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§ 153 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

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

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Daglig verksamhet. 
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§ 154 
 

Månadsuppföljning ekonomi juli 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 juli 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med juli på – 24,9 mkr, av det resultatet 

är semesterlöneskulden -1,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett 

resultat 

på – 27,9 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. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. 

Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 2 921 dygn 2016 till 4 035 dygn 2017 

för perioden januari till och med juli. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 100 

kr/dygn. 

 

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

under 2017 och fler kan befaras. Två av dessa har fått personlig assistans enligt LSS med en 

total kostnadsökning för personlig assistans på ca 2,4 mkr/år. 

 

• Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 3,8 mkr som belastar underskottet tom 

juli. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket. 

 

• Inom Missbruksvården ökar antalet ärenden där vi nu ligger över 2016 års nivå. 3 LVM-

ärenden. Antalet vårddygn har till och med juli ökat från 3 896 dygn 2016 till 4 399 dygn 

2017 och hela ökningen har skett under juni och juli. Snittkostnaden för vårddygn har också 

ökat med 200 kr/dygn till ca 2 500 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och 

med juli är det placerat på institutionsvård för 11,2 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning juli 2017 

 SN bild juli 2017 
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§ 155 
 

Delårsrapport augusti 2017 

Diarienr 17SN261 

 
Beslut 

Att godkänna delårsrapporten till och med augusti 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning till och med augusti. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning augusti 2017 

 SN bild augusti 2017 

 Delårsrapport 2017 (2017-09-12) 
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§ 156 
 

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 - 17-08-15 
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§ 157 
 

Pedagogiska måltider på vård- och omsorgsboenden 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att behålla pedagogiska måltider på demensboenden. 

 
Ärendebeskrivning 

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

dagrum på alla vård- och omsorgsboenden förutom Källbogården. 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. 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 pedagogiska måltider av Fastighets och serviceförvaltningen för totalt 

1 051 200 kr per år (2017). På vård- och omsorgsboendena är kostnaden 645 320 kr per år 

(Källbogården och Villa Utkiken inkluderade) och på demensboendena 570 860 kr per år. 

 

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 trots de positiva effekterna som beskrivs av 

verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uträkning gällande pedagogiska måltider 

 Uppföljning av pedagogiska måltider 2016 
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§ 158 
 

Utredning av annan driftsform på Samvaron och på Träffpunkten 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte upphöra med samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden 

och Rosvik. Verksamheten bedrivs för en relativt låg kostnad och har hög besöksfrekvens.  
 

Ärendebeskrivning 

Samvaroverksamheter bedrivs av äldreomsorgen på 6 platser i kommunen. På våra 

trygghetsboenden i Öjebyn, Hortlax och i Piteå. Utöver dessa finns samvaron i Roknäs, 

Norrfjärden samt Rosvik. I ett trygghetsboende ska finnas tillgång till gemensamhetslokal och 

personal som stöd för trygghet och aktiviteter. Detta gäller samvaron på Hamnplan 4, 

Öjagården och Hortlaxgården. I projektet Framtidens äldreomsorg finns även beslut om att 

starta samvaroverksamhet på Källbogårdens trygghetsboende, planen är att verkställa detta 

under hösten 2017. 

 

Äldreomsorgen har två dagverksamheter för dementa. För att få plats i dagverksamhet för 

dementa krävs ett biståndsbeslut. Den personal som arbetar i dagverksamheterna bör ha 

utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Vår bedömning 

utifrån detta är att det inte är lämpligt att försöka med annan driftsform. 

 

För att undersöka möjligheterna till annan driftsform av samvaron har tre aktörer tillfrågats: 

Föreningsservice, Samhall och Bryggan. Om Socialnämnden beslutar att vi ska pröva annan 

driftsform så måste kommunen göra en upphandling och då kan naturligtvis andra aktörer 

komma ifråga. Av de tre nu tillfrågade företagen så blir det billigast om kommunen anlitar 

föreningsservice. De kan bara driva samvaroverksamhet i Öjebyn och Hamnplan. De har 

lönebidragsanställda och därför klarar de att driva detta till en kostnad av ca 600 000 kr per år. 

Äldreomsorgens nuvarande kostnad för dessa två årsarbetare är 923 000 kr per år. 

Kostnadsminskningen skulle bli ca 323 000 kr per år. 

 

Äldreomsorgen har hög sjukfrånvaro och få arbeten som kan erbjudas personer som behöver 

omplacering till lättare arbete. Om man väljer annan driftsform förlorar Äldreomsorgen 

möjligheten att nyttja dessa tjänster till omplacering. Man förlorar även möjligheten att 

rekrytera lämplig person. 

 

Samvaroverksamheten i Rosvik, Norrfjärden och Roknäs bedrivs där trots avsaknad av 

trygghetsboende. Om äldreomsorgen fortsätter att bedriva enbart samvaroverksamhet i 

trygghetsboendena och lägger ner samvaroverksamheten i Roknäs, Norrfjärden och Rosvik så 

kan äldreomsorgen minska kostnaderna med ca 280 000 kr per år. 

Besöksfrekvens: Norrfjärden – 20 personer per gång, en gång per månad kommer ca 40 

personer. Rosvik – 25 personer per gång, Roknäs – 15-20 personer per gång. 

 
Beslutsunderlag 

 Annan driftsform av samvaron och träffpunkterna 
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§ 159 
 

Förändring av avgifter för hemtjänst samt avgifter för färdtjänst 

inom Socialtjänsten. 
Diarienr 17SN242 

 
Beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till principen att uppräkning av nya avgifter sker årligen 

enligt Omsorgsprisindex från SKL. Innan slutligt ställningstagande ska förslagen för 

kommunicering med Kommunala Tillgänglighetsrådet, Kommunala Förebygganderådet och 

Kommunala Pensionärsrådet. 

 

Socialförvaltningens förslag: 

1. Hemtjänstavgifter: 

Att höja hemtjänstavgifter med 10 procent från 250 kr/timma till 275 kr/timma för 

serviceinsatser, och från 200 kr/timma till 220 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 

En höjning med 10 kr på nuvarande avgift för larm (från 300 kr till 310 kr) föreslås samtidig 

som höjningen för hemtjänstavgifter. 

Uppräkning av nya avgifter årligen enligt OPI (Omsorgsprisindex från SKL) 

 

2.Färdtjänst: 

Förslag 1: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, max 220 kr 

Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

 

Förslag 2: 32 % av resans totala taxameterbelopp lägst 55 kr, ingen maxgräns. 

Arbetsresor för löntagare 26 kr/resa 

Samtidigt föreslås att alla färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, ska följas 

upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående år 

som baseras på taxiindex. 

 

Ändringarna gäller från 2018-02-01. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst-och-färdtjänstavgifterna 

och komma fram med ett förslag för höjning av dessa. Syftet är att öka intäkterna via avgifter 

inom ramen för maxtaxan. 

Förslaget om att höja avgifterna inom hemtjänst påverkar enskilda brukare som i dagsläget 

inte har ett stort antal timmar hemtjänst eftersom de inte har kommit upp i maxtaxa. För en 

del brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst kommer höjningen att resultera i 

mindre eller inga avgiftsförändringar. 

För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, 

föreslås att från 2019 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI 

(Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen nedan 

visar: 

 

Gällande färdtjänstavgifter, förutom resor till daglig verksamhet, föreslås att avgiften ska 
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följas upp årligen och justeras utifrån prishöjningarna som leverantören gör under föregående 

år som baseras på taxiindex. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017 
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§ 160 
 

Ny konsultupphandling för Stöd till barn och familjer 

Diarienr 17SN239 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att 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. Fram tom 2017-07-31 har det inletts 179 utredningar 

vilket ger en prognos på ca 300 utredningar på helår. Rekryteringssvårigheterna som funnits 

sedan tidigare kvarstår. From september 2017 arbetar 9 socialsekreterare med utredningar. 

Rekrytering pågår och 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. Hittills under 2017 har 78 utredningar fördelats till konsulter. 

 

2017-08-14 är 20 ärenden utan handläggare jämfört med 43 ärenden 2017-06-15. Fortfarande 

finns det dock ett behov av att upphandla ytterligare konsulttjänster för att förhindra att vi 

hamnar i ett läge då vi inte klarar utredningstiderna. IVO har beslutat om ett vite på 1,5 mkr 

om vi inte håller utredningstiderna. 

 
Beslutsunderlag 

 Pågående utredningar BoF 
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§ 161 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2017 

Diarienr 17SN281 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 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 2 fanns det totalt sexton beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut 

avser sysselsättning. Besluten har ej kunnat verkställas då personerna från och till sedan 

hösten 2016 är inskrivna på den länsgemensamma psykiatrin. En av insatserna har avslutats 

på egen begäran av personen. Nio ärenden avser kontaktfamilj och ingen lämplig 

kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Fem ärenden avser 

kontaktperson varav två ärenden verkställts under kvartalet. I de övriga tre ärendena har ingen 

lämplig kontaktperson hittats. 

 

Äldreomsorg 
Under kvartal två fanns totalt elva beslut som ej verkställts inom tre månader, samtliga beslut 

avser särskilt boende. Sex beslut kunde ej verkställas inom tre månader på grund av platsbrist 

samt saknades rätt boendeform i enlighet med renodlingen. Fem beslut kunde verkställas före 

tre månaders utgång men erbjuden plats avböjdes. Av dessa fem var det en person boendes i 

annan kommun som återtog ansökan i samband med erbjudan om plats, tre personer vars 

anhöriga vårdade som avböjde med önskemål om att avvakta något med flytt samt en person 

som avböjde erbjudande om dublettlägenhet på Berggården (11,5 kvm) på grund av att det 

inte ansågs som ett skäligt alternativ. Samtliga tio beslut är senare verkställda under kvartal 

två. 

 

Medborgare 

Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då personerna varit inskrivna i den 

länsgemensamma rättspsykiatrin. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 

till specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 

tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt 

person/personer för uppdraget. 

 

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

tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
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hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 

förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 

Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den 

enskilde, missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. 

 

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. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 

pågår ständigt. 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 
Arbetet att rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån 

den enskildes behov, situation och resurser med beaktan för rimlig tid till utförare att planera, 

samordna och starta upp beviljade insatser. Verkställighet av beslut om Vård och 

omsorgsboende fördröjs dock i vissa ärende, främst på grund av platsbrist och att lägenhet i 

rätt boendeform inte finns tillgänglig. Renodlingsmålet 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. 
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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. 

 

Budget 

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

 

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

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2017 

 Avidentifierad SoL 

 Avidentifierad lista ÄO 
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§ 162 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2017 

Diarienr 17SN282 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 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 2 fanns det 14 gynnande ej verkställda beslut. Tio beslut om särskilt boende 

och fyra beslut om daglig verksamhet. En person med boendebeslut har under kvartalet 

återtagit sin ansökan. Av övriga boendebeslut har fem beslut verkställts under kvartalet och 

två personer har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 3. Två 

personer har tackat nej till erbjuden plats. 

Av de fyra beslut om daglig verksamhet har ett kunnat verkställas under kvartalet. Övriga tre 

personer önskar enbart daglig verksamhet via arbetsanpassare på företag, det finns inga lediga 

platser. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Alla med gynnande beslut har under kvartalet erbjudits plats. Uppstart av två nya särskilda 

boenden under våren har gjort att vi kunnat verkställa flera beslut och att vi i större 

utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. Under kvartal 3 

kommer ytterligare beslut att verkställas. 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. Personerna 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 sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 

av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

 
Beslutsunderlag 

 Avidentifierad LSS 
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§ 163 
 

Översyn av kontaktpolitikerorganisationen 

Diarienr 17SN268 

 
Beslut 

Kontaktpolitikerna delas upp i två grupper efter valkrets. Den nya 

kontaktpolitikerorganisationen fastställs vid socialnämnden sammanträde den 25 oktober 

2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har vid ett flertal tillfällen påpekats att kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar 

optimalt. Exempelvis har vissa områden bara en kontaktpolitiker och telefonlistan har 

periodvis inte varit uppdaterad. Agnetha Eriksson, ordförande, och Mayvor Ekberg, ledamot, 

fick uppdraget att utarbeta ett förslag på hur kontaktpolitikeruppdraget skulle kunna fungera 

bättre samt lämna förslaget till socialnämnden. Deras förslag är att dela upp 

kontaktpolitikerna efter de två valkretsar som finns. Eventuellt kan någon mindre justering 

måsta göras. 
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§ 164 
 

Yttrande över betänkandet ” Nästa steg? Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik” SOU 2017:60 

Diarienr 17SN272 

 
Beslut 

Socialnämnden sänder yttrandet som svar på betänkandet ”Nästa Steg? Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik” SOU 2017:60 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Betänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” ger ett antal förslag på 

ändringar i minoritetslagstiftningen där några av förslagen rör ändringar gällande äldreomsorg 

på minoritetsspråk. Man vill ha en tydligare reglering över kommuners skyldigheter, både för 

kommuner som tillhör förvaltningsområdena och för dem utanför. Kommuner utanför 

förvaltningsområdena ska sträva efter att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk under 

förutsättning att språkkunnig personal finns. Man vill också införa en skyldighet för 

kommuner att informera om vilka skyldigheter man har i frågan. Man föreslår också att 

regleringen av äldreomsorg på minoritetsspråket ska flyttas till socialtjänstlagen för att på så 

sätt bli en integrerad del av socialtjänstens uppdrag. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över betänkandet "Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 

2017:60) 

 Sammanfattning SOU 2017-60 för AU ledamöter 

 Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), 17KS478 
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§ 165 
 

Månadsrapport missbruksvård juni 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för juni 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Ungefär lika många besökare öppenvården i juni jämfört med maj drygt 100 färre besök på 

mottagningen i juni jämfört med maj månad. Antalet vårddygn på behandlingshem har denna 

månad 70 färre vårddygn än föregående månad. Fyra personer får vård med stöd av LVM. 

 

Inga markanta förändringar i antalet klienter i öppenvården, personer som fått behandling på 

institution eller antalet pågående utredning för induktionsbehandling jämfört med maj månad. 

 

Beträffande kostnader så följer Öppenvården budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) 

har under juni kostat 1 501 345 kr, vilket är ca 187 024 kr mer än f g månad. 

Jämförande siffror för de första sex månaderna 2016 respektive 2017: 

Antal besök i öppenvården: 2016 2 939 besök, 2017 3 791 besök 

Totalkostnad institutionsvård inkl LVM: 2016 7 miljoner, 2017 7,5 miljoner 

Antal vårddygn: 2016 3 456 vårddygn (varav 168 LVM) 2017 3 370 vårddygn (varav 424 

LVM) 

Kostnad i snitt/dygn institutionsvård enl SoL: 2016 2 033 kr/dygn, 2017 2 112 kr/dygn 

Kostnad i snitt/dygn LVM: ca 4 000 kr/dygn 2016 och 2017 

 

Den avgörande skillnaden för den större kostnaden första halvåret 2017 jämfört med 2016 är 

den högre andelen dygn med LVM-vård 2017, där dygnskostnaden är i det närmaste det 

dubbla jämfört med dygnskostnaden för frivillig behandling på behandlingshem. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport juni 2017 
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§ 166 
 

Månadsrapport missbruksvård juli 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för juli 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Ungefär lika många besök öppenvården i juli jämfört med juni, några fler personer som fått 

insatser öppenvård än under juni månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är även denna 

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

 

Det har varit lättare att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med en 

planerad behandling. 

 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under juli kostat 1 

608 111 kr (varav kostnad för LVM-vården är 508 111 kr), vilket är ca 106 766 kr mer än f g 

månad. 

 

Sammanfattningsvis 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 juni månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport juli 2017 
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§ 167 
 

Hemtjänsttimmar SO – Juni 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 i juni 2017 316 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 juni 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 3 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Psykosocialt stöd timmar har också minskat med 1 

tim/v. Ingenting speciellt har skett sedan föregående månad. 

 

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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§ 168 
 

Hemtjänsttimmar SO – Juli 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 i juli 2017 331 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 juli 2017 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 15 timmar per vecka, 

jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare som nyligen har fått 

en stroke behöver en hel del hemtjänst. Psykosocialt stöd timmar är oförändrade. 

 

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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§ 169 
 

Månadsuppföljning hemtjänsttimmar och hemsjukvård 

Äldreomsorgen juni 2017 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 15 timmar/dag jämfört med maj vilket 

motsvarar ca 3.75 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 1. Timmarna för den hälso 

och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 

timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer har ökat med 6. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22618 tim 754 tim/dag Omsorgstagare 683 

Hemsjukvård 732 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 73 

 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 

9 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 7 juli fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 

 

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 gällande beställare av 

hemtjänst minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen 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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§ 170 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård juli 

2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 4 timmar/dag jämfört med juni vilket 

motsvarar ca 1 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 8. Timmarna för den hälso 

och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har ökat med 1 

timme/dag, motsvarar 0,25 årsarbetare. Antalet personer är oförändrat. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23509 tim 758 tim/dag Omsorgstagare 690 

Hemsjukvård 790 tim 25 tim/dag Omsorgstagare 73 

 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 

9 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 16 augusti totalt 10 ej verkställda beslut om särskilt boende. 

 

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 gällande beställare av 

hemtjänst minskar något. Detta justeras dock nästa månad eftersom redovisningen 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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§ 171 
 

Månadsrapport ärendekön barn och unga juni 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 att arbeta med rekrytering för att nå målet att 

utredningstiderna ska hållas. 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. 

 

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. Köp av konsulttjänster samt 

överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Pågående ärenden 170615 
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§ 172 
 

Månadsrapport ärendekön barn och unga juli 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 

Den aktuella ärendekön 2017-08-14 är 20 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 
2017-08-14 arbetar 7 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Ytterligare en 

socialsekreterare börjar i september. En beteendevetare är anställd på halvtid from 2017-07-

19 för att avlasta socialsekreterarna med vissa arbetsuppgifter. Verksamheten kommer att 

fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att utredningstiderna ska hållas. 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. 

 

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. 
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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. 

Ärendekön 170814 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön barn och unga 170814 
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§ 173 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

juni 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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§ 174 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

juli 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 18 augusti 2017 var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 12 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 

och 15 i förstärkt familjehemsvård. 9 barn var under 12 år (4 flickor/5 pojkar)och 19 barn 

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

 

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

LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 17 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 

28 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. Vissa barn och unga placeras om i flera 

olika familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

 

Verksamhet 

Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir 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 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 
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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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§ 175 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-06-01 - 2017-08-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.    
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§ 176 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Sommaren har fungerat bra utifrån de förutsättningar som fanns i början av sommaren 

 En ansökan har lämnats in till ett EU-projekt för att kompetensutveckla personliga 

assistenter 

 Sjukfrånvaron sjunker och är nu 8,5 % 

 Trots en ganska tuff inledning fortsätter arbetet med hälsosam schemaläggning med 

brukaren i centrum 

 Arbetet med innovation och digitalisering har redan genererat nya smarta lösningar, t 

ex "nuddisar" på Daglig verksamhet och VIVA i pappa och mobil. Det kommer dock 

att vara en kostnadsökning initialt 

 En översyn om hur organisationen kring de ensamkommande flyktingbarnen ska se ut 

ska göras 

 Madeleine Westman är socialtjänstens representant i i projektgruppen som arbetar 

med att se hur den nya utskrivningslagens konsekvenser 
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§ 177 
 

Delgivningar september 2017 

Diarienr 17SN263 

 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av ärendeflödet_2017-09-07 

 

 Resultat av inspektion vid Individ- och familjeomsorgen 

 

 §144  Ledsagarservice enligt SoL 

 Utredning ledsagarservice i äldreomsorgen 

 

 §145  Investeringsbudget för nytt vård- och omsorgsboende Berget 2 

 §141  Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och årsbudget 2018 

 Verksamhetsplan 2018-2020 

 Budgetberedningens förslag angående Styrande dokument i Piteå kommun 

 Budgetberedningens förslag angående basnyckeltal 

 Centerpartiets budgetförslag 

 Komplettering till Centerpartiets budget mål och nyckeltal 

 Moderaterna strategisk plan och budget 2018  Piteå (2017-06-07) 

 SD-BUDGET-2017 
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§ 178 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§ 179 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Inga övriga frågor. 
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§ 180 
 

TEMA: Delårsbokslut 
 

Verksamhetsområdescheferna gjorde en summering av året till och med augusti månad. Några 

av de punkter som diskuterades var: 

 Försäkringskassans ändrade regler när det gäller personlig assistans 

 Oro för framtida personalförsörjning 

 Brist på familjehem och andra uppdragstagare 

 Fler LVM-ärenden 

 Inflöde på försörjningsstöd av utrikes födda och personer över 65 år 

 Arbetskläder har nu börjat levereras till äldreomsorgens personal 

 Kö till vård- och omsorgsboenden 

 Arbetsbelastning på vård- och omsorgsboenden 

Tre powerpointpresentationer mejlas ut till ledamöterna. 

 


