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§ 184 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från 

korttids/fritidsverksamhet, ett från Äldreomsorgen och ett från en gruppbostad LSS. 
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§ 185 
 

Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 

Diarienr 17SN267 

 
Beslut 

Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 

 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av att socialstyrelsens beslutat om ny föreskrift om journalhantering och så 

vidare behöver förvaltningens rutin om informationssäkerhetsarbete från 2016-01-20 

revideras för att stämma överens med innehållet i föreskriften. 

 
Beslutsunderlag 

 171025  Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

 171025  Ansvar för informationssäkerhetsarbetet med korrigeringar 
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§ 186 
 

Månadsuppföljning ekonomi september 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 september 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med september på – 31,1 mkr, av det 

resultatet är semesterlöneskulden -0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget 

redovisa ett resultat 

på – 36,0 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. 

 

Högt inflöde till barn och familj under året, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 

lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. 

Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 3 740 dygn 2016 till 4 397 dygn 2017 

för perioden januari till och med september. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 

kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

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

under 2017. Fler ärenden kommer att omprövas vilket på sikt kommer att innebära kraftig 

ökning av kostnader. 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 4,4 mkr som belastar underskottet tom 

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

550 kr/dygn. 

Inom Missbruksvården ligger antalet ärenden över 2016 års nivå. 3 LVM-ärenden. Antalet 

vårddygn har till och med september ökat från 4 931 dygn 2016 till 5 410 dygn 2017 och hela 

ökningen har skett från maj. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn till 

ca 2 330 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med september är det placerat 

på institutionsvård för 13,6 mkr. 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och vi har varit i behov att använda 

”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat 

kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning september 2017 

 SN bild september 2017  
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§ 187 
 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. Nämnden ger 

förvaltningen följande tilläggsuppdrag: 

 Se över delegation 

 Se över möjligheten att driva verksamhet som intraprenad 

 En lägesbeskrivning av Våga Vilja 

 Se över organisationen 

 
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. 

Propositionsordning/Förslag till beslut på sammanträdet  

Siv Forslund (L) ger förslaget att förvaltningen ska utreda om någon verksamhet kan drivas 

under alternativ driftsform.  

Votering 

Efter omröstning finner ordförande att åtta personer röstar nej till att ta med förslaget som en 

sparåtgärd och fem personer röstar ja.  

 

Utöver detta förslag till beslut gällande alternativa driftsformer gav Siv Forslund förslagen att 

se över interndebiteringar och lokaler. Dessa förslag tas inte med som tilläggsuppdrag på 

grund av att översyn av interndebiteringar och översyn av lokaler görs kontinuerligt.    

 
Beslutsunderlag 

 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-10-06 
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§ 188 
 

Svar på medborgarförslag angående ledsagarservice 

Diarienr 17SN265 

 
Beslut 

Efter överenskommelse mellan den enskilde och dennes önskemål samt hemtjänstens 

möjlighet att tillgodose detta, meddelas tid för ledsagning senast en vecka innan den skall 

genomföras. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats angående nödvändigheten av att i god tid få veta när 

ledsagning planeras. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden 

för beslut. 

 

Medborgarförslaget kommer från en omsorgstagare som har beviljats ledsagning två timmar 

varje vecka, ledsagningen utförs av hemtjänsten. Omsorgstagaren vill veta när ledsagartiden 

är planerad, i så god tid att hon hinner förbereda sig. Hemtjänstens planering av insatser måste 

ofta korrigeras på grund av förändrade behov hos omsorgstagarna. För att säkerställa att 

ledsagning kan genomföras på den utsatta tiden är det rimligt att informera en vecka i förväg. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående nödvändigheten att få veta i god tid när ledsagning planeras 

Diarienr 17KS409 
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§ 189 
 

Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017/2018 

Diarienr 17SN336 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 och 

utvärderingen av handlingsplanen 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 

målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på 

området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är 

också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med 

likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för 

arbetet enligt överenskommelsens syften. 

 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 totalt 

drygt 2,5 miljoner kr. Senast 2017-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med 

analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning av de medel 

kommunen fått. 

 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 

hur 2017 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem 

fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2018 

samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för 

uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2018 kommer att 

innebära. 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 utvärdering plan 2017 

 Redogörelse för medverkan av brukarorganisationerna 
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§ 190 
 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 

Diarienr 17SN321 

 
Beslut 

Anta arbetsutskottets förslag till svar inför revisorernas årliga besök. 

 
Ärendebeskrivning 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 

nämnder. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 

styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamheten. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 

insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens 

och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner 

samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

 

Revisorerna besöker socialnämnden den 22 november 2017. Utgångspunkt för mötet blir den 

enkät som distribuerats. Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon 

nämndspecifik frågeställning innan sammanträdet. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på svar från au på den grundläggande granskningen 2017 
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§ 191 
 

Färdtjänst – Revidering av riktlinjer 

Diarienr 17SN311 

 
Beslut 

Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för färdtjänst. 

 
Ärendebeskrivning 

När det gäller barn och ungdomar upp till 19 år som är färdtjänstberättigade i Piteå kommun 

måste det i riktlinjerna förtydligas vilken egenavgift dessa ska betala. 

 

För barn och ungdomar som är färdtjänstberättigade gäller följande: 

 

Barn under 7 år åker gratis 

Barn och ungdomar mellan 7-19 år betalar halv egenavgift 

 

Dessa avgifter följer RKM i Norrbottens taxor. 

 
Beslutsunderlag 

 Nya riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (35) 

Sammanträdesdatum  

2017-10-25  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 192 
 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsuppföljning- boendechefer 

LSS boenden i Piteå. Diarienummer 2016/052989, 2016/053034 

Diarienr 17SN260 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisade åtgärder som svar på arbetsmiljöverkets 

inspektionsuppföljning- boendechefer LSS boenden i Piteå 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket har efter sitt uppföljningsbesök bedömt att arbetsgivaren inte redovisat 

påtalade brister fullt ut. Det som främst saknades var en tidsstudie och riskanalys av denna. 

 

Tidsstudien har inte medfört att vi har kunnat identifiera specifika risker av allvarlig karaktär, 

detta bekräftas också av samtliga chefer under uppföljningar individuellt och i grupp där de 

beskriver läget som hanterbart. ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” tillsammans 

med ”chefernas arbetsmiljö nyläge” (bilagor) utgör det huvudsakliga svaret till AV men 

övriga bilagor är viktiga delar i helheten. 

 

Krav på redovisning: 

 

Brist 1: Undersökning av arbetsmängd och klargörande av arbetsinnehåll 

 

Punkterna a), e) och g) besvaras i bilagan ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” 

Punkterna b), c), d) och f) besvaras i bilagan ”Chefernas arbetsmiljö nyläge” 

 

Brist 2: Trafiksäkerhet och användning av privata bilar i tjänsten 

 

Punkterna a) och b) besvaras i bilagan ”Piteå kommuns anvisningar för resor och transporter” 

Punkt c) besvaras i bilagan ”chefernas arbetsmiljö nyläge” 

 

Övriga bilagor bidrar till en komplett bild av Piteå kommuns arbete och policys gällande 

chefers arbetsmiljö, fortbildning och utveckling. 

 
Beslutsunderlag 

 Inspektionsuppföljning - boendecheferna LSS-boenden i Piteå 

 Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV 

 Chefernas arbetsmiljö nyläge 

 Arbetsmiljö 

 Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

 Inbjudan 2017 

 Inbjudan Introduktion nya chefer 

 Ledarskapspolicy för Piteå Kommun 

 PD-plan 

 Sammanställning om att arbeta med utveckling 
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 Riktning PSV 

 Vem gör vad Personalredogörare-Lönecenter 
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§ 193 
 

Ny kontaktpolitikerorganisation 

Diarienr 17SN268 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har vid ett flertal tillfällen påpekats att kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar 

optimalt. Agnetha Eriksson, ordförande, och Mayvor Ekberg, ledamot, fick uppdraget att 

utarbeta ett förslag på ny kontaktpolitikerorganisation och deras förslag var att dela upp 

ledamöterna i två grupper efter valkrets. De nya grupperna är enligt nedan. 

 

Norra området: 

Mayvor Ekberg (KD) (sammankallande), Nina Lindström (V), Ulla Persson (L), Hans-Olov 

Ullberg (S), Mats Dahlberg (MP), Tommy Bjernhagen (NS), Ann-Kristin Isaksson (C), Britta 

Lysholm (C), Simon Granberg (MP), Monika Karlsson (NS), Dan Lindvall (S) 

 

Södra området: 

Elisabeth Davidsson (S) (sammankallande), Louise Mörk (S), Maria Truedsson (S), Charlotte 

Elworth (M), Siv Forslund (L), Rune Berglund (S), Åsa Marklund (S), Maria Wikslund (V) 

 
Beslutsunderlag 

 Fördelning av ledamöter efter verksamheter 
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§ 194 
 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Diarienr 17SN347 

 
Beslut 

Utse Maria Truedsson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Per-Göran Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott är denna plats vakant. Ny ersättare ska därför väljas. 
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§ 195 
 

Ny upphandling av trygghetskameror 

Diarienr 17SN139 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta 556135-1197, Tunstall AB som leverantör av 

trygghetskameror. Avtal tecknas för en avtalsperiod om två år med möjlighet för Piteå 

kommun att förlänga avtalet vid två tillfällen om vardera ett år (totalt max fyra år). 

 
Ärendebeskrivning 

Upphandlingen gäller produkter och tjänster för att på distans göra tillsyn i brukares boende 

via mörkerseende kamera. Denna har gjorts med en förnyad konkurrensutsättning av ramavtal 

"Funktion för trygghetskamera, ref. nr. 18570”, som Norrbottens e-nämnd tecknat med tre 

leverantörer. 

 

Se bilagda handlingar. 

 
Expedieras till  

Jan Karlsson, Inköp 

 
Beslutsunderlag 

 Upphandling 2 av trygghetskameror - öppningsprotokoll 

 Upphandling 2 av trygghetskameror - upphandlingsprotokoll 
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§ 196 
 

Månadsrapport missbruksvård augusti 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för augusti 2017 

 
Ärendebeskrivning 

138 fler besök gjordes på öppenvården i augusti jämfört med juli, några fler (ca 25) personer 

som fått insatser öppenvård än under juli månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är 70 

färre dygn än före-gående månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. 

 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med 

en planerad behandling. 

 

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

öppenvården. Personer som fått behandling på institution är några färre men vad gäller antalet 

pågående utredning för induktionsbehandling är de några fler jämfört med juli månad. 

 

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

298 941kr) vilket är ca 309 170 kr mindre än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport missbruksvård augusti 2017 
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§ 197 
 

Månadsrapport missbruksvård september 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för september 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Vi har haft en känsla av att antalet besök på mottagningen ständigt ökar, och när vi ser ett år 

bakåt så har vi haft 1 219 besökare fler t o m september 2017 jämfört med samma period förra 

året. Antalet vårddygn på behandlingshem är 100 färre dygn än föregående månad. Tre 

personer får vård med stöd av LVM. 

 

Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att 

få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt 

då kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktions-

behandling eller som fått behandling på institution är ungefär lika många jämfört med augusti 

månad. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under september kostat 1 048 510 kr vilket är ca 

250431 kr mindre än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport september 2017 
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§ 198 
 

Hemtjänsttimmar – SO Augusti 2017 

Diarienr 17SN3 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då Stöd och omsorg redovisar ett underskott för. Timmarna 

har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, juli 2017 316 

tim/v och augusti 2017 327 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 augusti 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 4 timmar per vecka, jämfört 

med föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer av 

timutveckling. 

 

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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§ 199 
 

Hemtjänsttimmar SO – September 2017 

Diarienr 17SN3 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 

behov. I januari 2017 397 tim/v, juli 2017 316 tim/v och september 325 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 september 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 2 timmar per vecka, 

jämfört med föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer 

av timutveckling. 

 

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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§ 200 
 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård augusti 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 6 timmar/dag jämfört med juli vilket 

motsvarar ca 1,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 9. Timmarna för den hälso 

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

timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 4 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 300 tim 752 tim/dag Omsorgstagare 699 

Hemsjukvård 741 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 69 

 

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

8 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 4 september fanns totalt 17 icke verkställda beslut om särskilt boende. Under hösten 

kommer fler platser att bli tillgängliga då ombyggnationen av Källbogården samt renovering 

av lägenheter på Norrgården börjar vara klart. Dessutom öppnar 12 korttidsplatser på Villa 

Utkiken under september månad. Målet är att om möjligt att avveckla kön i väntan på särskilt 

boende. 

 

Äldreomsorgen har 161 000 kronor i kostnad för betalningsansvar till och med augusti 

 

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 

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. Ett fåtal har vistas på Äldrecentrat i väntan på plats. 

 

Budget. 

Minskat antal hemtjänsttimmar innebär inte någon större förändring i verksamheten gällande 

personalplanering och budget under sommaren eftersom Hemtjänsten har behov av en något 

större kostym för att klara av uppdraget samt på grund av bristen av vikarier.  
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§ 201 
 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård september 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

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

motsvarar ca 1årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 2. Timmarna för den hälso 

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

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

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 671 tim 756 tim/dag Omsorgstagare 697 

Hemsjukvård 692 tim 23 tim/dag Omsorgstagare 63 

 

12 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 5 till demensboende och 

7 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 9 oktober fanns totalt 15 icke verkställda beslut om särskilt boende. 9 vistas på 

korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende. Övriga befinner sig i ordinärt 

boende eller på korttids i annan kommun. Övervägande del av de som väntar har behov av 

demensboende, i dagsläget saknas lediga demensplatser. 

 

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. 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 

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. 

Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 

behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 

oktober resultatet av detta syns dock först nästa månad. 
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§ 202 
 

Månadsrapport ärendekön för barn och unga augusti 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 
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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. 
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§ 203 
 

Månadsrapport ärendekön barn och unga september 2017 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2017-10-17 är 9 ärenden. Samtliga av utredningarna handlar om 

misstanke om våld i någon form och är inledda i oktober. Inflödet till Stöd till barn och 

familjer har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört med de två första. Det tillsammans med 

att utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte 

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

förenklad handläggningsrutin av våra egna socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut 

utredningar på externa konsulter gör att situationen är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare 

under året. 

 

Personalsituationen 

2017-10-17 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 

ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå 

målet att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av 

socialsekreterare kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. 

Upphandlingen för köp av konsulter har avbrutits av inköpsavdelningen då det kommit för 

mycket frågor kring underlaget. Ny upphandling kommer att göras innan årsskiftet. 

 

Konsekvensanalys 
 

Medborgare 

I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 

ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns 

pågående utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö 

och där finns viss påverkan för berörda. 

 

Verksamhet 

För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att 

medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som 

medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 

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

dagliga arbetet. 

 

Budget 

Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 

underskott 2017. 
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§ 204 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

augusti 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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§ 205 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution 

september 2017 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 17 oktober var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i 

förstärkt familjehem. 

 

8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 

flickor och 11 pojkar). 

 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 § 

LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 

barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 

regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 

tillgodoses genom placeringarna. 

 

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 

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

som följd. 
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§ 206 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-09-01 - 2017-09-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 207 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Länsträff 19-20 oktober för ordförande och vice ordförande - information och 

diskussion om bland annat nya samverkanslagen vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, gemensam socialjour, skyddat boende och ensamkommande flyktingbarn. 

 

 Studieresa till Örebro och Västerås för att få mer kunskap om välfärdsteknik och 

bättre arbetssätt för vård och omsorg. 

 

 Den 23 november blir det ett en extra socialnämnd med tema innovation. På 

förmiddagen görs ett studiebesök på Källbogården. Inbjudan/kallelse kommer. 
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§ 208 
 

Delgivningar oktober 2017 

Diarienr 17SN342 

 

 

 § 198 Ej verkställda beslut SoL 

 § 199 Ej verkställda beslut LSS 

 §210  Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 

 

 §58 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen april-

juni 

Bilaga 17FSN10-3 - Avvikelser måltidsleveranser sammanställning april-ju... 

 

 KPR Protokoll och bilagor 

 

 KTR_protokoll_2017-09-07 

 KTR Bilaga 1, IOP - bildspel 

 KTR Bilaga 2, Hörslingor Soc + övriga 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2017-10-19 
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§ 209 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§ 210 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 17SN11 

 

Maria Truedsson (S) vill att diskussionen fortsätter när det gäller Framtidens Stöd och 

omsorg. 
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§ 211 
 

TEMA: Dataskyddsförordningen 
 

Maria Wiksten, kommunjurist, och Mattias Niemi, informationssäkerhetsansvarig, informerar 

om den nya dataskyddsförordningen. Den kommer att ställa krav på verksamheten. 

 


