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§ 83 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

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

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 84 
 

Månadsuppföljning ekonomi mars 2017 

Diarienr 17SN1 

 
Beslut 

Verksamheten måste 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 detta år. Samtliga nivåer i 

organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 

  

Månadsrapporten per 31 mars 2017 godkänns. Förvaltningen får i uppdrag att: 

 Se över befintliga avtal och förhandla om 

 Undersöka om  ramavtal inom missbruksvården kan minska kostnaden  – upp i 

nämnden efter dialog med inköpsavdelningen 

 Se över pedagogiska måltider – upp i majnämnden 

 Utreda driften av Samvaron och Träffpunkten – upp i juninämnden 

 Se över mattransporterna – påbörjas under hösten 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med mars på – 13,5 mkr, av det resultatet 

är semesterlöneskulden -1,4 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett 

resultat på -7,9 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg där 

kostnaderna har ökat med 6,1 mkr jämfört med samma period 2016. Under årets första 

månader har barn och familj arbetat med att eliminera den kö som har funnits inom 

verksamheten vilket har gett ett bra resultat men som initialt inneburit ökade kostnader. 

 

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN och Region Norrbotten där 

vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda vuxna i 

föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader. 

 

Prognosen är högst osäker så här tidigt på året då antalet placeringar och ärenden inom barn 

och familj och missbruksvård snabbt kan förändras. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning mars 2017 

 SN bild Mars 2017 
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§ 85 
 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 

att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 

socialnämnden 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. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 

ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 

verksamheten. 

 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen för 2017 kommer att vara en 

stående punkt på socialnämndens sammanträden. 

 
Beslutsunderlag 

 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017, daterad 2017-04-27 

 Uppföljning Pedagogiska måltider 
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§ 86 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2018 

Diarienr 17SN143 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2018-2020. I riktlinjerna 

framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budgetarbetet 2018, och som ska 

redovisas till kommunfullmäktige. 

Nämnden har utformat en sammanfattande skrivnig som är begränsad till maximalt fem sidor 

för avsnitt 3-5. Innehållet utgår från kommunövergripande mål, nyckeltal och nämndsmålen. 

Nämnden beskriver nuläget i verksamheten och prioriterade åtgärder, samt innovationsarbetet 

under året. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämnden VEP 2018 17-04-27 

 Konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram 
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§ 87 
 

Ledsagarservice enligt SoL 

Diarienr 17SN145 

 
Beslut 

Ledsagning enligt SoL ingår i hemtjänstens insatser och avgiftsbeläggs som serviceinsats och 

ingår i maxtaxan. Beslutet gäller från och med 1 september 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen har gjort en utredning för att ge underlag till beslut om ledsagarservice ska 

avgiftsbeläggas. Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank en insats i form av 

följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. I insatsen ingår inte att 

utföra uppgifter som normalt omfattas av hemtjänsten, t.ex. hjälp med tvätt eller inköp av 

matvaror. Insatsen ges som bistånd i form av ledsagarservice eller ledsagning med stöd av 

socialtjänstlagen, SoL, eller som ledsagarservice med stöd av lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. I Piteå kommuns äldreomsorg används begreppet 

ledsagarservice för insatsen oaktat lagstiftning. För att tydliggöra och förenkla föreslår vi att 

begreppet ledsagning används för insatsen enligt SoL, och ledsagarservice för insatsen i 

enlighet med 9 § LSS. 

 

Volymutveckling mellan åren 2013-2017 har mer än fördubblats och majoriteten av besluten 

är enligt SoL. 

 

Eftersom äldreomsorgen före 2013 endast haft ett fåtal ärende så har det saknats tillräckliga 

rutiner och erfarenhet för handläggningen varför ett pågående kvalitetssäkringsarbete inom 

myndighetsutövningen sker för att uppnå rättssäker, likställig handläggning och verkställighet 

inom rimlig tid. 

 

En omvärldsspaning gjordes 2016 som visade att i många kommuner ingick viss typ av 

ledsagning i hemtjänstens uppgifter samt var insatsen belagd med avgift beräknad enligt 

samma modell som hemtjänstavgiften inkluderat i maxtaxebeloppet. 

 

Vi föreslår att ledsagarservice fortsättningsvis avser insatser enligt LSS och att begreppet 

ledsagning fortsättningsvis benämns vid insatser beslutade enligt SoL. 

Ledsagning som ingår i hemtjänstens uppgifter kan vara både en serviceinsats och en 

omvårdnadsinsats. Denna verkställighetsform har styrsystem för att säkerställa kvalitet, 

rättssäkerhet och likställighet samt underlag för systematisk uppföljning. Det finns rätt 

kompetens oaktat graden av och karaktären på den enskildes behov. 

Det ingår i hemtjänstens insatser och avgiftsbeläggs som serviceinsats och ingår i maxtaxan. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning ledsagning och ledsagarservice 
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§ 88 
 

Precisering av åtgärder Socialnämnden vidtagit gällande kommunens 

integrationsarbete 

Diarienr 15SN259 

 
Beslut 

Socialnämnden avger detta kompletterande yttrande som svar på revisorenas 

granskningsrapport av kommunens integrationsarbete 

 
Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunrevisorerna har KPMG 2015 genomfört en granskning av 

integrationsarbetet, mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn enligt avtal med 

Länsstyrelsen och Migrationsverket. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att integrera nyanlända och andra 

invandrare, fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Socialnämnden yttrade sig i denna granskning i augusti 2015, men enligt svar från 

Kommunrevisorerna (december 2015) anser de att det inte framgår vilka åtgärder nämnden 

vidtagit med anledning av genomförd granskning. Revisionen önskar en komplettering av 

nämndens svar med en precisering av vilka åtgärder nämnden kommer att vidta med 

anledning av genomförd granskning. 

 

Kommunrevisorerna lämnade fyra rekommendationer utifrån granskningen som handlade om 

de kommunövergripande handlingsplanerna/programmen för integrationsarbete, samverkan, 

medborgardialog samt regelverket kring statliga ersättningar. En precisering av åtgärder som 

Socialnämnden vidtagit har därmed gjorts. 

 
Beslutsunderlag 

 Precisering av åtgärder SN vidtagit gällande kommunens integrationsarbete 
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§ 89 
 

Taxor och avgifter måltidsservice 2018 

Diarienr 17SN138 

 
Beslut 

Socialnämnden vill ha kompensation för förlorade avgiftsintäkter som blir följden av höjda 

måltidsavgifter 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och 

föreslå 93,6 % kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per 

dag) inom äldreomsorgen, höjning 74 kronor/månad. Avgift rörande matservice (ett mål per 

dag, 100 % kostnadstäckning) höjning 1 kr/portion och avgift rörande matservice (två mål per 

dag, 100 % kostnadstäckning), höjning 20 kr/två måltider. Fastighets- och servicenämnden 

föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2018. 

 

Förslaget kommer att tas upp i Fastighets- och servicenämnden den 19 april 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Fastighets- och servicekontorets tjänsteskrivelse med bilagor 
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§ 90 
 

Promemoria angående ändrade övergångsbestämmelser vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Diarienr 17SN123 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att avstår från att yttra sig. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringskansliet inbjuder Piteå kommun att lämna synpunkter på promemoria med förslag 

om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106). Om kommunen väljer att lämna ett 

remissvar ska det vara Socialdepartementet tillhanda senast den 2 juni 2017. 

 

Socialnämnden gör bedömningen att lagändringen inte påverkar vare sig socialtjänsten eller 

lagstiftningen och avstår därför från att lämna ett remissvar. 

 
Beslutsunderlag 

 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106) 
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§ 91 
 

Socialnämndens yttrande avseende den årliga granskningen 2016 

Diarienr 17SN105 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande. 

 
Ärendebeskrivning 

Som en del i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att övergripande 

diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda 

revisorerna och KPMG har träffat socialnämnden 2016-10-19 för att diskutera nämndens 

arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som skickats ut i förväg. I den 

bifogade rapporten sammanfattas iakttagelser från mötet och revisorerna lyfter fram följande 

synpunkter: 

Kommunrevisionen riktade allvarlig kritik mot socialnämnden med anledning av de brister 

som uppmärksammats i samband med granskningen av familjehemsplaceringar, 

institutionsplaceringar samt annan insats. Kommunrevisionen ser särskilt allvarligt på den kö 

av ärenden som ej fördelats till någon ansvarig handläggare. 

 

Nämnden har inte en ekonomi i balans. Nämnden behöver således vidta kraftfulla åtgärder för 

en ekonomi i balans samt redovisa verksamhetsmässiga konsekvenser för att nämnden ska ha 

en ekonomi i balans. 

 

Revisorerna önskar ett yttrande på granskningsrapporten senast den 30 april 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande om revisorernas granskning av socialnämndens underskott Ver 2 

 Revisorernas årliga granskning 2016 
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§ 92 
 

Socialnämndens yttrande avseende tillsyn av arbetet med långa 

handläggningstider inom barn och familj 
Diarienr 16SN82 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet som sänds till Inspektionen för vård och omsorg. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Grunden för tillsynen är en lex Sarah anmälan som gjordes av nämnden i februari 2016. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sedan de granskat anmälan funnit stora brister i 

nämndens skyndsamhet att bedriva utredningar och ställer därför krav på socialnämnden i 

Piteå Kommun att vidta följande åtgärder: 

 

1) Säkerställa att det inte finns någon pågående utredning som överskrider utredningstiden på 

fyra månader, 11 kap. 2§ SoL 

 

2) Redovisa en lista över samtliga pågående utredningar, med angivande av när varje 

utredning inletts samt dokumentation av eventuella beslut av nämnden om förlängs 

utredningstid. 

 

3) Redogörelse över de åtgärder som vidtagits på långsikt för att följa kraven på skyndsamhet 

och utredningstider vad gäller utredningar om barns behov av skydd eller stöd. 

 

Senast 30 april 2017,ska nämnden redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 

vidtagna åtgärder gett effekt. 

 

Nämnden har vidtagit en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med obalansen, se bilaga 2. 

Den åtgärd som gett störst effekt är beslutet om att köpa konsulttjänster i syfte att minska kön. 

Socialnämnden bedömer att de vidtagna åtgärderna har gett god effekt och att det finns det 

goda förutsättningar från mars 2017 att klara den lagstadgade utredningstiden. Ärendekön var 

den 11 april 2017 nere på fyra ärenden. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens yttrande avseende tillsynen av arbetet med långa handläggningstider 

 Barn och familj -åtgärder 

 Pågående ärenden 2017-03-31 
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§ 93 
 

Information om Berggården 2 och Källbogården 
 

Helena Magnusson, verksamhetschef Äldreomsorgen, informerar om hur det går med 

ombyggnation av Källbogården och nybyggnationen av Berggården 2. 

 Källbogården - vissa störningar har förekommit men överlag går byggnationen bra. 

Inflyttning är planerad till slutet av augusti 2017. 

 Berggården 2 - några små ändringar har gjorts på ritningarna. Hur parkeringarna ska 

vara är i dagsläget inte optimalt. 

 

Nästa uppdatering blir på socialnämndens sammanträde i juni. 
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§ 94 
 

Månadsrapport missbruksvård mars 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande missbruksvården för mars 2017 och de 

läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Fler har sökt och fått hjälp i öppenvården under mars månad, ca 40 fler personer och mer än 

150 fler besök. Antalet vårddygn på behandlings-hem är något färre än föregående månad, 

knappt 20 vårddygn färre i mars än i februari. En person får vård med stöd av LVM sedan 

februari 2017. 

 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. Härbärget har nu 

öppnat vilket vi ser som positivt och några av våra klienter har under mars sökt sig dit och fått 

sovplats. 

 

Efter årsskiftet 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 behandlingen med arbete i grupp ger ett ökat stöd till de 

anhöriga. 

 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under februari kostat 

1 293 858 kr, vilket är ca 61 000 kr mindre än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport mars 2017 
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§ 95 
 

Hemtjänsttimmar SO – Mars 2017 

Diarienr 17SN3 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande hemtjänsttimmar SO för mars 2017 och de 

läggs till handlingarna. 

 
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 mars 2017 397 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 mars 2017 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 45 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på tre befintliga brukare som 

har fått stora utökade behov. En av dessa personer har fått ett gynnande beslut om 

assistansersättning från Försäkringskassan och i samband med att assistansen påbörjas upphör 

hemtjänsten. Psykosocialt stöd timmar har också ökat marginellt med 3 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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§ 96 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

mars 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande hemtjänsttimmar för hemtjänst och 

hemsjukvård ÄO för mars 2017 och de läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 12 timmar/dag jämfört med februari 

vilket motsvarar ca 3 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 4. 

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

hemtjänsten har minskat med 1 timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare, antalet personer har 

minskat med 5. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 24 597 tim 793 tim/dag Omsorgstagare 691 

Hemsjukvård 770 tim 25 tim/dag Omsorgstagare 77 

 

16 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 8 till demensboende och 

8 till vård och omsorgsboende. 

8 personer flyttade internt 6 på grund av vattenskada på Norrgården. 

 

Den 11 februari fanns totalt 21 icke verkställda beslut om särskilt boende varav 4 vistas på 

äldrecentrat. 

 

Äldreomsorgen har 0 kr i betalningsansvar under mars 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 fortsatt 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 
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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 till särskilt 

boende eftersom det ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Än så länge klarar 

äldrecentrat detta utifrån platsantal. Personer som beviljat vård och omsorgsboende har 

vanligtvis mycket stort omvårdnadsbehov samt kräver sjuksköterskeresurser vilket påverkar 

äldrecentrats verksamheter. Under aktuell månad har äldreomsorgen inget betalningsansvar. 

Biståndsbedömda Hemtjänsttimmar har minskat innevarande månad likaså antalet 

omsorgstagare. Antalet Hemsjukvårdstimmar har minskat något vilket kan ha flera 

förklaringar, en är att Distriktssköterskorna har som mål att minska delegeringar till 

hemtjänsten efter att antalet distriktsköterskor ökat. Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas 

i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och omsorgsboende vilket vanligtvis innebär 

ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. När 

sjukvårdsinsatser sammanfaller med omsorgs/omvårdnadsinsatser ingår tiden i 

Biståndsbedömnda hemtjänsttimmar vilket påverkar hemtjänsttimmarna. 

 

Budget 

Trots en ökad budgetram innebär en ökning av antal biståndsbedömda timmar ett minus i 

periodiserade budgeten för mars månad vilket är en konsekvens av att vi inte har tillräckligt 

antal boendeplatser. Förutom att platser på Källbogården fortfarande tomhålls på grund av 

ombyggnation står 6 lägenheter tomma på Norrgården på grund av vattenskada En 

förhoppning är dock att hemtjänsttimmarna kommer att minska så snart verksamheten kan 

öppna korttidsplatser i väntan på plats till särskilt boende. Verksamheten planerar uppstart av 

korttidsplatser hösten 2017. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (27) 

Sammanträdesdatum  

2017-04-26  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 97 
 

Månadsrapport ärendekön Stöd till barn och familjer mars 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande ärendekön Stöd till barn och familjer för 

mars 2017 och de läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

2017-03-31 var 153 utredningar pågående. Av dessa 153 utredningar har gränsen på 4 

månaders utredningstid redan överskridits i 80 utredningar. Ytterligare 13 utredningar 

beräknas överskrida utredningstiden innan de avslutas. Beslut om förlängd utredningstid har 

inte fattats i någon av utredningarna då skälet till överskridandet är kösituationen. 

 

Övriga 60 pågående utredningar beräknas avslutas inom 4 månader. 

 

Av de 153 pågående utredningarna var 12 inte fördelade till handläggare. Dessa 12 

utredningar är inledda under mars och beräknas kunna genomföras inom 4 månader. 

 

Se bilaga 1, tabell pågående utredningar. 

 

Verksamheten har med stöd av nämnden vidtagit olika åtgärder för att komma tillrätta med 

obalansen mellan antalet inledda utredningar och resurser. 

 

90 utredningar har fördelats genom att köpa konsulttjänster. Dessa utredningar beräknas vara 

slutförda i mitten av april. 

 

Ytterligare socialsekreterare har anställts så fler utredningar har kunnat påbörjas. 

 

Tidigare genomförda och påbörjade åtgärder har gett viss effekt (se bilaga 2). 

 

En handlingsplan för att kunna rekrytera och behålla socialsekreterare har med stöd av 

personalkontoret och medverkan av fackliga organisationer tagits fram för att säkerställa 

kompetensförsörjningen på sikt (se bilaga 3). 

 

Effekten är att ärendekön har minskat från 91 ärenden i december 2016 till 12 ärenden 2017-

03-31. 2017-04-11 var ärendekön nere på 4 ärenden. 

 

En ytterligare åtgärd som kommer att vidtas är att en ny rutin för att redan i mottagningen 

färdigställa kortare utredningar implementeras i april 2017. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Fortfarande pågår utredningar där utredningstiden har överskridits och där medborgare har 

fått vänta för länge på beslut om stöd eller att utredningsskäl avslutas. Bedömningen är just nu 

att vi i de ärenden där utredning inleds nu kommer att kunna hålla lagstadgade 
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utredningstider. 

 

Verksamhet 

För verksamheten är kompetensförsörjningen inom Stöd till barn och familjer den viktigaste 

frågan och svåraste utmaningen. Att ha tillräckligt med personal i förhållande till inflödet av 

ärenden och att personalen har tillräcklig kompetens är avgörande både för att klara uppdraget 

och för att kunna hålla en god arbetsmiljö och på det sättet minska personalomsättningen. Det 

är den enskilt viktigaste förutsättningen för att undvika att det uppstår kö och för långa 

utredningstider igen. Vi arbetar med som nämnts ovan med en handlingsplan för detta (bilaga 

3.) 

 

Budget 

Den ärendesituation som har varit under lång tid påverkar fortfarande våra kostnader. 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 

 Bilaga 1. Tabell pågående ärenden 2017-03-31 
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§ 98 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

mars 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport gällande placeringar i förstärkt familjehem och på 

institution för mars 2017 och de läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 31 mars 2017 var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 13 var placerade på HVB hem, 2 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 

och 11 i förstärkt familjehemsvård. 7 barn var under 12 år (3 flickor/4 pojkar)och 19 barn 

finns i spannet 13 till 21 år (8 flickor/11 pojkar). 

 

10 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 

26 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. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar i 

tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

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. 

Det som också kommer att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka 

kostnader för placeringar av ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
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§ 99 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-03-01 - 2017-03-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 100 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

Ingen aktuell information. 
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§ 101 
 

Delgivningar 

Diarienr 17SN128 

 

 

 KFR protokoll 170309, inklusive bilagor 

 KTR_protokoll_2017-03-09, inklusive bilagor 

 KPR au 17-02-23, inklusive bilagor 

 Redovisning av ärendeflödet tom 2017-04-18 
 

Beslut från KS/KF 

 § 66  Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2016 samt frågan om ansvarsfrihet 

för styrelser och nämnder 2016, inklusive bilagor 

 § 68  Årsredovisningsbokslut samt koncernredovisning för år 2016 och anslagsöverföring 

till år 2017, inklusive bilagor 

 § 69  Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2018-2020 samt budget för 2018, 

inklusive bilagor 
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§ 102 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Sven-Gösta Pettersson var på invigningen av Småstugegränd 5 den 11 april. 

Agnetha Eriksson kommer att vara på studiebesök med kommunalrådet Anders Lundqvist på 

Småstugegränd 5 maj. 
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§ 103 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

 


