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§ 23 
 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Diarienr 17SN19 

 

Förslag på justerare: Per-Göran Gustafsson 

Förslag på tid och plats för justering: måndag 27 februari, 15:00, socialtjänsten 
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§ 24 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till vuxna 

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Daglig verksamhet. 
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§ 25 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

Diarienr 17SN39 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2016 och anser därmed att den 

interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten har varit tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 

patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en 

beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 

möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Exempel på 

vilka resultat som har uppnåtts kan vara antalet fallskador, avvikelse-rapporter eller 

uppföljning om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och att följsamheten till 

befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att 

nya tekniska stödsystem har införts. Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur 

ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, 

samverkan och hur risker för vårdskador har hanterats. 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs 

(IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

bygger på uppgifter främst från verksamheternas egenkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse 2016 
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§ 26 
 

Nuläge Berggården 2 – februari 
Diarienr 16SN139 

 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2016-09-14 om fortsatt projektering av nybyggnad med 60 platser 

på Berggården. 

 

Äldreomsorgen arbetar tillsammans med fastighetskontoret och arkitektfirman och arbetet 

fortskrider. Då byggnaden är förhållandevis stor till tomtens storlek och verksamhetens 

önskemål pågår arbete kring in- och utfarter, parkeringsplatser, utemiljö, teknik mm. 

 

Skisserna är nu färdiga men ska förankras i socialnämnd, samverkansgrupp och även 

godkännas av huvudskyddsombud. 

 

Den 6 februari 2017 godkände KSAPU planskisserna. 

 
Beslutsunderlag 

 Berget Plan 1tr 20170127 

 Berget Plan 2tr 20170127 

 Berget Alternativ lägenhetslayout 325 m2 med sneddad badrumsdörr 20170127 

 Berget Plan BV 20170127 
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§ 27 
 

Påbyggnad av Öjagården- kostnadskalkyl och konsekvenser 

Diarienr 16SN273 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att äldreomsorgen tillsammans med fastighetskontoret tar fram 

kostnadskalkyl och konsekvenser för verksamheten av en påbyggnad av Öjagården 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden tog 2016-09-07 beslut om att äldreomsorgen tillsammans med 

fastighetskontoret skulle arbeta fram en kostnadskalkyl och konsekvenser för verksamheten 

av en påbyggnad av Öjagården. 

 

Fastighetskontoret ser ett stort antal försvårande omständigheter som talar emot att bygga på 

Öjagården med en våning. Nedan följer de viktigaste: 

- Detaljplan medger enbart byggnation i 2 plan. Att bygga på en våning kräver en ändring av 

detaljplan. Beräknad tid minst ett år. 

- Kostnaden baseras på att man bygger om med boende kvar på plan 1. Krävs dock att boende 

på plan 2 töms för att man skall kunna bygga om ventilationen. Detta på grund av att 

befintligt fläktrum ligger på plan 3 måste rivas och byggas ett nytt på plan 4. 

- Nederbördsproblematik/ väderskydd på grund av att hela taket skall lyftas av. 

- Komplicerad byggnad med många burspråk och vinklar. 

- Stor risk för störningar och ljudproblem för befintliga boende och personal. 

- Redan idag ansträngd trafiksituation runt området, med hänsyn till skolområde. Utökat 

parkeringsbehov vid utökat antal boende. 

- Entré till byggnaden är in mot planerat byggområde. 

- Enbart en hiss samt gemensamt trapphus för hela byggnaden. 

- Huset blir utan hiss och isolering på vind under del av byggtiden. 

Bedömningen bygger på en första budgetkalkyl (K1) och produktionskostnaden beräknas till 

34,0 mkr, exklusive moms. Det finns ett statligt stöd att söka till bostäder för äldre personer 

som kan minska kostnaden med 2-3 mkr. Kostnaden per lägenhet blir lika 

nyproduktionskostnad. 

 

Äldreomsorgen är positiv till en utökning av platser på Öjagården då det skulle innebära att 

Öjebyn både får demensboendeplatser och vård- och omsorgsboendeplatser, på liknande sätt 

som Hortlax, Roknäs och Norrfjärden. En utökning av platser på Öjagården skulle också 

innebära att boendet blir mer personalekonomiskt att bemanna. 

 

En ombyggnation medför stora bemanningsproblem. På grund av nu rådande brist på 

boendeplatser på våra särskilda boenden anser äldreomsorgen att tomhålla 16 platser för 

ombyggnationen innan nytt demensboende är färdigt är omöjligt. 

 
Beslutsunderlag 

 Budgetkalkyl K1 Vårdo Omsorgsboende Öjagården ver2 (2) 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-02-22  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 28 
 

Korttidsplatser i väntan på plats till särskilt boende 

Diarienr 17SN72 

 
Beslut 

Öppna 12 platser för korttidsvistelse i väntan på plats till särskilt boende med möjlighet att 

utöka platserna om behov finns. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 
I beslutet om Framtidens äldreomsorg ingick bland annat att planera för nybyggnation av ett 

vård och omsorgsboende samt ombyggnation av Källbogården. Då detta har försenats av olika 

anledningar har vi idag en större brist på vård och omsorgs platser än vad man kunde förutse. 

Projektering av vård och omsorgsboendet pågår, beräknas vara klart till hösten 2019. 

Ombyggnationen av Källbogården beräknas bli klart hösten 2017. 

 

Nuläge 
Den förändring av verksamheten som framtidens äldreomsorg innebär har gått bra, vi ser dock 

att antalet personer med ett ökat behov av vård och omsorg bor kvar hemma med stöd av 

hemtjänst och hemsjukvård längre än vad som är skäligt. Svårt sjuka äldre söker sjukvård och 

vårdplanernas på sjukhuset vid flera tillfällen vilket innebär en ökad belastning på sjukvården 

och äldreomsorgens verksamheter. Framförallt får detta konsekvenser för den enskilda 

människan i stora behov av trygghet, vård och omsorg liksom för anhöriga som vårdar. 

Biståndsenheten, Hemtjänsten, Hemsjukvården samt Äldre centrat har en ökad 

arbetsbelastning då hanteringen av situationen kräver vårdplanering, behovsbedömning, 

planering av insatser dygnet runt, anställning av personal etc. vilket i sig leder till ökade 

kostnader samt en arbetsmiljö som inte är bra. 

De flesta som söker bistånd om särskilt boende utreds i hemmet eller på Äldre centrat. 

Eftersom flertalet är svårt sjuka åtgår resurserna i högre grad än tidigare till omsorg och 

omvårdnad, mindre tid finns att arbeta salutogent och rehabiliterande. Då vi inte kan tilldela 

en plats på vård och omsorgsboende har ett antal personer vistats på Äldre centrat i väntan på 

plats till särskilt boende vilket inte ligger uppdraget. 

 

Antalet personer med beslut om särskilt boende är större än tillgången av platser vilket är 

svårt och tidskrävande att hantera. Det genererar kostnader i hantering samt i form av 

hemtjänsttimmar. I januari 2017 hade 42 personer hemtjänst 4 timmar eller mer per dag vilket 

kostar mer än ett vård och omsorgsboende. Kostnaden för betalningsansvar har ökat sedan 

2013 vilket i sig innebär att sjukhusets platser som är till för de som är i behov av sjukvård 

beläggs av utskrivningsklara patienter. Piteå kommun ligger inte i paritet med många 

kommuner ännu gällande betalningsansvar eftersom vi har ett väl inarbetat arbetssätt och 

gemensamt mål att ta ansvar för de som är utskrivningsklara. Vi ser dock under senaste åren 

att fler personer skickas i retur till sjukhuset än tidigare detta kan givetvis bero på att man 

bedömer patienter utskrivningsklara snabbare än tidigare men det har också att göra med att 

kommunen inte kan tillgodose behovet av plats på särskilt boende i samma utsträckning som 

tidigare. Inflyttningar till särskilt boende har under 2016 varit ca 17 personer/månad, och kön 
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för de som väntar konstant ca 15 personer. 

 

Januari 2018 träder lagändringar i kraft gällande utskrivningsklara personer som vistas i 

slutenvården. Konsekvenser av förändringen innebär att betydligt större krav på snabbare och 

samordnade insatser inom primärvård och kommunal vård och service, när patienter skrivs ut 

från sjukhus. 

Äldreomsorgens uppdrag är redan idag svårhanterligt, vi kan inte garantera kvalitet och 

säkerhet fullt ut och ser behovet av korttidsplatser i väntan på plats till särskilt boende är 

nödvändigt för att klara verksamheten i närtid. 

 

Lokal för korttidsplatser 
I före detta Villa Utkikens lokaler, som äldreomsorgen lämnade september 2016 finns 

möjlighet att öppna korttidsplatser i väntan på att ett nytt särskilt boende står klart. Lokalerna 

inrymmer 8 dubbelrum samt 4 enkelrum, toalett och duschrum är gemensamma. Lokalerna är 

dock lite slitna varför en uppfräschning krävs före uppstart av verksamhet 
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§ 29 
 

Avgift för nyttjande av lokal i Samvarons regi. 
Diarienr 17SN59 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ta avgift för nyttjande/hyra av lokaler i Samvaron. 

 
Ärendebeskrivning 

Samvarons lokaler kan idag hyras utan kostnad både i Öjebyn och vid samvaron Hamnplan 4. 

Eftersom kommunen hyr ut lokaler via andra förvaltningar såsom Kultur Park o Fritid, 

Utbildningsförvaltningen och Fastighets och serviceförvaltningen till en avgift, så bör även 

Socialförvaltningen följa detta. 

Samvaron följer Kultur, park och fritidsförvaltningens hyressättning. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga till avgifter på Samvaron 
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§ 30 
 

Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2017 

Diarienr 16SN271 

 
Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättade bilagor för Stöd och omsorg samt 

Äldreomsorgen. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2017. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 

de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med 

tillhörande bilagor som beskriver avdelningarnas verksamhet och förutsättningar. 

 

Bilagorna har varit upp för dialog tidigare i nämnden, men då var inte den ekonomiska delen i 

bilagan klar. 

 
Beslutsunderlag 

 SO 2017 bilaga 

 Verksamhetsplan  ÄO 2017 
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§ 31 
 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2016 

Diarienr 17SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen av stimulansmedel 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå Kommun har under 2016 erhållit 8 586 084 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 

Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. 

Bemanningen är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 

årsarbetare per lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa 

meningsfullhet för de boende. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning statliga stimulansmedel 2016 
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§ 32 
 

Uppföljning av internkontroll SoL-LSS 2016 

Diarienr 17SN21 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och anser att den interna kontrollen på området 

SoL-LSS varit tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Den interna kontrollen har genomförts under hösten, och utgår från de kontrollmoment som 

beskrivs i plan för 2016. Kontrollmomenten har tagits fram med utgångspunkt i 

verksamheternas viktigaste processer och bidrar till uppföljning av lagar och författningar 

inom området SoL-LSS, samt socialnämndens riktlinjer. 

 

Genom den interna kontrollen granskar socialnämnden att verksamheten uppnår ställda krav 

och mål. Den interna kontrollen ska leda till lärande och utveckling. Kontroll och uppföljning 

ingår i det systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 

Det samlade intrycket är att verksamheten utvecklat arbetet med processkartläggning inom 

samtliga område. Processkartorna som är upprättade kan utvecklas till att innehålla fler 

rutinbeskrivningar. Verksamheterna har utifrån socialnämndens riktlinjer tagit fram 

kvalitetssäkrade rutindokument inom områdena myndighetsutövning och dokumentation i 

genomförandeprocessen. 

 

Genomförandeplaner återfinns i hög utsträckning i verksamheten, utvecklingsområdet är att 

öka delaktigheten. 

 

När det gäller årlig information om föreskriften lex Sarah är bedömningen att informationen 

nått samtliga områden. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontroll SoL äo 27 dec 

 Internkontroll SoL LSS 27dec 
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§ 33 
 

Internkontrollplan SoL-LSS 2017 

Diarienr 17SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av risk- och konsekvensanalysen och föreslår socialnämnden att 

anta upprättad internkontrollplan för 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Den interna kontrollplanen för SoL-LSS innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 

2017. Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste processer 

och bidrar till uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och 

socialnämndensriktlinjer. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd för att avgöra vilka 

parametrar som ska ingå i årets internkontroll. Redovisas separat som bilaga. 

 

Socialnämnden genomför intern kontroll inom samtliga verksamhetsområden för att med 

rimlig säkerhet säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige fastställt och de lagar och föreskrifter som gäller för socialtjänsten. Nämnden 

upprättar årligen tre planer inom olika områden för den interna kontrollen. 

Kontroll och uppföljning ingår i det systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 
Beslutsunderlag 

 Intern kontrollplan  SoL LSS 2017 

 Risk- och väsentlighetsanalys 2017 
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§ 34 
 

Tema på socialnämndens sammanträden 2017 

Diarienr 17SN57 

 
Beslut 

Fastställa förslag till Tema på socialnämndens sammanträden 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har vid varje sammanträde ett fastställt tema. Förslag till plan för kommande 

år läggs enligt följande: 

 

Februari – Bemanningsprocessen 

Mars – Redovisning av statistik från årsredovisningen 

April – Teknik – innovation 

Maj – Personligt och LSS-lagen, kl 13-16 

Juni – studiebesök 

September – Delårsuppföljning – övergripande samt nulägesanalys på VO-nivå 

Oktober – Revisorernas årliga granskning 

November – VEP 

December – Kontaktpolitiker 
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§ 35 
 

Riktlinjer försörjningsstöd 2017 

Diarienr 16SN431 

 
Beslut 

Socialnämnden besluta enligt förslag nedan. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om följande förändringar av riksnormen för försörjningsstödet för 

2017. 

 

Beloppen för personliga kostnader höjs med följande belopp. 

Under 1 år 20 kronor. 

1-2 år 20 kronor. 

3 år 20 kronor. 

4-6 år 20 kronor. 

7-10 år 30 kronor. 

11-14 år 30 kronor. 

15-18 år 40 kronor. 

19-20 år 40 kronor. 

Ensamstående 30 kronor. 

Sammanboende 50 kronor. 

Beloppen fördelas på posten livsmedel. 

 

Beloppen för gemensamma hushållskostnader höjs med följande belopp. 

1-3 personer i hushållet 10 kronor per hushåll. 

4-7 personer i hushållet 20 kronor per hushåll. 

Beloppen fördelas på posten förbrukningsvaror. 

 

Övriga förändringar. 

Prisbasbeloppet för 2017 är fastställt till 44800 kronor en höjning med 500 kronor jämfört 

med 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2017 
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§ 36 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal fyra 2016 

Diarienr 17SN31 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal fyra 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 

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 fyra fanns det totalt sex beslut som ej verkställts inom tre månader. Alla beslut 

avser sysselsättning. Ett av dessa beslut har kunnat verkställas under kvartalet. Övriga fem 

beslut har ej kunnat verkställas då samtliga har specifika önskemål om placering ute på 

företag via arbetsanpassare och ingen plats är tillgänglig. 

 

Äldreomsorgen 
Under kvartal fyra fanns totalt åtta beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett av besluten 

gällde ledsagarservice där fördröjning i verkställighet orsakades på grund av att den enskilde 

drabbades av sjukdom. Sju av besluten gällde särskilt boende och i fem av ärendena handlade 

det om person med demenssjukdom där anhörig vårdade dygnet runt, vilket möjliggjorde 

ordinär boendeform i väntan på särskilt boende. Fyra av besluten hade kunnat verkställas före 

tre månaders utgång men berörda tackade nej till erbjuden plats. Som skäl angavs i ett av 

fallen att dublettrum på 11.5 kvm inte ansågs skäligt, i andra fall önskemål om annat, 

specifikt boende för geografisk närhet till make/maka kvarboende i ordinära bostaden. 

 

Medborgare 
Stöd och omsorg 

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. 

 

Äldreomsorgen 

De personer som beviljats men inte kunnat beredas plats i särskilt boende fick istället sina 

vård och omsorgsbehov tillgodosedda i ordinärt boende genom hemtjänstinsatser, 

hemsjukvård, avlösning och eller anhörigvård i förekommande fall. Tiden fram tills en 

inflyttning möjliggörs kan innebära otrygghet, oro, risker och därigenom ökade vård- och 

omsorgsbehov i det ordinära boendet, även missnöje och att den enskildes behov av 

anhörigas stöd ökar. Längre väntetider på handläggning av ärende som har lägre 

angelägenhetsgrad. 
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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 

Verkställigheten fördröjs eftersom tillgången av lediga platser inte motsvarar behoven. 

I viss mån även på grund av renodlingsmålet, boendebeståndet som innefattar ett antal 

lägenheter med små hygienutrymmen (Munkberga och vissa lägenheter på Österbo) samt 

dubblettlägenheter (Mogården och Berggården) som ibland inte är möjliga att tilldela på 

grund av medicinska, etiska och eller hjälpmedelsskäl. Viss fördröjning sker även vid 

renoveringsbehov och vattenskador som varit gällande på Österbo och Källbogården. 

Samverkan är initierad och väl fungerande med fastighetsavdelningen för att vid behov 

påskynda eller framskjuta viss typ av renovering, exempelvis ytskikt. 

 

Effekter av ej verkställda beslut om särskilt boende är att det åtgår resurser till fortsatt 

myndighetsutövning som istället kunnat användas till systematisk uppföljning och att korta 

ner väntetider på handläggning av övriga ärende. Vidare genererar det hemtjänst- och 

hemsjukvårdstimmar, ökade behov av avlösning i vissa fall. Det åtgår resurser för samtliga 

professioner i ärendet att säkerställa och trygga för den enskilde så långt det är möjligt i 

ordinärt boende. Vilket i sin tur ställer höga krav på samtligas kompetens, samverkan och 

tillgänglighet för nya beslut och agerande vid snabbt förändrade behov och risksituationer 

som kan uppstå i och med ordinär boendeform. Avsaknad av tillräckligt antal lediga platser 

har även lett till betalningsansvar och att personer kvarstannat på Äldrecentrat i väntan på 

tilldelning. För att i så hög grad som möjligt säkerställa rätt prioritering av lediga plaster så 

är det krav på ärendedragning vid samtliga ärende som avser särskilt boende samt löpande 

samråd på biståndsenheten och samverkan med utförare för en dagsaktuell bild av 

prioriteringsbehoven. 

 

Budget 
Eventuellt kommer det att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut för verksamheter 

inom Stöd och omsorg. 

 

Äldreomsorgen 

Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 
Beslutsunderlag 

 Avidentifierad SoL SO 

 Avidentifierade SoL ÄO 
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§ 37 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal fyra 2016 

Diarienr 17SN30 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal fyra 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 fyra fanns det 25 gynnande ej verkställda beslut. Tolv beslut om särskilt 

boende, elva beslut om daglig verksamhet, ett beslut om korttidstillsyn och ett beslut om 

korttidsvistelse. Två av boendebesluten har verkställts under kvartalet. Av övriga 

boendebeslut har sju personer erbjudits plats en eller flera gånger men tackat nej. Tre personer 

har ej kunnat verkställas då ingen lämplig ledig boendeplats finns. 

 

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

erbjuden plats, en person har tackat nej till erbjuden plats och avslutat insatsen på egen 

begäran. De återstående fyra 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. Dröjsmålet med verkställighet avseende 

korttidsvistelse beror på att föräldrarna fått förhinder vid planerade besök på 

korttidsverksamheten. De önskar själva kontakta verksamheten för att boka en tid som passar 

båda föräldrarna. 

 

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 alla 

personer 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. 
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Budget 
Det kommer att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 

verkställda beslut i samband med verkställighet. 

 
Beslutsunderlag 

 Avidentifierad LSS 
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§ 38 
 

Månadsrapport missbruksvården januari 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande missbruksvården för januari 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet vårddygn på behandlingshem är något färre än föregående månad drygt 117 vårddygn 

färre i januari än i december-16. En person får vård med stöd av LVM sedan mitten av 

september 2016. 

 

Det kan fortfarande vara väntetider för avgiftning vilket blir problem för våra klienter med en 

planerad behandling om de inte får plats på vare sig avd 25 eller Beroendecentrum p g a av 

fullbeläggning . Det har periodvis inneburit flera veckors väntan, en svår situation för den 

enskilde. Flera av dem som fått vänta saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. 

 

I januari har Alkohol- och Narkotikagruppen startat upp med två gruppverksamheter, en 

KBT-grupp och en anhöriggrupp. Anhöriga utgör ca 12% av våra klienter och att komplettera 

den individuella be-handlingen med arbete i grupp ger ett ökat stöd till de anhöriga. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under januari kostat 1 103 167 kr, vilket är ca 263 

500 kr mindre än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport januari 2017 
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§ 39 
 

Månadsuppföljning hemtjänsttimmar inom Stöd och omsorg 2017 

Diarienr 17SN3 

 

På grund av att statistik saknas finns ingen månadsuppföljning för hemtjänsttimmar inom 

Stöd och omsorg för januari månad.  
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§ 40 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänt och Hemsjukvård 

januari 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 21 timmar/dag jämfört med december vilket 

motsvarar ca 5,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 13. 

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

hemtjänsten har minskat med 5 timmar/dag, motsvarar ca 1,25 årsarbetare, antalet personer 

har minskat med 4. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 24 247 tim 782 tim/dag Omsorgstagare 705 

Hemsjukvård 836 tim 27 tim/dag Omsorgstagare 91 

 

12 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 3 till demensboende och 

9 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 8 januari fanns totalt 17 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen har 

10 084 kr i betalningsansvar under januari månad. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
För medborgare som fått bifall på ansökan om särskilt boende 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 
Arbetsmiljön för personalen i äldreomsorgens verksamheter är ansträngd på grund av hög 

arbetsbelastning. Fortgående intern påverkan är det sedan tidigare minskade antalet platser i 

särskild boende som medför att behovet 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 särskilt boende 

eftersom det ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Under aktuell månad har 

äldreomsorgen betalningsansvar då tillgången av platser på särskilt boende inte varit 
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tillräckliga för att tillgodose behoven samt att vi gjort etiska avväganden. Biståndsbedömda 

Hemtjänsttimmar har ökat innevarande månad liksom antalet omsorgstagare. Antalet 

Hemsjukvårdstimmar har minskat vilket kan ha flera förklaringar. Antalet äldre personer 

ökar, de som vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och omsorgsboende 

innebär vanligtvis ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att tillförsäkra skälig 

levnadsnivå. När sjukvårdsinsatser sammanfaller med omsorgs/omvårdnadsinsatser ingår 

tiden i Biståndsbedömda hemtjänsttimmar vilket påverkar hemtjänsttimmarna. 

 

Budget 
Det är för tidigt att uttala sig angående det ekonomiska utfallet eftersom verksamheten inte 

har någon uppföljning för januari månad ännu. 
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§ 41 
 

Rapport ärendekön barn och unga januari 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2017-02-20 är 24 ärenden. Samtliga 60 utredningar som 

socialnämnden beslutat att köpa in är nu fördelade till konsulter. 

 

Utredningar som ej handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som bedöms inte 

komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs enligt en förenklad 

handläggningsrutin 

 

Personalsituationen 

En socialsekreterare har gått på föräldraledighet, ytterligare fem går på ledighet under 

våren. Tre socialsekreterare som tidigare arbetat i barn-och ungdomsgruppen och som bytt till 

andra arbetsuppgifter har erbjudits och tackat ja till att komma tillbaka och utreda under ett 

års tid mot ett lönetillägg för den perioden. 

 

Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att ärendekön 

ska arbetas bort. Ett avtal för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall att det 

kommer att finnas behov av ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett sådant 

beslut. 

 

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. 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 verksamheten inte 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 risksituationer för den enskilde. 

 

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

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

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

medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 

möjligheten till att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i 

det dagliga arbetet. Situationen som råder kan också innebära svårigheter att vara en attraktiv 

arbetsplats med god arbetsmiljö och låga sjuktal. Medarbetarenkäten visar på en sämre hälsa 
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hos socialsekreterarna i barn- och ungdomsgruppen jämfört med övriga inom 

verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer. 

 

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. Köp av konsulttjänster samt 

överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärenden 170220 
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§ 42 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

januari 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 16 februari 2017 var 29 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 18 var placerade på HVB hem och 11 i förstärkt familjehemsvård. 6 barn var 

under 12 år (3 flickor/3 pojkar)och 23 barn finns i spannet 13 till 21 år (9 flickor/14 pojkar). 

14 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga).3 är placerad enligt 3§ 

LVU (eget beteende), 10 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 1 enligt både 2,3 §§ LVU 

15 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår en omstrukturering av boendena kopplat till de 

förändrade ersättningarna från migrationsverket. Flertalet HVB-platser kommer att göras om 

till stödboendeplatser. Riktlinjerna från migrationsverket är att de flesta ska kunna klara sig 

med stödboende. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
29 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. 

Vad gäller ensamkommande barn har samtliga utom en pojke som placerades utanför 

kommunen pga platsbrist nu flyttat hem till Piteå. Några ensamkommande barn är fortfarande 

placerade utanför kommunen pga deras vårdbehov. Omstruktureringen kan komma att 

påverka enskilda så till vida att de får mindre stöd än de behöver med risk för nya placeringar 

utanför kommunens boenden. 

Vi ser en ökning av ungdomar och unga vuxna som har behov av placeringar pga eget 

beteende och/eller missbruk vilket är ett trendbrott jämfört med de senaste åren. 

 

Verksamhet 
Chef och handläggare för EKB-gruppen är involverade i omstruktureringen av boendena. En 

hel del tid kommer att läggas på att informera och motivera ungdomarna till omflyttningar. 

 

Ökningen av LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det kan bli aktuellt med 

överklagningar. 

 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 

första delen av 2017 kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga 

vuxna med eget beteende och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. 
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§ 43 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-01-01 – 2017-01-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 44 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Det vi lovade i Framtidens Äldreomsorg är nu genomfört. Vi har ett Äldrecentra i drift 

med fler korttidsplatser, vårdplaneringsteam och hemtagningsteam jobbar för fullt 

med trygg hemgång. Anhörigstödet finns placerat på Äldrecentrat. Det nya 

Äldreboendet uppe på Berget är beslutat. Ombyggnationen av Källbo pågår. Nu är det 

dags att gå vidare ned Framtidens Äldreomsorg 2:0  

 Forskare kommer, via Tillitsdelegationen, att följa förbättringsarbeten inom 

äldreomsorgen, till exempel servicetjänster inom hemtjänsten.  

 Problem med finansiering av nya gruppbostäder. 
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§ 45 
 

Delgivningar till socialnämnden 

Diarienr 17SN12 

 

 

 Protokoll måltidsservice 

 Bilaga Måltidsservice 

 Redovisning av ärendeflödet_2017 tom 17-02-16 

 

Beslut från KS/KF 

 §20  Fokusdialog _Lika villkor_, kvinnors hälsa- en förutsättning för tillväxt 

 Rapport Lika villkor 
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§ 46 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

 Kontaktpolitikerna har fått många positiva kommentarer gällande Trädgårdens 

äldrecentra. 

 Öppet hus på Hortlaxgården fungerade mycket bra. 
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§ 47 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Inga övriga frågor.  
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§ 48 
 

TEMA: bemanningsprocessen 
 

Marie Isaksson och Catharina Marklund, chefer på Bemanningsenheten, informerar om 

verksamheten. Några punkter från presentationen: 

 Förutsättningar som fanns när verksamheten startade hösten 2016 

 För att försöka minska omsättningen av personal tillsvidareanställs utbildad personal i 

poolen 

 Utmaningar för att bli en attraktiv arbetsgivare är främst de delade turer och 

helgtjänstgöring 

 Trygg anställning trots arbetsbrist 

 Rekrytering – en stor utmaning 

 

Power-pointpresentationen skickas ut till ledamöterna.   


