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§ 49 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Äldreomsorgen, ett från 

Stöd till barn och familjer samt ett från Psykosocialt stöd till vuxna. 
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§ 50 
 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2017 

Diarienr 17SN1 

 
Beslut 

- Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med februari 2017. 

- Anta följande förslag till åtgärder för att få en budget i balans: 

  

Avdelningen Stöd och omsorg  
- Vård och behandling: Vid förslag till placeringar skall det även visas på den dokumenterade 

nyttan av insatsen. 

- SIP ska finnas med vid samtliga placerings diskussioner. 

- Biståndsbedömningen stramas upp. 

- Följa de riktlinjer som finns gällande placeringstider 

 - Utreda om fler av socialnämndens biståndsbeslut borde vara i enlighet med LSS-

lagstiftningen i stället för socialtjänstlagen. 

- Vårdnadsöverflyttning: Aktivt arbete med vårdnadsöverflyttningar ska genomföras i 

ärendena. 

- Ärendeöverflyttningar: Aktivt arbete med överflyttningar ska genomföras i ärendena. 

  

Avdelningen Äldreomsorg  
- Fortsätta det pågående arbetet med att minska hemtjänsttimmarna 

-Driftsätta Villa Utkiken för att användas till de som väntar på ett boende och där 

hemtjänstinsatserna är för stora, samt att undvika betalningsansvar. 

  

Förvaltningsövergripande  
- Se över samtliga budgetposter för att eventuellt omfördela 

- Uppdra till förvaltningen att till nästa nämnd återkomma med ytterligare förslag till åtgärder 

för att få en budget i balans. 

  

Avgifter 
- Förslag till avgiftsbeläggning av ledsagning enligt SOL 

- Förslag på avgiftshöjningar på samtliga taxor. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett betydande underskott – 11,6 mkr jämfört med budget är redan nu mycket alarmerande. 

Motsvarande siffra 2016 var -8 081. Då ska vi påminna oss om att inför 2017 ytterligare 

15mkr tillförts socialnämndens ram att användas till att täcka befintliga kostnader och 

underskott. 

Uppdraget till nämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. 

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 det kommande året. 
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Arbetet med att pröva ärenden enligt LSS då man uppenbart tillhör personkretsen måste 

fortsätta kontinuerligt. LSS-lagstiftningen är både fördelaktigare för den enskilde plus att 

beslut tagna i LSS genererar intäkter till kommunen i form av LSS utjämningsbidrag 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning februari 2017 

 SN bild februari 2017 
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§ 51 
 

Investeringsbudget nytt vård- och omsorgsboende Berget 2 

Diarienr 17SN97 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår till kommunfullmäktige att en investeringsbudget för ett nytt vård- 

och omsorgsboende beviljas för 2017 på 23,5 mkr och att socialnämnden återkommer i 

ordinarie VEP 2018-2020 med äskanden för 2018 och 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden äskade i VEP 2017-2019 om en investeringsbudget för att bygga ett nytt vård-

och omsorgsboende. Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt boende ska byggas men 

finansieras på ett annat sätt än genom investeringsanslag (se protokoll KF 161121 paragraf 

293 samt VEP 2017-2019 sid 104) Socialnämnden har efter beslutet om VEP 2017-2019 

fortsatt utredningen inför nytt vård- och omsorgsboende och återkommer härmed med ett 

äskande om investeringsbudget för år 2017 i syfte att möjliggöra en start av byggandet i år. 

För 2017 är den beräknade investeringsutgiften 23,5 mkr. Totala investeringsbehovet är på 

119,5 mkr fördelat på åren 2017-2019. 
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§ 52 
 

Omfördelning av driftsmedel till investering inom socialtjänsten 2017 

Diarienr 17SN98 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagen omfördelning av driftsmedel till investeringsmedel 

för socialtjänsten 2017 

 
Ärendebeskrivning 

I fullmäktiges beslut om VEP 2017-2019 finns möjligheten att omfördela 1 000 tkr från drift 

till investering inom socialtjänsten. Av omfördelningen från drift till investering föreslås 

fördelning enligt nedan. 

 

Äldreomsorg 650 tkr 

Stöd och omsorg 350 tkr 
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§ 53 
 

Socialnämndens årsredovisning 2016 

Diarienr 17SN66 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad årsredovisning för 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisningen beskriver de arbete som utförts under 2016 av förvaltningsledningen och 

stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 

styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

 

Stöd och omsorg samt Äldreomsorgen levererar egna årsredovisningar för 2106. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 2016 
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§ 54 
 

Årsredovisning Stöd och omsorg 2016 

Diarienr 17SN86 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Stöd och omsorg 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Stöd och omsorgs verksamhet 2016. 

Socialnämnden saknar statistik gällande LSS för barn och unga mellan 0 till 18 år. 

Komplettering med dessa uppgifter kommer att göras i årsredovisning 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning_2016_SO 

 Årsredovisning_2016_SO_Bilaga 
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§ 55 
 

Äldromsorgens årsredovisning 2016 

Diarienr 17SN80 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner äldreomsorgens årsredovisning för 2016 

 
Ärendebeskrivning 

200 personer flyttade under 2016 in på våra 466 vård- och omsorgsboendeplatser. 

Biståndsbedömningen har blivit skarpare och tänkbara alternativ till plats på boende får 

granskas noggrannare som en konsekvens av de ökade antal äldre och minskningen av antalet 

särskilda boendeplatser. Under året fanns kostnader för betalningsansvar. Som ett led i 

omställningen inför Framtidens äldreomsorg har Källbogården minskat sina platser och en 

ombyggnation påbörjats. Projektering av nytt demensboende har också påbörjats. 

 

I oktober invigdes Trädgårdens äldrecentra som riktar sig till personer som bor i eget boende. 

Antalet personer med hemtjänst och antalet hjälptimmar har minskat sedan föregående 

mätning oktober 2015. Totalt har 804 hushåll trygghetstelefoner och under året har antalet 

larm från trygghetstelefoner inte ökat lika dramatiskt som fjolåret. 

 

Äldreomsorgen har arbetat med några innovationsprojekt under året som handlar om 

kompetensförsörjning och att hitta nya arbetssätt som underlättar för personalen. 

Innovationsarbetet fortsätter under 2017. Under 2016 genomfördes 41 mindre projekt av olika 

personer eller personalgrupper. Projektpengarna användes för att kunna frikoppla personal, 

metodutveckla och hitta förhållningssätt i vardagen. De beviljade medlen varierade från 

2 000- 10 000 kronor per ansökan, beroende på vilka projekt de ville genomföra. 

I hemtjänsten pågår även ett utvecklingsarbete med ett planeringsverktyg, TES. 

 

Äldreomsorgen redovisade ett underskott mot budget med 5 031 tkr miljoner kronor för 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2016 
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§ 56 
 

Uppföljning av socialnämndens plan för mångfald 

Diarienr 17SN87 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Gällande handlingsplanen för mångfald har de av nämnden fastställda aktiviteterna följts upp 

samt att en uppräkning av andra aktiviteter som gjorts inom mångfaldsområdet under 2016 

redovisas. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens handlingsplan för mångfald 

 Uppföljning av socialnämndens plan för mångfald 
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§ 57 
 

Mångfaldsarbete 2017 i Socialtjänsten 

Diarienr 17SN102 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av planeringen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att den kommunövergripande verksamhetsplanen 

kommer att vara handlingsplan för mänskliga rättigheter och en ny riktlinje, ”Riktlinjer för 

Mänskliga rättigheter – mångfald” har antagits. Det kommer att ersätta ”Handlingsplanen för 

ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. Således föreslås att socialnämndens handlingsplan 

för mångfald utgår. 

 

Samtliga verksamheter implementerar den nya riktlinjen för Mänskliga rättigheter – mångfald 

så att den blir välkänd i organisationen. Andra aktiviteter är On the job training, EU-projekt 

m.m. 

 

Att förvaltningen bidrar till hög måluppfyllelse på det prioriterade målet ”Piteå ska präglas av 

en samhällsgemenskap med mångfald som grund”. 

Aktivitet: Nämndens verksamhet erbjuder stöd för medborgare som har svårt att ta del av 

samhällsgemenskapen. Handlingsplanerna för mångfald och jämställdhet är utvärderade och 

ligger till grund för beslut om nya aktiviteter. 
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§ 58 
 

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

Diarienr 17SN88 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

En uppföljning av socialnämndens mål för jämställdhet samt socialnämndens fokusområde 

för 2016 har följts upp. Under 2016 har man tittat på de beslut man fattat gällande hemtjänst 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Både LSS-handläggarna på Stöd och omsorg och 

biståndshandläggarna inom Äldreomsorgen har deltagit. Utöver detta har även andra 

aktiviteter gjorts på jämställdhetsområdet under 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

 Uppföljning handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
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§ 59 
 

Jämställdhetsarbete 2017 i Socialtjänsten 

Diarienr 17SN103 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av ärendet och beslutar att nämndens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering utgår och att samtliga verksamheter implementerar den nya riktlinjen 

för mänskliga rättigheter så den blir välkänd i organisationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att den kommunövergripande verksamhetsplanen 

kommer att vara handlingsplan för mänskliga rättigheter och en ny riktlinje, ”Riktlinjer för 

Mänskliga rättigheter – mångfald” har antagits. Den kommer att ersätta ”Handlingsplanen för 

ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. I ”Riktlinjer för Mänskliga rättigheter – mångfald” 

ingår även ett avsnitt rörande jämställdhet, vilket innebär att den handlingsplanen rörande 

jämställdhet kommer att utgå och ersättas av riktlinjerna för Mänskliga rättigheter. 

 

Utifrån detta föreslås att socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering utgår. 

 

Aktiviteter för 2017: 

 

- Samtliga verksamheter implementerar den nya riktlinjen för Mänskliga rättigheter så att den 

blir välkänd i organisationen. 

 

- Stöd till försörjning fortsätter sin jämställdhetsanalys av anvisningar till projekt Kompetens 

för alla (KOFA). Analysen görs minst en gång/termin under projekttiden som avslutas 2018-

08-31. Detta föreslås bli fokusområde för 2017. 

 

- Att göra en jämställdhetsanalys av SoL/LSS- samt HSL-avvikelserna. Detta föreslås bli 

fokusområde för 2017. 

 

- I EU-projektet Lärande rekrytering där socialtjänsten kommer vara med, kommer man 

genom hela projektet arbeta med jämställdhetsintegrering. 

 
Beslutsunderlag 

 Jämställdhetsarbete 2017 i Socialtjänsten 
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§ 60 
 

Uppföljning riktlinjer för EU-arbetet inom socialtjänsten 

Diarienr 17SN90 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Uppföljningen av riktlinjerna för EU-arbetet beskriver de aktiviteter som gjorts på området 

för 2016. Socialtjänsten har bland annat varit delaktig i två EU-projekt samt deltagit i tre olika 

projektansökningar. Socialtjänsten har också en egen EU-grupp som träffas med jämna 

mellanrum under året för att diskutera förvaltningens EU-arbete. Vidare har socialtjänsten en 

representant i den kommunövergripande gruppen för internationellt samarbete. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för EU arbetet inom Socialtjänsten 

 Uppföljning riktlinjer för EU arbetet inom socialtjänsten 
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§ 61 
 

EU-arbete 2017 i Socialtjänsten 

Diarienr 17SN104 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av planeringen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Planeringen för 2017 ser ut enligt följande: 

 

- Fortsatt deltagande i projekt Kompetens för alla. 

- Deltagande i projekt Lärande rekrytering, projekttid 2017-03-01 – 2019-12-31. 

- Deltagande i projekt YourEP, projekttid 2017-04-01 – 2018-12-31. 

- Deltagande i kommunens övergripande grupp för internationella frågor ca 3-4 gånger/år. 

- Träffas i Socialtjänstens EU-grupp, ca 7 gånger/år. 

- Underhålla kontakterna med nätverken YES Forum och SERN. Delta på deras konferenser. 

- Fortsätta omvärldsbevakningen för nya projekt och kontakter samt för ny 

kunskapsinhämtning. 

- Rapportera till Socialnämnden årligen om EU-arbetet. 

 
Beslutsunderlag 

 EU-arbete 2017 i Socialtjänsten 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (39) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-22  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 62 
 

Uppföljning strategi för evidensbaserad praktik i socialtjänsten 

Diarienr 17SN89 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

De av nämnden fastställda aktiviteterna för evidensbaserad praktik har följts upp. 

 
Beslutsunderlag 

 Evidensbaserad praktik i Socialtjänsten 

 Uppföljning Strategi för evidensbaserad praktik i socialtjänsten 

 Bil. 2 Handlingsplan för evidensbaserad praktik 
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§ 63 
 

Redovisning av avvikelser SoL/LSS 2016 

Diarienr 17SN54 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad redovisning. 

 
Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. 

 

Totalt har 184 st avvikelser inrapporterats under 2016, vilket är 50 färre än föregående år. De 

flesta kommer från vård- och omsorgsboendena (68 %). Det är fortfarande stor skillnad 

mellan olika verksamheter på hur mycket man rapporterar in avvikelser. Den största andelen 

avvikelser rör våld/aggressivitet (21 %). Verksamheterna har blivit bättre på att fylla i 

rapporterna även om ett fortsatt utvecklingsarbete kvarstår. Utifrån detta har ett arbete 

påbörjats med att förändra blanketten för avvikelsehantering med fler och mer innehållsrika 

rubriker. 

 

Vi har också en skyldighet att värna om våra brukare/patienter även när vi anser att andra 

aktörer har brister i sina processer och rutiner. Detta rapporteras och diarieförs som externa 

avvikelser. En sammanställning för 2016 gällande detta redovisas också. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av avvikelser 2016, SoL-LSS 

 Redovisning av externa avvikelser 2016 
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§ 64 
 

Reviderad riktlinje avseende sjuklönekostnader för personliga 

assistenter 

Diarienr 16SN393 

 
Beslut 

Socialnämnden antar den reviderade riktlinjen avseende sjuklöner för personliga assistenter 

hos privata assistansanordnare. Den reviderade versionen börjar gälla 2017-03-22. 

 
Ärendebeskrivning 

Riktlinjen avseende sjuklöner för personliga assistenter måste revideras då det har kommit en 

dom från Kammarrätten i Göteborg 2016-03-16, mål 6978-15. Domen slår fast att en 

förutsättning för att kommunen är skyldig att stå för merkostnaden när ordinarie assistent varit 

sjuk är att arbetsgivaren (assistansanordnaren) haft en skyldighet att betala ut sådan ersättning 

till den sjuke assistenten. Sjundedagsintyg för ordinarie assistent är en förutsättning för rätt till 

merkostnader enligt LSS om det inte i den privata assistansanordnarens kollektivavtal finns 

möjlighet att göra avsteg från föreskriften. Det betyder att om anordnaren bestrider 

sjundedagsintyget måste också ett kollektivavtal presenteras för kommunen där det framgår 

att det är gjort avsteg från föreskriften om läkarintyg och vissa andra ersättningsrelevanta 

föreskrifter i SjLL (sjuklönelagen (1991:1047). 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinje sjuklönekostnader för personliga assistenter 
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§ 65 
 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
Diarienr 16SN425 

 
Beslut 

Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för hjälpmedel. Beslutet ska delges Norrbottens 

kommuner. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning 

av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 

finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu reviderats för att anpassas till de nya 

länsövergripande riktlinjerna, men också för att anpassas till rådande praxis. Grundtanken 

med de lokala riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för 

dessa i verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden 

framtagna i de lokala riktlinjerna. 

 
Beslutsunderlag 

 Lokala riktlinjer hjälpmedel förslag 2017 

 Lokala riktlinjer hjälpmedel förslag 2017 - inkl. ändringar 
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§ 66 
 

Uppdaterad rutin för loggkontroll i Viva 

Diarienr 17SN83 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av den uppdaterade rutinen för loggkontroller i Viva och 

godkänner rutinen. 

 
Ärendebeskrivning 

Patientdatalagen (Svensk författningssamling SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter 

om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) ger 

vårdgivaren ansvar för att det finns rutiner för kontroll av loggar (vem och tidpunkt för när 

någon personal varit in i datajournalen). 

 

Den existerande rutinen för loggkontroll i Viva sattes 2016 för granskning av 

kommunrevisionen. I utlåtandet från maj 2016 gavs att rutinen för loggkontroller i Viva 

behövde uppdateras med en mer ändamålsenlig rutin. En ny version av rutinen är här 

framtagen med uppdaterade beskrivningar för riskbedömning, urvalsmekanism och 

granskningsperioder. 

 
Beslutsunderlag 

 Viva Rutin för loggkontroll 
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§ 67 
 

Jour och beredskap på riskhelger 2017 

Diarienr 17SN67 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till jour och beredskap 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har sedan många år tillbaka upprätthållit olika former av jour och beredskap. 

 

För beredskapen gäller följande villkor: beredskapsersättning enligt avtal. Kvalificerad 

övertid vid telefonsamtal eller behov av insatser i någon form. 

 

För PDOL gäller kvalificerad övertid. 

 

Valborgsmässoafton den 30 april: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 

17:00 till 10:00 dagen efter. 

 

Skolavslutning 16 juni: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 17:00 till 

10:00 dagen efter. 

 

Midsommarafton 23 juni och midsommardagen 24 juni: Två tjänstemän från Stöd och 

omsorg, beredskap i hemmet 19:00 till 10:00 dagen efter respektive dagar. 

 

Piteå dansar och ler 26 till 30 juli: 

• Onsdag 26 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg 16:00-01:00 aktiv tjänst 

• Torsdag den 27 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg 16:00-01:00 aktiv tjänst 

• Fredag den 28 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg och två politiker 16:00-03:00 aktiv 

tjänst samt beredskap i hemmet till 10:00 dagen efter. 

• Lördag den 29 juli: två tjänstemän och två politiker 16:00-03:00 aktiv tjänst, samt beredskap 

i hemmet till 10:00 dagen efter. 
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§ 68 
 

Översyn och förslag till ny sjuksköterskeorganisation i socialtjänsten 

Diarienr 17SN84 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av översynen och beslutar att utöka hemsjukvårdens 

sjuksköterskeorganisation med en årsarbetare. Tjänsten finansieras från omföringskontot- 

Framtidens äldreomsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

För att nyttja de sjuksköterskeresurser vi har på bästa sätt har vi gjort en översyn av vår egen 

organisation och även tittat på hur andra kommuner i närområdet och kommuner av liknande 

storlek organiserat sin verksamhet. En översyn med åtgärder krävs också utifrån att vi har ett 

antal områden som behöver förbättras och tydliggöras. 

 

I samband med övertagandet av hemsjukvården övertogs den nu gällande jourorganisationen. 

För närvarande arbetar endast en distriktssköterska på kvällen. Utifrån att fler svårt sjuka 

vårdas hemma och ett stort geografiskt område (hela Piteå Kommun) samt vissa 

rekryteringsproblem är den nuvarande bemanningen för låg. Trädgårdens äldrecentra har 

också behov av en fungerande jourorganisation och för närvarande är alla tre 

verksamhetsområdena inblandade i äldrecentrats jourtid, vilket bör renodlas. 

 

Vi har även ett stort antal enhetschefer som fungerar som verksamhetschefer för hälso- och 

sjukvård. Det leder till att ansvaret är utspritt och otydligt. 

 

De huvudsakliga planerade förändringarna är: 

- En årsarbetare tillförs hemsjukvårdens sjuksköterskeorganisation. Det leder till att man blir 

två distriktssköterskor som arbetar varje kväll. 

- Man delar nuvarande grupp hemsjukvård kväll/ natt så att hemsjukvård dag sköter ordinärt 

boende dag och kväll och hemsjukvård natt arbetar tillsammans i gemensamt team med 

ambulerande nattsjuksköterskor. Ambulerande nattsjuksköterskor övergår till organisationen 

hemsjukvård och bildar genom detta ett arbetslag och får samma chef som hemsjukvård natt. 

- En Hälso- och sjukvårdschef rekryteras och organiseras i äldreomsorgens stab. Tjänsten har 

lednings-, samordnings- kvalitets- och utvecklingsansvar för hälso- och sjukvård. I ansvaret 

ligger att se till att processerna blir så effektiva som möjligt. 

 

En uppföljning av sjuksköterskeorganisationen planeras till senast 2018-04-01. 

 

Förslaget är förankrat i äldreomsorgens samverkansgrupp. 

 
Beslutsunderlag 

 Översyn och förslag till ny sjuksköterskeorganisation 
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§ 69 
 

Månadsrapport missbruksvård februari 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande missbruksvården för februari 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet vårddygn på behandlingshem är något fler än föregående månad, drygt 25 vårddygn 

fler i februari än i januari. Två personer får vård med stöd av LVM, en sedan mitten av 

september 2016 och en sedan februari 2017. 

 

Det har varit mindre väntetider för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med en 

planerad behandling. Psykiatriska avd 25 i Piteå har ofta varit fullbelagt men 

Beroendecentrum har haft platser. 

 

Härbärget har nu öppnat vilket vi ser som positivt men några klienter som vi vet har sökt sig 

dit för att få en sovplats har inte fått plats eftersom härbärget varit fullbelagt. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under februari kostat 1 232 986 kr, vilket är ca 

129 800 kr mer än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapporten februari 2017 
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§ 70 
 

Hemtjänsttimmar Januari 2017 – Stöd och omsorg 

Diarienr 17SN3 

 
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 2016 423 

timmar/vecka, i december 2016 410 timmar/vecka och i januari 2017 397 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 januari 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 12 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. 

Marginell förändring har skett hos Psykosocialt stöd som har minskat med 1 timme 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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§ 71 
 

Hemtjänsttimmar SO – Februari 2017 

Diarienr 17SN3 

 
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 2016 423 

timmar/vecka, i januari 2017 397 tim/v och februari 2017 349 tim/v. 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 februari 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 44 timmar per 

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

Psykosocialt stöds timmar har också minskat med 4 tim/v. 

 

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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§ 72 
 

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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§ 73 
 

Rapport ärendekön barn och unga februari 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 

Den aktuella ärendekön 2017-03-15 är 7 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 

Då flertalet medarbetare har gått, och några kommer att gå på föräldraledighet så har 

rekrytering av ersättare till dessa gjorts och görs löpande. Utmaningarna är att inte bli 

underbemannade i förhållande till inflöde och arbetsbelastning, och med det klara av 

ärendeinflöde, utredningstider samt hålla en dräglig arbetsmiljö för att hålla ned sjuktal på 

handläggare i Barn och ungdomsgruppen. 

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

ska arbetas bort och att en nollvision bibehålles. Ett ramavtal 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 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 kvalitetsarbetet samt 

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

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 

 Kölista 170320 
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§ 74 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

februari 
Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 14 mars 2017 var 27 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 13 var placerade på HVB hem, 2 på SiS institution (Statens Institutionsstyrelse) 

och 12 i förstärkt familjehemsvård. 7 barn var under 12 år (3 flickor/4 pojkar)och 20 barn 

finns i spannet 13 till 21 år (8 flickor/12 pojkar). 

 

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

LVU (eget beteende), 7 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 1 enligt både 2,3 §§ LVU 

14 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

 

En av dessa placeringar avser 2 föräldrar placerade för utredning av föräldraförmågan 

tillsammans med sitt nyfödda barn, barnet är inräknat i ovanstående redogörelse, inte 

föräldrarna. 

 

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 

27 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. 
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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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§ 75 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-02-01 - 2017-02-28 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 76 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Ett underlag till VEP 2018 håller på att tas fram. Den kommer att behandlas vid 

socialnämndens sammanträde i april. 

 Det har kommit två revisionsrapporter som ska besvaras; en gäller nämndens 

underskott 2014 och den andra är den årliga granskningen. 
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§ 77 
 

Delgivningar till socialnämnden 

Diarienr 17SN12 

 

 

 Redovisning av ärendeflödet tom 170314 

 

Beslut från KS/KF 

 §11  Revidering av reglemente för socialnämnden 

 Reglemente för socialnämnden 

 §4  Revidering av Policy för Piteå kommuns styrande dokument 

 Policy för Piteå kommuns styrande dokument 

 §5  Revidering av Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet 

 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet 

 §3  Finanspolicy 

 Finanspolicy 

 §31  Finanspolicy och Finansriktlinjer 

 Finansriktlinjer 
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§ 78 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§ 79 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Elisabet Davidsson (S) föreslår att en fördjupad redovisning av budget görs varje tertial då 

även avdelningscheferna deltar. Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget och uppdrar till 

förvaltningen att ordna detta. 

 

 

 


