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§ 212 
 

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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§ 213 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3 - 2017 

Diarienr 17SN368 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 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 3 fanns det totalt 23 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fyra beslut 

avser sysselsättning. Tre av besluten har verkställts under kvartalet, ett beslut har ej kunnat 

verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Nio ärenden avser kontaktfamilj, två 

beslut har verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 

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

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

lämplig kontaktperson hittats. 

 

Äldreomsorgen 

Under kvartal tre fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader varav tre avser 

särskilt boende. Ett av dessa tre berodde på resursbrist men verkställdes några dagar efter tre 

månaders utgång, ett hade kunnat verkställas inom tre månader men den enskilde avböjde två 

erbjudanden och återtog senare ansökan. Ett verkställdes inte inom tre månader på grund av 

att den enskilde blev inlagd i slutenvården en längre tid kort efter att bifallsbeslutet fattats. 

Beslutet om ledsagarservice är ej verkställt på grund av rekryteringssvårigheter med 

anledning av den enskildes allergier. Erbjudan om verkställighet genom att uppdraget ges till 

hemtjänsten har lämnats vid två tillfällen under kvartalet men den enskilde har avböjt till 

detta. Beslutet är ej ännu verkställt, sedvanlig uppföljning kommer att ske i ärendet. 

 

Medborgare 
Stöd och omsorg 

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

länsgemensamma rättspsykiatrin eller att det saknats lediga sysselsättningsplatser. 

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. 

För att säkerställa verkställighet av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till 

hemtjänsten. 

 

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 

Att handläggningen sker med rätt tid mellan beslut och verkställighet är ett systematiskt 

arbete samt krävs individuell bedömning utifrån enskildas 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 i vissa fall på grund av 

platsbrist, att lägenhet i rätt boendeform inte finns tillgänglig och renodlingsmålet som 

förutsätter att rätt boendeform tilldelas. 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 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 bedömningen är det ärendedragningskrav och löpande 

uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög grad av beslut om 

särskilt boende som fattas för personer som vårdplanerats i slutenvården där kommunen har 

fem fristdagar på sig att verkställa beslutet 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 
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enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. För att säkerställa verkställighet 

av beslut om ledsagarservice läggs uppdraget till hemtjänsten. 

 

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 SoL - Avidentifierad 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-11-22  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 214 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 3 - 2017 

Diarienr 17SN369 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 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 3 fanns det 19 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende 

och elva beslut om daglig verksamhet. Tre boendebeslut har verkställts under kvartalet och en 

person har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet kvartal 4. Två personer har 

tackat nej till erbjuden plats och två personer har ännu ej fått något erbjudande. 

Av de elva beslut om daglig verksamhet har åtta beslut verkställts under kvartalet. För två 

personer planeras verkställighet under kvartal 4. En person har ej kunnat verkställas då det 

saknas ledig lämplig plats. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
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 4 kommer ytterligare beslut att verkställas. Verkställighet av daglig 

verksamhet har blivit svårare att genomföra då de flesta personerna velat ha verkställighet ute 

på företag. Under kvartalet har vi dock lyckats verkställa sex av besluten via arbetsanpassare 

ute på företag, övriga i 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 

 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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§ 215 
 

Förändring av avgifter för hemtjänst inom Socialtjänsten 

Diarienr 17SN242 

 
Beslut 

Socialnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att uppräkning av nya avgifter ska ske 

årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Ärendet kommer årligen till Socialnämnden för 

ställningstagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har uppdraget från kommunfullmäktige att årligen se över taxorna.  

 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över hemtjänstavgifterna och komma fram med 

ett förslag för höjning av dessa inom ramen för maxtaxan. För att undvika plötslig stora 

höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns brukare, föreslås att från 2018 alla 

hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen enligt OPI (Omsorgsprisindex). Detta 

innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen visar: 

 

2012 – Omsorgsindex 3,0 % 

2013 - Omsorgsindex 2,5 % 

2014 - Omsorgsindex 2,1 % 

2015 - Omsorgsindex 2,2 % 

2016 – Omsorgsindex 2,6 % 

2017 – Omsorgsindex 2,7 % 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 

 Taxor inom socialtjänsten 
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§ 216 
 

Förändring av avgifter för färdtjänst inom Socialtjänsten 

Diarienr 17SN242 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda avgiftssystemet.   

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har uppdraget från kommunfullmäktige att årligen se över taxorna.  

 

Piteå har redan en ganska hög egenavgift i jämförelse med andra närliggande kommuner. 

Enligt avtal med leverantören ”prisändring efter fastprisperioden får ske en gång var sjätte 

månad under avtalsperioden. Anbudets priser justeras efter fastprisperioden med förändringen 

av taxiindex… Ändrade priser gäller därefter fast för följande sexmånaders period”. Med den 

här klausulen i avtalet som grund 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.  

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga - Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2017 
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§ 217 
 

Återrapportering av HRM Affärsutveckling 
 

HRM Affärsutveckling har på uppdrag av kommunchef Ylva Sundqvist under hösten 2017 

gjort en övergripande genomlysning av socialtjänstens verksamhet. 

Några exempel på "mönster" som utredarna noterat: 

 otydlig och svag ledning och styrning från politik och högsta ledning 

 brist på tillit och förtroende mellan politiker och tjänstemän 

 det systematiska kvalitetsarbetet behöver bli bättre och nå längre ut i enhetsledet till 

medarbetare och brukare 

 oro för att kunna rekrytera och behålla chefer och medarbetare 

 mer glädje, energi och firande behövs i organisationen 

  

Utredarnas sammanfattande rekommendationer: 

1. Stärka och synliggöra politikernas och tjänstemännens roller 

2. Stärka relationen, skapa tillit och förtroende mellan politiker och tjänstemän 

3. Säkra resursfördelningen för socialtjänsten 

4. Ta kontroll över ekonomin 

5. Stärka det systematiska kvalitetsarbetet 

6. Stärka socialtjänstens status och stolthet 

7. Förbättra arbetsmiljön 

8. Stärka socialtjänsten som arbetsgivare 

9. Fortsätta med det uthålliga innovationsarbetet 

  

Utredarna föreslår kommunchef att skapa ett långsiktigt hållbart utvecklingsprogram för 

socialtjänsten. 
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§ 218 
 

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

Diarienr 17SN310 

 
Beslut 

Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp 

per timmes nedlagd arbetstid. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och 

egendom genom att betala skulder och för-dela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om 

särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra dödsboanmälan och i 

vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 

När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den 

dödes egendom under boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som inte 

är delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är enligt 

ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna 

hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så 

kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart som möjligt överlämna dödsboet till 

delägarnas förvaltning. 

Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning. Under det 

senaste året har ett flertal ärenden passerat där förutom kontakter med fordringsägare, 

skatteverket mm i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan frågan om vem 

som ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande lösts. Det är därför min bedömning att det 

är lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig dödsboför-

valtning och åtgärder enlig begravningslagen. 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 

 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
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§ 219 
 

Tillsyn av  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande 

handläggning av ärenden som berör unga med missbruk Dnr: 8.5-

19846/2017-8 

Diarienr 17SN227 

 
Beslut 

Socialnämnden lägger IVOs beslut till handlingarna efter verksamhetens vidtagna åtgärder 

 
Ärendebeskrivning 

IVO har gjort verksamhetstillsyner som omfattar ett antal utvalda kommuners arbete med 

missbruks- och beroendevård för unga vuxna. Tillsynen har omfattat socialnämndens 

ledningssystem, egenkontroll, samverkan, handläggning och utredning samt insatser. 

I nuläget kommer IVO inte att vidta några åtgärder med anledning av bristerna eftersom 

nämnden själv uppmärksammat bristerna och påbörjat ett förbättringsarbete. 

 

IVO avslutar ärendet med följande påpekanden. Nämnden behöver: 

- säkerställa att skyddsbedömningar avseende unga personer, 18-21 år, genomförs och 

dokumenteras 

- säkerställa att förhandsbedömningar avseende unga sker skyndsamt och inom 14 dagar 

 

Verksamheten har efter vidtagna åtgärder säkerställt att ovanstående brister åtgärdats. 

 

IVO har även pekat ut två förbättringsområden. 

- intern samverkan mellan enheter avseende unga 

- samverkan med hälso- och sjukvården avseende särskild individuell plan (SIP) 

 

När det gäller den interna samverkan mellan Alkohol- och narkotikagruppen och Barn och 

familj har två möten hållits efter IVOs tillsynsbesök med syfte att hitta former för ökad 

samsyn och översyn av rutiner för ärenden som rör unga 18-21 år med missbruks- och 

beroendeproblematik. Samverkan med hälso- och sjukvården pågår både på ett strukturellt 

plan och runt enskilda individer. Ambitionen är att SIP ska göras i de fall då individen har 

behov av båda huvudmännens insatser. 

 

Frågan om individuellt utformade serviceinsatser utan föregående utredning, bedömning och 

beslut är för närvarande föremål för rättslig prövning och IVO uttalar sig därför inte om 

frågan i detta beslut. IVO kan komma att utreda frågan i annat ärende. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande till IVO över inspektionsprotokoll avseende unga vuxna med 

missbruksproblematik 

 Beslut gällande tillsyn av socialtjänstens ärenden som berör unga personer med missbruk 
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§ 220 
 

Höjning av egenavgift av arbetsresor - Besparingsförslag 

Diarienr 17SN370 

 
Beslut 

Socialnämnden avslår höjning av arbetsresor med hänvisning till att bussresor är billigare. 

Förvaltningen har i uppdrag att se över arbetsresor i egen regi efter det att avtalsperioden 

löper ut. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har fått i uppdrag att lägga fram olika besparingsförslag kopplat till nuvarande 

budgetunderskott. 

 

Socialnämnden i Piteå har valt att subventionera arbetsresor för personer som inte kan nyttja 

allmänna kollektiva färdmedel på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Detta är 

inget lagkrav, dvs att kommunerna subventionerar färdtjänstresor till daglig verksamhet och 

arbete. 

 

Nuvarande egenavgift är 770 kr för 40 resor, dvs 19,25 kr per resa för de som är på daglig 

verksamhet och 935 kr för 40 resor, dvs 23,38 kr per resa för de som är yrkesaktiva. 92% av 

de som är beviljade arbetsresor är på daglig verksamhet och 8% är yrkesaktiva. Lägsta 

egenavgift för en ”vanlig” färdtjänstresa är 50 kr per resa. Socialtjänstens arbetsresor har inte 

höjts sedan 2008-04-01, dvs 9 år sedan. 

 

Alternativ 1 --> Behålla samma nivå på egenavgiften för arbetsresor --> Ingen intäktsökning 

 

Alternativ 2 --> Höja egenavgiften för 40 resor med 100 kr. Kostnaden blir då 870 kr/40 

resor, dvs 21,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1035 kr/40 resor, dvs 25,87 kr 

per resa för yrkesaktiva. --> Intäktsökningen: 60 288 kr/år 

 

Alternativ 3 --> Höja avgiften för 40 resor med 200 kr. Kostnaden blir då 970 kr/40 resor, dvs 

24,25 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1135 kr/40 resor, dvs 28,37 per resa för 

yrkesaktiva. --> Intäktshöjningen: 120 575 kr/år 

 

Alternativ 4 --> Höja avgiften för 40 resor med 300 kr. Kostnaden blir då 1070 kr/40 resor, 

dvs 26,75 kr per resa för de på daglig verksamhet och 1235 kr/40 resor, dvs 30,87 kr per resa 

för yrkesaktiva. --> Intäktshöjning: 180.863 kr/år 

 

Intäktsökningen förutsätter att samma antal personer och med samma frekvens åker till daglig 

verksamhet och sina arbeten. 

 

Konsekvensanalys för Socialtjänsten 
Konsekvensen av ovanstående förslag kopplat till en omfattande höjning av egenavgiften kan 

innebära både ökade intäkter för kommunen och samtidigt minskad efterfrågan som innebär 

minskade kostnader. 
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Konsekvensanalys för brukarna som nyttjar arbetsresor 
De personer idag som har daglig verksamhet tillhör en grupp med små ekonomiska resurser. 

Det är ett ständigt motivationsarbete för en grupp där man själv eller med hjälp av anhöriga 

inte tycker sig ha råd med att åka till arbetet och därmed avslutar eller väljer att inte påbörja. 

Konsekvensen av detta blir isolering, färre kontakter utanför boendet och mindre möjlighet 

till personlig utveckling. 

 

Till detta har vi idag personer som ”avknoppas” från boendepatrullen och ett arbete i grupp 

till eget ansvar för egna uppgifter. Där frågan om resa till och från till sin dagliga verksamhet 

är högaktuell där kostnaden för resan riskerar göra att den enskilde väljer att avbryta den 

arbetsuppgiften. En omfattande höjning kan därför innebära att personer väljer att inte 

fortsätta på sin dagliga verksamhet. 
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§ 221 
 

Uppföljning och beslut om Individutskottet 

Diarienr 17SN397 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att återgå till AU1 och AU2 från och med den 1 januari 2018. 

Sammanträdena sker främst på onsdagar. 

 
Ärendebeskrivning 

Innan Individutskottet (IU) inrättades fanns AU1 och AU2. AU1 var beredande till 

socialnämnd och AU2 var individärenden. Sedan hösten 2016 har individärenden behandlats 

via IU med tre ledamöter. Under denna tid har det framkommit både positiva och negativa 

aspekter. Det som varit positivt är att det vid IU:s sammanträden varit fokus på 

individärenden, kortare inläsningstid till ett och samma tillfälle samt fler sammanträdesdagar 

(bra om det funnits extraärenden). Det negativa har varit att det blir sårbart med bara tre 

ledamöter samt att det är fler sammanträdestillfällen vilket kan vara svårt att kombinera som 

fritidspolitiker. 

 

Efter diskussion och omröstning beslutas att Individutskottet upphör och en återgång görs till 

AU1 och AU2. Vid månadens första sammanträdestillfälle bereder AU till nämnd på 

förmiddagen och har individärenden på eftermiddagen. Vid andra tillfället är det tema på 

förmiddagen och individärenden på eftermiddagen. Om det visar sig att behovet av extra 

arbetsutskott ökar och ordförandebeslut öka görs en återgång till individutskott. 
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§ 222 
 

Sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 2018 

Diarienr 17SN377 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer datum för arbetsutskotten och socialnämndens sammanträden 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet 

sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att 

besluta i individärenden. Vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras under en 

halv dag. Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har upprättats 

enligt bilaga. 

 
Expedieras till  

Kommunledningsförvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2018 
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§ 223 
 

Månadsrapport missbruksvård oktober 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för oktober 2017. Från och med 2018 

redovisas månadsrapporten en gång per kvartal. 

 
Ärendebeskrivning 

Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 

10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med september. Antalet 

vårddygn på behandlingshem är 90 fler 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 något fler jämfört med september 

månad. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under oktober kostat 1 116 437 kr vilket är ca 68 

000 kr mer än f g månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport oktober 2017 
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§ 224 
 

Hemtjänsttimmar SO – Oktober 2017 

Diarienr 17SN3 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång 

per kvartal. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna 

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

319 tim/v och nu i oktober 2017 302 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 oktober 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 24 timmar per 

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

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 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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§ 225 
 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård oktober 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång 

per kvartal. 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 9 timmar/dag jämfört med september 

vilket motsvarar ca 2,25 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 7. 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 3 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 151 tim 747 tim/dag Omsorgstagare 690 

Hemsjukvård 679 tim 22 tim/dag Omsorgstagare 60 

 

15 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 1 till demensboende och 

14 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under oktober i 

väntan på plats till särskilt boende. 

 

Den 8 november fanns totalt 18 icke verkställda beslut om särskilt boende. 10 vistas på 

korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende varav 8 har en demens. 

Övriga 8 befinner sig i ordinärt boende, Trädgårdens äldrecentra eller på korttids i annan 

kommun. Verksamheten har svårt att klara uppdraget med renodling av platser eftersom 

övervägande del av de som väntar på boende är i behov av demensboende och de platser som 

är eller varit lediga under oktober är platser på vård och omsorgsboende. För att tillgodose 

behov hos individer samt på grund av ekonomiska aspekter och uppdraget med budget i 

balans kommer verksamheten fortsatt att göra avsteg från beslutet om renodling där vi finner 

det möjligt. Vi bedömer det inte rimligt att ha lediga platser samtidigt som personer med 

demens väntar på plats. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 

omsorg tillgodosedda på annat sätt. 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. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken förbättras förutsättningarna 

till skälig levnadsnivå för den enskilde samt att anhöriga avlastas. För den som är dement och 

erbjuds vård och omsorgsboende kan det innebära att behov inte kan tillgodoses fullt ut. 

 

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. Att dementa erbjuds plats på vård och omsorgsboenden kan i 
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vissa fall innebära utmaningar för verksamheten att tillgodose behov. 

 

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 blev inte lika bra som förväntat vilket delvis kan bero på att det fortfarande 

bor personer med stora behov av insatser i ordinärt boende i väntan på plats till särskilt 

boende 
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§ 226 
 

Rapport ärendesituationen tom 2017-11-13 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång 

per kvartal. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2017-11-13 är 6 ärenden. 3 av utredningarna handlar om misstanke 

om våld i någon form och tre om missbruk/psykisk ohälsa hos föräldrar. Samtliga 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 
2017-11-13 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. 

 

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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§ 227 
 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

tom 2017-11-13 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. Från och med 2018 redovisas månadsrapporten en gång 

per kvartal.  

 
Ärendebeskrivning 

Den 13 november 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. 
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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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§ 228 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-10-01 - 2017-10-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 229 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 17SN380 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen som läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

 Kostnader för arbetsresor 

 Särredovisning av EKB – görs i ekonomirapport. Avslutad 

 Undermålig boendemiljö på Berggatan – arbete pågår med att hitta nya lägenheter 

 Se över avtal med hälsocentraler angående svårigheten att få demensutredningar 

gjorda under sommarmånaderna – Hällans hc kommer att ansvara för 

hälsocentralernas minnesmottagning i kommunen. Avslutad 

 ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 

 Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) – kommer troligtvis upp som 

ett ärende på decembernämnden 

 Översyn av hyreskostnader på trygghetsboenden – hänvisas till de hyresförhandlingar 

som finns 

 Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
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§ 230 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 RSMH har sagt upp kontraktet med Piteå kommun när det gäller Café Ernst. 

Anledningen är främst att de inte vill vara arbetsgivare. De har bjudit in andra 

föreningar för att se om det är möjligt att tillsammans starta en träffpunkt i centrala 

Piteå. 

 Efter många turer är det nu beslutat att Reprisen kommer att fortsätta som tidigare. 

 När det gäller EKB finns nu ett tydligt politiskt beslut att Piteå kommun ska sälja 

platser och ta de anvisningar som kommer. 

 Det återstår fortfarande många frågor inför den nya betalningsansvarslagen, främst när 

det gäller samverkan med Region Norrbotten. 

 Bemanningssituationen ser just nu ganska bra ut. Testen gällande ändrad 

schemaläggning möter fortfarande på visst motstånd. 
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§ 231 
 

Delgivningar november 

Diarienr 17SN366 

 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2017  17-11-16 

 § 233 KSAPU Förtydligande av Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till 

arbetstagare i Piteå kommun. 

 §245  Fyllnadsval (S) av ledamot i socialnämnden 

 §263  Medfinansiering till satsning på samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet 

 §264  Delegation av kommunstyrelsens arbetsmiljöuppgifter för arbetsmiljöansvaret 
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§ 232 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Följande besök är inplanerade: 

27/11 - Källbogården 

28/11 - Hortlaxgården 

6/12 - Norrgården 
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§ 233 
 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 

Diarienr 17SN321 

 

 
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. 

 

Revisorernas fokus var på socialnämndens ekonomiska underskott och vad det beror på. 

Dessutom gjordes en uppföljning på tre tidigare granskningar som gäller integration, 

familjehemsplaceringar sam behörigheter och loggkontroller. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar från SN på den grundläggande granskningen 2017 
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§ 234 
 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 

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 oktober 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på – 34,1 mkr. För helåret 

bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat på – 38,4 mkr. Förvaltningen arbetar med 

besparingar och försöker att sänka kostnader och vid varje nämndssammanträde presenteras 

förslag på åtgärder och besparingar för att minska budgetunderskottet. 

 

Det är inom stöd och omsorg som den största delen av budgetavvikelsen finns. Det har varit 

ett högt inflöde av ärenden till barn och familj under året. Svårigheterna med att rekrytera 

socialsekreterare kvarstår. Förvaltningen har varit i behov att köpa konsulttjänster för att hålla 

lagstadgade utredningstider. Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 4 172 dygn 

2016 till 4 795 dygn 2017 för perioden januari till och med oktober. Snittkostnaden för en 

placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

 

Inom personlig assistans har fyra ärenden överflyttats från Försäkringskassan till Piteå 

kommun under 2017. Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. 

Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med oktober har belastat 

förvaltningen med 4,2 mkr. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från 

migrationsverket med 550 kr/dygn för placerade barn. 

 

Inom Missbruksvården har antalet vårddygn ökat jämfört med 2016. Antalet vårddygn har till 

och med oktober ökat från 5 666 dygn 2016 till 5 940 dygn 2017 och hela ökningen har skett 

från maj. Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. Under 

augusti till oktober har dock placeringarna minskat något. 

 

Äldreomsorgen har en budgetavvikelse på + 1,2 mkr. Vård- och omsorgsboendena och 

beställare hemtjänst har underskott medan övergripande verksamhet genererar överskott. 

Överskottet beror främst på grund av framtidens äldreomsorg och att leasing av arbetskläder 

startade först i september. Under september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet. 

 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten 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. 
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Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning oktober 2017 

 SN bild oktober 2017 
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§ 235 
 

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 till varje nämnd 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 - 17-10-26 
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§ 236 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2018 

Diarienr 17SN344 

 
Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 

de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen 

och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor. 

 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 

syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 

samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv 

där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 

sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för 

att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är 

delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, 

jämställdhet och hållbar utveckling. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens VEP 2018 till SN 20 nov 

 

 


