att utreda eventuellt behovet av stöd och hjälp för att kunna bo kvar i det egna 

hemmet samt att stödja och avlasta anhöriga. 

 

Hälso-och sjukvårdsansvar i Trädgårdens äldrecentra 

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för gäster som 

kommer att vistas på Trädgårdens äldrecentra enligt §18 HSL. Landstingets har ansvar för 

läkarinsatser (18§4 st HSL) Kommunförbundet Norrbotten och norrbottenslänslansting har 

länsövergripande ramavtal som skall följas upp av lokala samverkansrutiner för respektive 

kommun. Piteå kommun har två lokala samverkansrutiner, avseende särskilt boende eller 

ordinärt boende. Eftersom gästerna som vistas på äldrecentrat bor i sitt ordinära boende och 

vistelsetiden varierar från en dag upp till två-tre veckor anser Äldreomsorgen att lokala 

samverkansrutiner inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende ska gälla för gäster vid 

äldrecentrat. Bilaga1 

 
Beslutsunderlag 

 Samverkansrutin HSL i ordinärt boende Piteå PDF 
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§ 172 
 

Månadsrapport missbruksvården september 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för september 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården fortsätter att öka, totalt 282 besökare under september 2016, 

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

behandlingshem är återigen fler än föregående månad, 71 vårddygn fler i september än i 

augusti. Även personer under utredning är en fler i september. En person får vård med stöd av 

LVM sedan mitten av september. 

 

Vad gäller ekonomin så har vård på institution (frivilligt och LVM) har under september 

kostat drygt 1 102670 kr, vilket är ca 245 000 kr mer än f g månad. Kostnaden för 

institutionsvård är fortfarande lägre än inledningen av 2016, i januari var månadskostnaden 1, 

5 miljoner 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport september 2016 
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§ 173 
 

Hemtjänsttimmar SO – September 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 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 september 2016 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 16 timmar 

per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare med 

palliativ vård har avlidit. Psykosocialt stöds timmar har ökat med 5 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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§ 174 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

september 2016, Äldreomsorg 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 7 timmar/dag jämfört med augusti vilket 

motsvarar ca 1,75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 8. 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 2 timmar/dag, antalet personer har ökat med 9. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 942 tim 765 tim/dag Omsorgstagare 690 

Hemsjukvård 699 tim 23 tim/dag Omsorgstagare 74 

 

17 personer har flyttat in på vård- och omsorgsboende under aktuell månad. 11 personer har 

tilldelats vård och omsorgsboende, 6 demensboende, 2 person var under 65 år. 5 personer 

tilldelades särskilt boende vid samordnad vårdplanering i slutenvården, 

 

Den 6 oktober fanns totalt 19 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen har 

inget betalningsansvar under september 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 

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 

vilket påverkar både hemtjänsttimmar och timmarna som hemsjukvården köper av 

hemtjänsten. 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.  
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§ 175 
 

Rapport ärendekön för barn och unga september 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. 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. 

 

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 30-tal ärenden enligt SoL 11:1. Då det i 

dagsläget är svårt att rekrytera socialsekreterare till Barn och familjer kan förlängning av 

stundande avtal vara nödvändigt, detta för att klara ut situationen kring rådande kö. 

 

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 
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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. 
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§ 176 
 

Rapport placeringar i förstärkta familjehem och på institution tom 

september 

Diarienr 16SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 5 oktober 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, 9 inom 

förstärkt familjehemsvård, 1 placerad enligt 3§ LVU (statens institutions styrelse). 6 barn 

under tolv år, 4 pojkar och 2 flickor. 17 barn/unga finns i spannet 13 – 21 år, 12 pojkar och 5 

flickor. 11 barn är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga), 2 är placerade enligt 3 § 

LVU (eget beteende), 9 barn är placerade enligt 2 § LVU (brister i hemmiljön). 12 barn är 

placerade enligt SoL, av dem är 8 ensamkommande barn eller barn som flytt sitt hemland 

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

23 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. 
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§ 177 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal tre 2016 

Diarienr 16SN324 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal tre 2016 till 

kommunfullmäktige och 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 tre fanns det 24 gynnande ej verkställda beslut. Tolv beslut om särskilt boende, 

elva beslut om daglig verksamhet och ett beslut om korttidstillsyn. Av boendebesluten har sju 

personer erbjudits plats en eller flera gånger men tackat nej. En person har tackat ja och 

utslussning är planerad i samråd med psykiatrin. En person vill prova på att bo i egen lägenhet 

men vill ha kvar sitt boendebeslut. En person har återtagit sin ansökan och flyttat till annnan 

kommun. Två personer har ej kunnat verkställas då ingen lämplig ledig boendeplats finns. 

 

Av de elva personer som har beslut om daglig verksamhet har tre personer tackat ja till 

erbjuden plats, två personer har tackat nej. De återstående sex personerna önskar enbart 

sysselsättning via arbetsanpassare på företag, det finns inga lediga platser. 

I maj erbjöds möte inför verkställighet av korttidstillsyn i juni. Då föräldern ansökt om 

assistent från Försäkringskassan och väntar på beslut avbokar föräldern mötet. Föräldern vill 

avvakta beslut från Försäkringskassan. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

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

men tackat nej. Verkställighet av daglig verksamhet har blivit svårare att genomföra då 

hälften av personerna vill ha verkställighet ute på företag och inga sådana platser finns lediga. 

De är inte intresserade av våra egna dagliga verksamheter. 

 

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 viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

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

 

Budget 

Det kommer att utgå sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut i samband med 

verkställighet. 
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Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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§ 178 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal tre 2016 

Diarienr 16SN325 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal tre 2016 till 

kommunfullmäktige och 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 

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

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Stöd och omsorg 

Under kvartal tre fanns det totalt tolv beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett 

boendebeslut där hen erbjudits plats i juni och inflyttning skedde i augusti. Tre beslut om 

kontaktperson har verkställts under kvartalet. Två beslut om kontaktfamilj har avslutats då 

behovet tillgodoses genom andra insatser. Sex beslut om sysselsättning har ej kunnat 

verkställas då samtliga har specifika önskemål om placering ute på företag via 

arbetsanpassare och ingen plats är tillgänglig. 

 

Äldreomsorgen 

Under kvartal tre fanns sex beslut om Vård och omsorgsboende som ej verkställts inom tre 

månader. Orsaken till fyra av dem är platsbrist. Två av besluten kunde verkställas före tre 

månaders utgång men berörda tackade nej till erbjuden plats. Orsak som angetts är i ena fallet 

att dublettrum på 11.5 kvm inte ansågs skäligt eller lämpligt, i andra fallet önskemål om 

annat, specifikt boende för geografisk närhet och därigenom ökade besök av make 

kvarboende i ordinär boendeform. Ett av besluten hade kunnat verkställas under september 

månad men fördröjning råder på grund av den enskildes skäl, ett utomkommunalt ärende och 

rör en flytt från annan kommun i södra Sverige. Det finns även ett icke verkställt beslut om 

ledsagarservice, skälet är att den som beviljats insatsen insjuknat i ett längre sjukdomsförlopp 

som medfört vistelser i slutenvården och bedömning på utredningsenhet vilket fördröjt 

verkställigheten. En uppföljning i ärendet är planerad inom kort. 

 

Medborgare 

Stöd och omsorg 

Boendebeslutet som verkställts under kvartalet har från beslut till verkställighet tagit elva 

månader. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till specifika uppdrag 

kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall tillgodoses. Detta är en 

grannlaga uppgift som ibland medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 

De personer som har beslut om sysselsättning har samtliga önskemål om placering på företag 

och i vissa fall med specifika arbetsuppgifter. Personerna är inte intresserade av våra egna 

dagliga verksamheter. Eftersom det inte finns utrymme hos arbetsanpassare leder det till 

väntetid innan verkställighet. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Äldreomsorgen 

Tiden mellan beslut om bifall till Vård och omsorgsboende till verkställighet har varit sju, 

fem, fyra respektive tre månader. Den enskilde som har behov av, men inte kunnat beredas 

särskilt boende får behoven av vård och omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser, 

Hemsjukvården 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 

Stöd och omsorg 

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 eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Äldreomsorgen 

Prioritering av varje ledig lägenhet görs utifrån den som har det största behovet. För att 

säkerställa bedömningen sker uppföljning genom individsamråd varje vecka samt dagligen 

vid behov. Boendebeståndet med små hygienutrymmen/badrum som är gällande på 

Munkberga och vissa lägenheter på Österbo samt renodlingsmålet fördröjer i vissa fall möjlig 

verkställighet. Verkställigheten kan även fördröjas på grund av renoveringsbehov i lediga 

lägenheter. Samverkan med fastighetsförvaltningen finns för samråd gällande 

renoveringsbehov för att vid behov påskynda eller framskjuta processen. Ej verkställda beslut 

om särskilt boende innebär att behoven av vård och omsorg tillgodoses i ordinär boendeform 

istället vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar. Det generar också arbete i 

ärendet för biståndshandläggare genom uppföljning, återkommande kontakter med enskilda, 

anhöriga, ny biståndsbedömning och nya biståndsbeslut då de enskildas behov fluktuerar. Det 

åtgår även i vissa ärenden mycket tid för information om gällande prioriteringar av lediga 

platser och tilldelningsskäl i de fall missnöjet är kopplat till geografiskt läge och/eller andra 

individuella önskemål och synpunkter. 

 

Budget 

Eventuellt kommer det att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL - Avidentifierad 
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§ 179 
 

Ordförande/socialchef informerar 
 

 Ordförande har tillsammans med ordförande för fastighets- och servicenämnden gett 

ett uppdrag till förvaltningarna att utreda hur man kan möjliggöra för utomstående att 

äta på träffpunkter 

 Uppmaning till nämnderna från Kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att minska 

underskottet 

 Information om stabsfunktioner 

 Agnetha och Sven-Gösta kommer att delta på en länsträff för ordföranden och vice 

ordföranden i Luleå den 20/10 - 21/10 2016 
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§ 180 
 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade under perioden 2016-09-01 - 2016-09-30 anmäls och läggs till 

handlingarna med ett godkännande. 
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§ 181 
 

Delgivningar 

 Beslut från KS och KF 

 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 

 Avvikelserapport måltidsservice 
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§ 182 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

 Nobällfest den 19 oktober - Sven-Gösta deltar 

 Diskussion om sekretessärenden kontra allmänna ärenden 

 Monika och Mayvor informerar om byggnationerna på Källbogården. 
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§ 183 
 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 

 


