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§ 125 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

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

funktionsnedsatta och ett från Äldreomsorgen. 
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§ 126 
 

Månadsuppföljning och årsprognos 2017 

Diarienr 17SN1 

 
Beslut 

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

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

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

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

säkerställa ekonomin under kommande år. Nämnden godkänner den ekonomiska 

redovisningen till och med maj månad. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 16,1 mkr, av det resultatet 

är semesterlöneskulden -2,0 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett 

resultat 

på – 17,5 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och 

familj och missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som 

kommer att omfattas av den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen 

av grundläggande behov inom personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt 

nedan. 

 

• Fortsatt högt inflöde barn och familj, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 

lagstadgade utredningstider. Svårt att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Kostnaderna har 

ökat med 11 mkr jämfört med samma period 2016. 

• Personlig assistans, några ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 

och fler kan befaras. 

• Migration kostnader på ca 2,5 mkr som belastar underskottet tom maj. 

• Missbruksvården där ökar antalet ärenden så nu tenderar vi att ligga över 2016 års nivå. 3 

LVM. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning maj 2017 

 SN bild maj 2017 
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§ 127 
 

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 - 17-05-31 
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§ 128 
 

Pedagogiska måltider – kostnader 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av kostnadsredovisningen gällande pedagogiska måltider. 

 
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 

 Ekonomisk uträkning gällande pedagogiska måltider 
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§ 129 
 

Föreningsbidrag KPR 2017 

Diarienr 17SN191 

 
Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2017 till 

pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Jäv 

Rune Berglund (S) och Forslund (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2017 är 138 300 kronor. 

 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 

utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 

Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 

och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

 

För att klara budget för 2017 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 

18,19 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 1,41 kr 

per medlem. 

 
Beslutsunderlag 

 Samanställning Föreningsbidrag 2017 kpr bilaga 1 

 Samanställning Föreningsbidrag 2017 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 130 
 

Föreningsbidrag KFR 2017 

Diarienr 17SN187 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av 2017 års bidrag. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Jäv 

Sven-Gösta Pettersson (S) och Maria Wikslund (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Det är åtta föreningar som detta år ansökt om föreningsbidrag. Samtliga har ansökt om 

grundbidrag, medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag föreningsbidrag KFR 2017 

 Föreningsbidrag_ber_2017_KFR 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (31) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 131 
 

Föreningsbidrag KTR 2017 

Diarienr 17SN188 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag vilket även 

omfattar en omfördelning från medlemsbidraget till grundbidraget. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2017 har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Kommunala tillgänglighetsrådet 

(KTR) föreslog i december 2016 en omfördelning av bidraget. De vill ha en ökning av 

grundbidraget till 5000 per förening vilket innebär att bidraget per medlem sänks så att totala 

summan fortfarande är 365 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag föreningsbidrag KTR 2017 

 Förslag förändring föreningsbidrag 2017_KTR 

 §111 Socialnämnden Föreningsbidrag KTR 2016 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 132 
 

Redovisning AFA 2016 – Stöd och omsorg 

Diarienr 17SN186 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redovisningen och godkänner den. 

 
Ärendebeskrivning 

Från föregående år fanns 140 600 kronor kvar att användas under 2016. 

Vid årets slut hade 114 300 kronor använts till avsedda aktiviteter. 

 

Syftet med pengarna var: 

• Särskilt boende. Att öka möjligheterna till individuella fritidsbehov. 

Om flera brukare hade samma behov kunde aktiviteterna utföras i grupp. 

• Dagverksamhet. Att erbjuda trevliga aktiviteter 

• Personlig assistans. Att erbjuda guldkantsaktiviteter 

• Personligt ombud. Att ge möjlighet till extraordinära aktiviteter 

• Korttidsverksamheter. Att ge möjlighet till extra sommaraktiviteter 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning AFA 2016 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (31) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 133 
 

Internkontrollplan HSL 2017 

Diarienr 17SN156 

 
Beslut 

Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 

att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 

sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 

patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 

mars årligen. Jämfört med föregående år så har arbetet med att en riskanalys ska ligga till 

grund för internkontrollplanen påbörjats. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan HSL 2017 

 Internkontrollplan HSL 2017 - med korrigeringar 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2017 - med korrigeringar 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2017 

 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 170407 
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§ 134 
 

Korttidsplatser Villa Utkiken 

Diarienr 17SN192 

 
Beslut 

När man inte kan garantera en god och säker vård i hemmet beslutar socialnämnden att 

omsorgstagare kan hänvisas vistelse på korttidsplats i väntan på erbjuden plats till särskilt 

boende. Beslut om bistånd enligt SOL§ 4:1 gällande vård och omsorgsboende ska vara klart. 

Tillfällig vistelse på korttidsplats i väntan på beslut om assistansersättning enligt LSS samt 

verkställighet av beslut kan också beviljas korttidsplatser. Avgift motsvarande matkostnad i 

enlighet med Äldrecentrats prislista. 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet äldre kommer att öka kraftigt under kommande år vilket man till viss del tagit hänsyn 

till i planeringen av framtidens äldreomsorg. Förseningar av ombyggnation av Källbogården, 

samt nyproduktion av ett nytt särskilt boende har dock medfört att socialtjänsten har svårt att 

tillgodose behovet av särskilt boende för medborgarna. Detta får konsekvenser för såväl den 

enskilde som äldreomsorgens verksamheter och ekonomi. Med bakgrund av detta beslutade 

Socialnämnden 170222, §28 att öppna 12 platser under hösten 2017 för korttidsvistelse i 

väntan på plats till särskilt boende. 

 

Förändringar i bedömning av rätten till assistansersättning enligt LSS (Lagen om stöd och 

service) har medfört att behovet av plats på särskilt boende i väntan på beslut samt 

verkställighet av detta har aktualiserats i högre grad än tidigare. Verksamheten har svårt att 

tillgodose behovet av plats till särskilt boende för personer som har ett varaktigt behov och 

föreslår därför att personer med stora omfattande omvårdnads behov som inte kan tillgodoses 

i ordinärt boende erbjuds vistelse på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på beslut om rätten 

till assistansersättning enligt LSS. 
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§ 135 
 

Information om Berggården 2 
 

Nu börjar ritningarna vara klara för Berggården 2. Anbudsförfarandet har startat och det är 

många som visat sitt intresse. 

  

Parkeringsfrågan är fortfarande mycket problematisk, både för personal och för besökare. 
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§ 136 
 

Information om EKB 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har erbjudit andra kommuner att placera ensamkommande 

flyktingbarn i Piteå för att kunna behålla nuvarande struktur. Även socialförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen samt överförmyndarnämnden är engagerade i dessa barn vilket 

gör att också dessa påverkas av beslutet. Av de inblandade förvaltningarna är det bara 

samhällsbyggnadsförvaltningen som visar ett plusresultat när det gäller EKB. Dessutom har 

samhällsbyggnadsförvaltningen inte bjudit in till dialog med berörda förvaltningar innan man 

gick ut med erbjudandet till andra kommuner. Detta är olyckligt på grund av att 

överflyttningar beslutas enligt SoL av socialnämnden. Kommunalråden har varit tydliga med 

att erbjudandet inte ska medföra ökade kostnader för Piteå kommun.  Socialnämnden kommer 

att säga nej till placeringarna med hänvisning till den rådande kösituationen och bristen på 

personella resurser inom avdelningen Stöd till barn och familjer.   
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§ 137 
 

Socialnämndens yttrande om revisorernas uppföljande granskning av 

kommunens integrationsarbete samt socialnämndens underskott 

Diarienr 17SN203 

 
Beslut 

Socialnämnden sänder upprättat yttrandet till kommunrevisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Piteå Kommun inlämnade 2017-05-23 en rapport om genomförd granskning av 

vilka åtgärder som vidtagits av nämnderna gällande tidigare revisionsgranskningar. De 

uppföljande granskningarna gäller Integrationsarbete (2015) och socialnämndens underskott 

(2014) och är utförda av KPMG. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2107 som KPMG 

fått i uppdrag att genomföra. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens yttrande om revisorernas uppföljande granskning av kommunens 

integrationsarbete samt socialnämndens underskott 

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

 Precisering av åtgärder SN vidtagit gällande kommunens integrationsarbete 

 Uppföljande granskning av kommunens integrationsarbete samt socialnämndens 

underskott 
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§ 138 
 

Ny konsultupphandling för Stöd till barn och familjer 

Diarienr 17SN239 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar upphandla upp till 30 utredningar av konsult. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till barn och familjer har under många år haft ett kraftigt ökat inflöde av anmälningar och 

på grund av detta ökat antal inledda utredningar enligt SoL 11:1. Det gör att vi har haft en kö 

av ej fördelade ärenden och att vi inte klarar att hålla lagstadgade utredningstider. 

Konsekvenserna av detta är en ökad risk för att socialnämndens ansvar för barn och unga som 

riskerar att fara illa inte kan uppfyllas. Då vi inte har insyn i utvecklingen i berörda ärenden 

uteblir möjligheten att genomföra adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar som 

kan leda till risksituationer för den enskilde. 

 

Den höga arbetsbelastningen innebär risk att leda till arbetsrelaterad ohälsa hos 

socialsekreterarna. 

 

Genom tidigare genomförd upphandling av konsulttjänster har situationen avsevärt 

förbättrats. I början av april hade vi endast ett fåtal ärenden i kö och vi bedömde så att vi med 

16 socialsekreterare skulle klara att framledes hålla lagstadgade utredningstider. Dock så har 

inflödet fortsatt ytterligare under 2017 samtidigt som rekryteringssvårigheterna kvarstår. För 

närvarande arbetar 9 socialsekreterare med utredningar. Rekrytering pågår och efter 

semesterperioden börjar två socialsekreterare. Vi har också anställt handläggare med annan 

kompetens än socionom för att påbörja ett försök med att avlasta socialsekreterarna så att de 

ska kunna prioritera utredningsarbetet. 

 

2017-06-15 är 43 ärenden utan handläggare. För att förhindra att vi hamnar i ett läge då vi inte 

klarar utredningstiderna så behöver vi upphandla ytterligare konsulttjänster. För att få bäst 

effekt och samtidigt hög kostnadseffektivitet behövs det korta beslutsvägar vid behov. Det 

bästa skulle därför vara att förvaltningschef/avdelningschef kan besluta om inköp av 

konsulttjänster löpande då behov uppstår. 
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§ 139 
 

Kvalitet i särskilt boende - rekommendation 

Diarienr 17SN216 

 
Beslut 

Socialnämnden antar SKL:s rekommendation Kvalitet i särskilt boende. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen har förtydligat Socialtjänstförordningen med att den enskildes behov ska vara 

styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta 

kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en rekommendation där de områden anges som 

kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. SKL har i dialog med kommuner, 

Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 

rekommendationen. 

 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att rekommendera 

Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka 

utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 

 
Beslutsunderlag 

 Rekommendation Kvalitet i särskilt boende 
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§ 140 
 

Månadsrapport missbruksvård maj 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för maj 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Närmare 150 fler besök öppenvården i maj jämfört med april, fler personer som fått insatser 

öppenvård än under maj månad. Antalet vård-dygn på behandlingshem är även denna månad 

ungefär samma som föregående månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. 

 

Det har återigen varit väntetider för avgiftning vilket försvårar för våra klienter med en 

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

 

En viss ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta förändringar i antalet 

klienter i öppenvården, personer som fått behandling på institution eller antalet pågående 

utredning för induktionsbehandling jämfört med april månad. 

Beträffande ekonomin så följer öppenvården budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) 

har under maj kostat 1 314 321 kr, vilket är ca 243 971 kr mer än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport maj 2017 
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§ 141 
 

Hemtjänsttimmar SO – Maj 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 maj 2017 320 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 maj 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 19 timmar per 

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

personlig assistans och inte längre har hemtjänst. 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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§ 142 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård maj 

2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 16 timmar/dag jämfört med april vilket 

motsvarar ca 4 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 9. Timmarna för den 

hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 

1 timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 9 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 854 tim 769 tim/dag Omsorgstagare 682 

Hemsjukvård 714 tim 23 tim/dag Omsorgstagare 67 

 

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

11 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 9 juni fanns totalt 19 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen har 

kostnad för betalningsansvar 85 714 kr, avser vårdtider i mars och april ett ärende avser en 

person var under 65 år. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

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 

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. Äldrecentrat klarar detta i dagsläget sett 

utifrån beläggning. 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. 

 

Budget 

Minskat antal hemtjänsttimmar innebär att budget underskottet gällade beställare av hemtjänst 

minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisnngen av timmar inte är klar 

när ekonomerna ska redovisa månadsuppföljningen. Minskat antal hemtjänsttimmar innebär 

inte någon större förändring i verksamheten gällande personalplanering och budget, samtliga 

anställda behövs inför stundande sommarsemester.  
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§ 143 
 

Månadsrapport ärendekön barn och unga maj 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 

Den aktuella ärendekön 2017-06-15 är 43 ärenden. Inflödet till Barn och Familj har under 

första kvartalet legat betydande över det förväntade enligt prognos. I början av maj såg det ut 

att vända men slutade istället med hela 40 inledda utredningar för maj. En förklaring är att det 

rör sig om några familjer med många barn, i något fall upp till 7 barn i samma familj. 

 

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

bedöms komma att leda till några insatser från socialnämnden handläggs fortsatt enligt en 

förenklad handläggningsrutin. 

 

Personalsituationen 

2017-06-15 arbetar 9 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Då 2 av dessa går på 

föräldraledighet i samband med semestern så kan det inte fördelas nya utredningar på dessa 

två. En socialsekreterare börjar i augusti och eventuellt ytterligare en i september. En 

beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-19 för att avlasta socialsekreterarna med 

vissa arbetsuppgifter. 

Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med rekrytering för att nå kravet att 

utredningstiderna ska hållas. Ett avtal för köp av konsulter behöver 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 
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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. 

 

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.  

 
Beslutsunderlag 

 Pågående ärenden 70615 
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§ 144 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

maj 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 15 juni 2017 var 25 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 13 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 

och 12 i förstärkt familjehemsvård. 5 barn var under 12 år (1 flickor/4 pojkar)och 20 barn 

finns i spannet 13 till 21 år (7 flickor/13 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 

15 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 

25 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 

Det stora antalet 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. 

 

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 det möjligheten att återsöka 
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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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§ 145 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

Delegationsbeslut fattade 2017-05-01 - 2017-05-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 146 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Det svåra ekonomiska läget kommer kvarstå även under 2018 

 Sjukfrånvaron sjunker generellt 

 Till hösten kommer hemsjukvården och Rehabenheten att flytta in i före detta 

Furunäsets hälsocentrals lokaler. Gästgivaren flyttar till Rehabenhetens ”gamla” 

lokaler på Furunäset. Vid årsskiftet flyttar Solrosen till Gästgivarens ”gamla” lokaler. 

Några hemtjänstgrupper kommer att flytta till Lilla Herrgården.  

 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (31) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 147 
 

Delgivningar juni 
Diarienr 17SN236 

 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2017-06-16 

 

 Protokoll KPR 2017-04-27 

 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilagor från den 1 juni 2017 2017 (8/8) 

 KTR Bilaga 1, Inbjudan dialog om tillgänglighet 

 KTR Bilaga 2, Länkar om Agenda 2030 

 KTR Bilaga 3, Rutiner för provtagning av diabetiker 

 KTR Bilaga 4, Handlingsplan diabetes 

 KTR Bilaga 5 , Minnesanteckningar Pite Taxi 2017-04-28 

 KTR Bilaga 6, Taxor och avgifter måltidsservice 2018 

 

 Beslut personligt ombud 2017 

 Info Personligt ombud 

 

 § 159 Månadsrapport april 2017 Diarienr 17KS305 

 Bilaga Månadsrapport april 2017 Diarienr 17KS305 
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§ 148 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

 Elisabet Davidsson (S) och Charlotte Elworth (M) konstaterar att Lagkamrat är ett väl 

fungerande koncept.  

 Kontaktpolitikerorganisationen behöver ses över. Detta blir ett ärende på 

socialnämnden i september.    
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§ 149 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

 Översyn av månadsrapporterna – till ärendebevakningslistan 

 Ändring av riktlinjer angående färdtjänst – till ärendebevakningslistan  
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§ 150 
 

Studiebesök 
 

Studiebesök på daglig verksamhet 

Lisa Engström, chef daglig verksamhet, tar emot och berättar om verksamheten samt visar 

lokalerna. Studiebesöket avslutas med ett gott fika som brukarna bakat.  

 

 

Studiebesök på före detta Furunäsets hälsocentral 

Socialnämnden fick en god inblick i hur lokalerna ser ut. En renovering av befintliga lokaler 

pågår inför att de kommunala verksamheterna ska flytta in till hösten.  


