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§ 104 
 

Avbruten upphandling av trygghetskameror 

Diarienr 17SN139 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att riva upp beslutet Dnr 17SN139 att anta Great Security Sverige AB 

som leverantör av Trygghetskameror. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har via annonsering infordrat anbud på Trygghetskameror. 

Upphandlingen har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning via Norrbottens e-

nämnd ramavtal ”Funktion för Trygghetskamera” ref. nr 18570. 

Det innebär produkter och tjänster för att på distans göra tillsyn i brukarens boende via 

mörkerseende kamera. 

 

Inom föreskriven anbudsfrist inkom tre anbud. Anbudsgivare var JoiceCare AB, Great 

Security Sverige AB och Tunstall AB. 

 

Great Security Sverige AB utsågs som vinnare av anbudstävlan. Socialnämnden arbetsutskott 

beslutade 2017-04-11 att anta Great Security Sverige AB som leverantör av 

trygghetskameror. 

 

JoiceCare AB har begärt överprövning av beslutet och yrkar att beslutet ska rättas på så sätt 

att anbuden från Great Security Sverige AB och Tunstall AB ska förkastas. Motivet för 

JoiceCare ABs begäran är att varken Great Security Sverige AB och Tunstall AB uppfyller 

skall-kravet 6.4 i förfrågan LAGRAD INFORMATION I BESTÄLLARENS 

VERKSAMHETSSYSTEM. 

 

Kommunens utvärdering av anbuden 

Ramavtalsleverantörerna bedömdes klara ställda krav eftersom inga nya skall- krav tillfördes 

Norrbottens e-nämnds ramavtalsupphandling. Efter ha tagit del av klagade anbudsgivares 

yrkande har Piteå kommun tydligen gjort en felaktig bedömning. Anbudsgivarna Great 

Security Sverige AB och Tunstall AB skulle ha diskvalificerats. 

 

Med anledning av att det återstår endast ett giltigt anbud i den förnyade 

konkurrensutsättningen har inte Piteå kommun möjlighet att tillvarata den konkurrens som 

finns på marknaden. Upphandlingen avbryts därför och en ny upphandling genomförs. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande i Målnr 1118-17 

 Sammanträdesprotokoll 2017-04-11 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 105 
 

Månadsuppföljning och årsprognos 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 30 april 2017 

godkänns. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 11,6 mkr, av det resultatet 

är semesterlöneskulden -0,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett 

resultat på – 11,0 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg 

där kostnaderna har ökat 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 april 2017 

 SN bild April 2017 
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§ 106 
 

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. 

 
Beslutsunderlag 

 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-05-11 
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§ 107 
 

Pedagogiska måltider – aktivitet för att stärka budgetprognosen 2017 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att avtalet med Fastighets- och servicenämnden sägs upp från och 

med den 1 juni 2017. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

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

dagrum på alla vård- och omsorgsboenden. Detta görs som en kvalitetshöjande åtgärd för våra 

omsorgstagare. Pedagogisk måltid innebär att en personal ska 

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

för omsorgstagarna och skapa lugn vid måltiden. 

 

En uppföljning av hur rutinen för pedagogisk måltid fungerar samt vilka effekter man ser av 

det är genomförd i början av sommaren 2016. På de flesta vård- och omsorgsboenden följer 

man rutinen och tycker att det fungerar bra. Hälften uppger att det är svårare att följa den när 

många ska ha hjälp med att äta eller när omsorgstagarna äter i sin lägenhet. En enhet uppger 

att det är svårt att hinna med när arbetsbelastningen är stor. De positiva effekter man upplever 

är en lugnare matmiljö. Omsorgstagarna tror sig sitta kvar längre och oroliga vandrande 

omsorgstagare vandrar mindre. Personalen tycker att de får en bättre inblick i hur mycket 

omsorgstagarna äter. Uppföljningen visar att pedagogisk måltid fungerar bättre på 

demensboendena som haft det under en längre period medan det fungerar sämre där många 

ska ha hjälp att äta. Både personal och chefer är positiva till pedagogisk måltid och vill att det 

ska vara kvar. 

 

Äldreomsorgen köper pedagogisk måltid av Fastighets och serviceförvaltningen för 

1 116 900 kr per år. När ombyggnationen av Källbogården är klar innebär det en utökning 

med 6 portioner per dag och Villa Utkiken 2 portioner per dag. Totalt en årskostnad på 1 216 

180 kr. 

 

En tidigare gjord utredning där samtliga journaler granskades visade att ca 80 % av 

omsorgstagarna hade demens/ kognitiv svikt/ minnesnedsättning vid vård- och 

omsorgsboendena. Det visar att dessa personer finns på alla våra särskilda boenden. 

 

Med det underskott äldreomsorgen har behöver vi titta på vilka kostnader vi kan minska på 

när det gäller insatser som vi inte måste ha. Pedagogisk måltid är en sådan insats. Vi föreslår 

därför att pedagogisk måltid tas bort i alla våra boenden, trots de positiva effekterna som 

beskrivs av verksamheterna, då vi anser att vi ska erbjuda samma kvalitét till målgruppen 

oavsett var man bor. 

 
Beslutsunderlag 

 Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboenden 
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 Uppföljning Pedagogiska måltider 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 108 
 

Information om Berggården 2 
 

Den utvändiga färgsättningen av huset är nu klar. Det blir ljusgrått med olika accentfärger. 

Parkeringsfrågan för personal och besökare är fortfarande inte löst och det nu gällande 

förslaget är ofördelaktigt för båda grupperna. Diskussion pågår. 
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§ 109 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2017 

Diarienr 17SN159 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2017 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 IU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Stöd och omsorg 

Under kvartal 1 fanns det totalt elva beslut som ej verkställts inom tre månader. Åtta beslut 

avser sysselsättning. Fyra av dessa beslut har kunnat verkställas under kvartalet. Av övriga 

fyra beslut har två ej kunnat verkställas då personerna från och till sedan hösten 2016 är 

inskrivna på den länsgemensamma psykiatrin och två ärenden har avslutats pga flytt från 

kommunen respektive avslutats då personen är långtidsinskriven på den länsgemensamma 

psykiatrin. Tre ärenden avser kontaktfamilj och ingen lämplig kontaktfamilj har hittats då 

barnen har djurallergi. 

 

Äldreomsorg 

Under kvartal ett fanns totalt nio beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett beslut avsåg 

dagverksamhet där insatsen kunde verkställas omgående men avböjdes av den enskilde som 

senare återtog ansökan. Åtta beslut avser Vård och omsorgsboende varav ett inte verkställdes 

inom tre månader på grund av platsbrist. Sju beslut kunde verkställas före tre månaders 

utgång men erbjuden plats avböjdes. Av dessa var det en person boendes i annan kommun 

som återtog ansökan i samband med erbjudan om plats, en person vars anhörig vårdar och 

erbjudandet avböjdes med önskemål om att avvakta något med flytt, ett erbjudande om 

dublettlägenhet som avböjdes på grund av att det inte ansågs som ett skäligt alternativ. 

Resterande avböjde på grund av önskemål om annat, specifikt boende och/eller önskemål om 

geografisk närhet till anhöriga. Tre av de åtta besluten verkställdes under första kvartalet. 

 

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 

Verkställighet av beslut om vård- och omsorgsboende fördröjs i flertalet ärende, främst på 

grund av platsbrist och att lägenhet i rätt boendeform inte finns tillgänglig. Renodlingsmålet 
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förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar behoven. Boendebeståndet 

med ett antal dubblettlägenheter på Berggården för personer som är somatiskt sjuka och/eller 

har omfattande fysiska funktionsnedsättningar respektive på Mogården för personer med 

demenssjukdom är i vissa fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter med små 

hygienutrymmen/badrum som är gällande på Munkberga och i ett antal lägenheter på Österbo 

medför att viss omvårdnad för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar inte 

kan säkerställas eller utföras vilket hindrar tilldelning i vissa fall. Löpande renoveringsbehov 

av lediga lägenheter fördröjer ibland verkställigheten varför samverkan är initierad och sker 

löpande med fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta 

renoveringsprocesser. I vissa fall fördröjs verkställigheten eftersom erbjudanden avböjs med 

anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt 

att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet 

tilldelas. 

 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 

största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på 

ärendedragning inför beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. 

Prioriteringen styrs även i hög grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där 

kommunen har fem fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt boende i de fall den 

enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 

 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 

tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både 

dag- och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande 

fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande 

kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om den 

enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. Tiden fram tills att en inflyttning 

är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, missnöje samt att behov av 

anhörigas stöd ökar. 

 

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. 

 

I dagsläget motsvarar behoven av dagverksamhet tillgången till platser men fördröjning av 

verkställigheten sker i vissa fall med anledning av att det krävs motiveringsarbete för att den 

enskilde ska påbörja aktiviteten. Insatsen riktar sig till en målgrupp med olika grad av 

funktionsnedsättningar relaterat till kognitiv svikt och i många fall demenssjukdom vilket 

medför särskilda behov av insatser och stöd där utöver övriga professioner i ärendet även 

demensteamet kan kopplas in vid behov. 

 

Budget 
Stöd och omsorg 

Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

 

Äldreomsorg 

Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
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Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL - Avidentifierad 

 Rapportering SoL ÄO - avidentifierade 
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§ 110 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2017 

Diarienr 17SN160 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2017 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 IU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Under kvartal 1 fanns det 19 gynnande ej verkställda beslut. Tolv beslut om särskilt boende, 

fem beslut om daglig verksamhet, ett beslut om korttidstillsyn och ett beslut om 

korttidsvistelse. Fyra personer med boendebeslut har under kvartalet återtagit sin ansökan. Av 

övriga boendebeslut har fyra personer tackat ja till erbjuden plats med verkställighet kvartal 2. 

Två personer har tackat nej till erbjuden plats och två personer har ej kunnat verkställas då 

ingen lämplig ledig boendeplats finns. 

 

Av de fem personer som har beslut om daglig verksamhet har två personer tackat ja till 

erbjuden plats, en person har avslutat insatsen på egen begäran. De återstående två personerna 

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

 

Konsekvensanalys 

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

men tackat nej, några har även återtagit sina ansökningar. Verkställighet av daglig verksamhet 

har blivit svårare att genomföra då de flesta personerna vill ha verkställighet ute på företag 

och inga sådana platser finns lediga. De är inte intresserade av våra egna dagliga 

verksamheter. 

 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

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

 

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

verkställda beslut i samband med verkställighet. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS - Avidentifierad  
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§ 111 
 

Information om EKB 
 

På grund av att det nu kommer färre ensamkommande flyktingbarnen börjar det nu finnas 

tomma platser på de boendena där de bor och har bott.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

fått ett politiskt direktiv att fylla dessa tomma platser genom att erbjuda andra kommuners 

ensamkommande barn att flytta in här. Detta kommer att påverka socialtjänsten, bland annat 

på grund av att den planerade överflytten av socialsekreterare från EKB-gruppen till 

barnärenden inte kan genomföras. Socialnämnden bedömer att man inte har utrymme att öka 

arbetsuppgifterna kopplat till arbetssituation och arbetsmiljö samt till lagstiftningens krav 

samt kostnadsutvecklingen. Dialog förs i arbetsgruppen Migration samt styrgrupp. Detta ska 

även diskuteras politiskt. 
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§ 112 
 

Månadsrapport missbruksvård april 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för april2017 

 
Ärendebeskrivning 

Färre besök öppenvården i april jämfört med mars, totalt är det dock fler personer som fått 

insatser under april månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är även denna månad något 

färre än föregående månad. En person får vård med stöd av LVM sedan februari 2017, 

ytterligare en person vårdas enligt LVM från april 2017. 

 

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

planerad behandling. Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. 

Härbärget har nu stängt, så den möjligheten till tillfällig bostad finns inte. 

 

De gruppverksamheter Alkohol- och Narkotikagruppen startat upp efter årsskiftet, en KBT-

grupp och en anhöriggrupp. De grupperna är nu avslutade för terminen. Planen är att en ny 

anhöriggrupp startar upp till hösten. Anhöriga utgör ca 12% av våra klienter och att 

komplettera den individuella behandlingen med arbete i grupp ger ett ökat stöd till de 

anhöriga. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under april kostat 1 070 350 kr, vilket är ca 223 

508 kr mindre än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport missbruksvård april 2017 
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§ 113 
 

Hemtjänsttimmar SO – April 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 januari 2017 397 tim/v, i 

mars 2017 397 tim/v och i april 343 tim/v.  

 

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 april 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 52 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att två ärenden har fyllt 65 

år och flyttats över till ÄO, en brukare har fått sitt boendebeslut verkställt samt 3 brukare har 

minskat sin tid. Psykosocialt stöd timmar har också minskat med 2 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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§ 114 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård april 

2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 8 timmar/dag jämfört med mars vilket 

motsvarar ca 2 årsarbetare. Antalet omsorgstagare är detsamma. 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 1. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 555 tim 785 tim/dag Omsorgstagare 691 

Hemsjukvård 705 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 76 

 

18 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 7 till demensboende och 

11 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 9 maj fanns totalt 19 icke verkställda beslut om särskilt boende varav 5 vistas på 

äldrecentrat i väntan på erbjuden plats till särskilt boende . 

 

Äldreomsorgen har 0 kr i betalningsansvar under april 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 
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 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 
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omvårdnadsbehov samt kräver sjuksköterskeresurser vilket påverkar äldrecentrats 

verksamheter. 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 Biståndsbedömda hemtjänsttimmar vilket påverkar 

hemtjänsttimmarna. Under aktuell månad har äldreomsorgen inget betalningsansvar. 

 

Budget 
En försiktig minskning av hemtjänsttimmarna innebär inte någon förändring i verksamheten 

gällande personalplanering och budget, samtliga anställda behövs inför stundande 

sommarsemester. Trots en ökad budgetram innebär en ökning av antal biståndsbedömda 

timmar ett minus i periodiserade budgeten vilket är en konsekvens av att vi inte har tillräckligt 

antal platser på särskilt boende. 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. 
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§ 115 
 

Månadsrapport ärendekön Stöd till barn och familjer april 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 
Den aktuella ärendekön 2017-05-19 är 22 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under 

första kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos, dock har antalet 

inkommande ärenden under maj månads första hälft legat något lägre. 

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

komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt 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. Under juni så kommer det att vara endast 10 

handläggare på plats och ytterligare två kommer att gå på föräldraledighet. De 

rekryteringsförsök samt det som görs löpande har inte fallit väl ut, då det ej inkommit 

underlag och förutsättningar för anställning. Bedömning om möjlighet till interna 

personalförändringar görs löpande. 

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

ska arbetas bort och att en nollvision bibehålles. 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 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. 
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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 

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 
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§ 116 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

april 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 19 maj 2017 var 27 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 14 var placerade på HVB hem, 1 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. 

 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 

på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 

rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 

privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 

närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

 

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. 

 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 

innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

 

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

tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 

arbetsgrupper. 

 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (30) 

Sammanträdesdatum  

2017-05-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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. 

 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 

via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 

som följd. 
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§ 117 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-04-01 - 2017-04-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 118 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

Information från konferensen Aktuell socialpolitik i Kalix: 

 SKL informerade om vad som är på gång, till exempel EKB. 

 En jämförelse med andra kommuner visar att Piteås insatser är billiga och med god 

kvalité. 

 Skellefteå har många lediga platser på vård- och omsorgsboenden men saknar 

psykiatriboenden. 
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§ 119 
 

Delgivningar maj 
Diarienr 17SN177 

 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2017 17-05-16 

 §31 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorg 

 Bilaga 17FSN10-1 - Avvikelser måltidsleveranser sammanställning januari-mars 2017 

 
Beslut från KS/KF 

 §152  Ansökan upphörande av stiftelser 

 Åtgärdsförslag förvaltade fonder underlag till KS 

 

 §151  Fördjupad månadsrapport januari-mars 2017 

 Fördjupad månadsrapport mars 2017 

 

 §148  Revisionsrapport socialnämnden 2016 

 Årlig grundläggande granskning Socialnämnden 

 

 §138  Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism 

 Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism 

 

 §135  Kvalitet i särskilt boende 

 

 §137  Revidering av Riktlinjer för alkoholpotten 

 Riktlinjer för alkoholpotten 

 

 §121  Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

 §125  Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden 

 §126  Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

 

 §108  Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 

4 2016 

 §109  Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS kvartal 4 2016 

 

 §106  Revidering av reglementen för fastighets- och servicenämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden 

 Reglemente för socialnämnden 
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§ 120 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

 Uppdatering av kontaktpolitikerlista och telefonlista 

 Elisabet Davidsson (S) informerar om ett besök på Berggatan - det var ett trevligt 

besök men de boende tycker att lokalerna är mycket slitna. Det undermåliga 

fastighetsunderhållet var tydligt även för kontaktpolitikerna. 

 Enligt riktlinjer för kontaktpolitiker arvoderas ledamöterna för två heldagar eller fyra 

halvdagar per år för kontaktpolitikersuppdraget. 
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§ 121 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Inga övriga frågor. 
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§ 122 
 

TEMA: Teknik, innovation och digitalisering inom socialtjänsten 
 

Krister Vikgren, IT-strateg, Carina Westbom, verksamhetsutvecklare och Eva Karlsson-

Sjölander, verksamhetsutvecklare, informerar om var socialtjänsten befinner sig när det gäller 

teknik, innovation och digitalisering. 

 

Digitalisering definieras som IT-system, e-tjänster, appar/program samt teknik/"prylar" 

 

Nytta för brukare Nytta för personalen: 

 

Nytta för medborgarna: 

 

 kvalitet - vård, 

brukarens upplevelse 

 patientsäkerhet 

 integritet 

 

 ökad mobilitet 

 tidsbesparande 

 kvalité 

 uppföljning 

 flexibilitet 

 e-tjänster 

 enkelhet 

 tillgänglighet 

 

 

Vad krävs för att kunna genomföra digitalisering? 

 driva i projektform 

 ökad förvaltning och IT-stöd 

 samarbete, både internt och externt 

 

Exempel på digitalisering inom Äldreomsorgen: 

 nyckelgömma 

 fjärrtillsyn via kamera 

 positioneringslarm 

 schemaplaneringssystem 

 VIVA omsorgsapp 

 

Exempel på digitalisering inom Stöd och omsorg: 

 brukarenkäter via paddor 

 nuddisar på daglig verksamhet 

 appar som kognitivt stöd 
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§ 123 
 

TEMA: Redovisning av resultat från enkäten Personligt 
 

Stefan Bergmark, samordnare/lärare, redovisar resultatet från elevenkäten Personligt. Den 

genomförs som en webenkät för elever i årskurs sju, nio och andra året på gymnasiet. 

Undersökningen genomfördes under oktober och november månad 2016 och svarsfrekvensen 

var 88 %. Resultaten redovisas på rektorsområdesnivå. 

 

Power-pointpresentationen mejlar ut till ledamöterna. 
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§ 124 
 

TEMA: Information om lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
 

Agnetha Eriksson, socialnämndsordförande, och Ida Lundgren, LSS-handläggare, informerar 

om lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

Enligt LSS kan man få stöd med följande: 

1. Verksamheten Råd och stöd (region Norrbotten) 

2. Personlig assistans 

3. Ledsagarservice 

4. kontaktperson 

5. Avlösarservice i hemmet 

6. Korttidsvistelse utanför hemmet 

7. korttidstillsyn efter skolan och vid lov 

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

9. Boende för vuxna 

10. Daglig verksamhet 

Personkretsar 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder 

3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror 

på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

  

Personkretsbedömning sker via: 

 intyg 

 hembesök 

 information 

 utredning 

 beslut 

 

De grundläggande behoven är behov av hjälp med 

 personlig hygien 

 måltider 

 av- och påklädning 

 kommunikation 

 behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen 

  

 


