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§ 237 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Äldreomsorgen, ett från 

Stöd till barn och familjer och ett från ett från ett särskilt boende. 
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§ 238 
 

Månadsuppföljning ekonomi november 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 november 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med november på – 35,2 mkr, av det 

resultatet är semesterlöneskulden +0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett 

resultat 

på – 39,8 mkr varav semesterlöneskulden står för -1,6 mkr. Förvaltningen arbetar med 

besparingar och försöker att sänka kostnader och varje nämnd presenteras förslag på åtgärder 

och besparingar för att minska budgetunderskottet 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 (4 172) 4576 dygn 2016 till (4 795) 5 

195 dygn 2017 för perioden januari till och med november. Snittkostnaden för en placering 

ligger på ca 3 570 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

 

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

under 2017 i och med att 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 november på 4,2 mkr. 

Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 

kr/dygn. 

 

Inom Missbruksvården är nu antalet vårddygn på samma nivå som under 2016, då antalet 

vårddygn legat på en lägre nivå under hösten. Totalt antal vårddygn under 2017 är 6 457 

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

 

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. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning november 2017 

 SN bild november 2017  
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§ 239 
 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Diarienr 17SN130 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har fått uppdraget att 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 - 17-12-04 
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§ 240 
 

Fördelning av Kommunfullmäktiges ramtillskott i VEP 2018-2020 

Diarienr 17SN398 

 
Beslut 

Fördela ramtillskott enligt förslag nedan. 

 
Ärendebeskrivning 

I kommunfullmäktiges VEP 2018-2020 fick socialnämnden ett ramtillskott på 8,0 mkr. 

Förvaltningens förslag till fördelning är att 3,5 mkr går till avdelningen Stöd och omsorg för 

att stärka verksamhetsområdet Barn och familj. Förvaltningsövergripande, administrativa 

enheten och bemanningsenheten får ett tillskott på 3,0 mkr. Det ska användas till att utöka 

personella resurser. Äldreomsorgen får 1,5 mkr. 
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§ 241 
 

Rapport internkontroll ekonomi 2017 

Diarienr 17SN416 

 
Beslut 

Godkänna rapporteringen av 2017 års interkontroll. 

 
Ärendebeskrivning 

Inför 2017 utarbetades in internkontrollplan ekonomi som beslutades av socialnämnden. Efter 

genomförd kontroll har en rapport sammanställts som redovisas för nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontroll SOC 2017 

 Internkontrollplan 2017 
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§ 242 
 

Internkontrollplan ekonomi 2018 

Diarienr 17SN417 

 
Beslut 

Anta den föreslagna internkontrollplanen ekonomi för 2018 

 
Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska redovisningen som idag sker till nämnden är den månatliga ekonomiska 

uppföljningen. Det är inte tillräckligt för att nämnden fullgjort sitt ansvar för en fullgod 

internkontroll. Redovisningen behöver kompletteras med en internkontrollplan avseende de 

områden där risker bedöms vara stora. 

 

Förslaget som ekonomer utarbetat på nämndens uppdrag utgår från en risk- och 

konsekvensanalys där områden som bedöms ge störst negativa konsekvenser ska kontrolleras. 

Efter genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Riskanalys inför Internkontrollplan 2018 

 Internkontrollplan 2018 
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§ 243 
 

Debitering av avgifter kopplat till ny samverkanslag 2018-01-01 

Diarienr 17SN415 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta särskilt upprättat debiteringsförfarande gällande avgifter i 

ärende med samordnad individuell planering i samband med utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 

 
Ärendebeskrivning 

Från 1 januari 2018 gäller ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (2017:612) som ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar och ökar kraven 

på samverkan mellan kommun och region. Lagstiftningen reglerar en förändrad planerings- 

och samordningsprocess för personer som omfattas av lagen och ska skrivas ut från sluten 

hälso- och sjukvård, nya bestämmelser för betalningsansvaret och kommuners fristdagar som 

minskar från fem till tre. 

 

Samordnad vårdplanering (SVP) i slutenvården före utskrivning ersätts av samordnad 

individuell planering (SIP) som företrädesvis kommer kunna ske efter utskrivning i den 

enskildes bostad, på Hälsocentral eller annat alternativ utifrån den enskildes önskemål, 

förutsättningar och behov. 

 

I Norrbotten sker ett länsgemensamt arbete mellan kommunerna och regionen för framtagning 

av nya riktlinjer, rutiner samt anpassning av nytt IT-system Lifecare. En förändring på 

individ- och verksamhetsnivå är att för personer med sedan tidigare beviljade 

hemtjänstinsatser och förändrade behov planeras de förändrade och eller utökade 

hemtjänstinsatser som krävs för att möjliggöra och säkerställa trygg hemgång inom ramen för 

befintligt biståndsbeslut för vidare uppföljning vid den samordnade individuella planeringen. 

Tidpunkten för SIP styrs av det individuella ärendets omfattning och karaktär, men inom ram 

1-21 dagar. 

 

Det är vanligt förekommande med förändringar i individens behov första tiden efter 

slutenvårdsepisoden för att senare utvecklas till mer varaktig karaktär. Konsekvensanalys i 

implementeringsarbetet gällande avgifter, delar av handläggning och administration påvisar 

förändringsunderlag för att säkerställa rättssäkert förfarande utifrån varaktighetsaspekten och 

den nya planeringsprocess som SIP innebär genom att debitering av hemtjänstavgift 

korrigeras alternativt kopplas på när SIP:en är genomförd och den enskildes behov, 

individuella mål och önskemål är utredda och därigenom också handläggningen säkerställd 

med välgrundat biståndsbeslut. Ärendet kan naturligtvis också avslutas på grund av att ingen 

ansökan görs, beslut om annan insats fattas, behoven har upphört eller tillgodoses på annat 

sätt. Förutom ovanstående analys så bedöms föreslaget debiteringsförfarande även minska en 

del administration. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialtjänstens utredning om ny samverkanslag 
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§ 244 
 

Ny delegationsordning 

Diarienr 17SN385 

 
Beslut 

Socialnämnden antar förslag på ny delegationsordning och godkänner föreslagna ändringar. 

 
Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Socialnämnden har en ny delegationsordning utarbetats där de tre tidigare 

delegationsordningarna har förts samman till en gemensam för hela Socialtjänsten. De lagrum 

som var inaktuella har uppdaterats. 

 

Ett inledande kapitel kring beslutanderätt och delegation har lagts till samt en förteckning 

över olika förkortningar som används i delegationsordningen. Delegationsordningen har 

också fått en innehållsförteckning samt tydligare rubriker och disposition för att lättare hitta 

det man söker. 

 

Helt nya ärenden som inte funnits i den gamla delegationsordningen är grönmarkerade samt 

att det står NY i anmärkningsrutan. 

 

Det som är felaktigt och ska bort är rödmarkerat. 

 

Förslag på ändrad delegation i några ärenden har inkommit från Stöd till försörjning. De nya 

förslagen på delegat är markerade med grön text. Gäller ändring i delegation från VO-chef till 

enhetschef. Detta utifrån att enhetschef för försörjningsstöd tidigare inte funnits och då har 

VO-chef haft delegation. 

 

Rutinen för hur man gör förändringar i delegationsordningen har också uppdaterats. 

 

Verksamheten har kommit med följande synpunkter och önskar följande ändringar av delegat 

i delegationsordningen: 

 

A2.7 Ändra delegat från IU till delegaten i ursprungsbeslutet. 

En myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig vara uppenbart oriktigt kan ändra 

beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan nackdel för den enskilde. 

I 27 § FL står det att en rättelse ska göras om myndigheten har fattat ett beslut: 

- som är uppenbart oriktigt 

- som kan ändras snabbt och enkelt 

- om ändringen inte är till nackdel för någon enskild part. 

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda. 

Det framgår i Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd att lagstiftarens intention är 

att samma tjänsteman som fattade beslutet även ska göra omprövningen. Granskningen 

innebär inte att delegera socialnämndens beslutanderätt utan ses som en handläggningsåtgärd 

inom ramen för tjänstepersonens allmänna uppgifter. 

 

A2.5 Ändra delegat från IU till ursprungsdelegaten. 
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I konsekvens av ovanstående resonemang så bör urspungsdelegaten vara den som prövar om 

handlingen kommit in i rätt tid och avvisar överklagandet när det inkommit för sent inklusive 

överklagningsbart avvisningsbeslut. 

 
Expedieras till  

Beslutet inklusive delegationsordning och rutin ska skickas till avdelningschefer och VO-

chefer. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens delegationsordning - arb material 

 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 

 Uppdatering av delegationsordning och önskemål om förändringar 
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§ 245 
 

Patient- och brukarmedverkan 

Diarienr 17SN386 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i 

Norrbottens län samt godkänna sammanställning av aktiviteter på området patient- och 

brukarmedverkan. 

 
Ärendebeskrivning 

En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 har antagits i 

Norrbotten och med den som grund har man även utarbetat en handlingsplan inom området. 

 

Målet med patient- och brukarmedverkan är att patienter och brukare medverkar aktivt på 

individ-, verksamhets- och systemnivå inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta för att 

uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 

utifrån patientens/brukarens perspektiv. 

 

I sammanställningen beskrivs Socialtjänstens aktiviteter gällande patient- och 

brukarmedverkan uppdelade på de olika nivåerna. Nya aktiviteter som Socialtjänsten ska 

arbeta med presenteras också. Aktiviteterna innebär att handlingsplanen implementeras i 

verksamheten samt att verksamheterna erbjuds ytterligare information om detta. 

 

Förvaltningens sammanställning sänds även till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten där 

den blir en del i en sammanställning på länsnivå. 

 
Expedieras till  

Avdelningschefer och VO-chefer Socialtjänsten 

Sammanställningen ska även skickas till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten. 

 
Beslutsunderlag 

 Patient- och brukarmedverkan-Sammanställning av socialtjänstens aktiviteter på området 

 handlingsplan-foer-patient-och-brukarmedverkan-i-norrbottens-laen-modeller-och-

arbetssaett 
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§ 246 
 

Revidering av ledningssystem 2107 

Diarienr 17SN381 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderat ledningssystem för socialtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 

I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 

allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen omfattar 

både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 

kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 

systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 

(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

 

Syfte med ledningssystem 

Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. 

Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 

säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 

och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 

• Planera 

• Leda 

• Kontrollera 

• Följa upp 

• Utvärdera 

• Förbättra verksamheten 

 
Beslutsunderlag 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2017 

 SOSFS 2011 9 Ledningssystem-föreskrift 
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§ 247 
 

Information till förtroendevalda angående motorvärmarplats 

Diarienr 17SN421 

 
Beslut 

Efter åtgärd läggs informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har gett Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att 

utarbeta ett system där förtroendevalda med årsarvode betalar för tillgång till 

motorvärmarplats. Nämndsekreterare har uppdraget att inhämta de uppgifter som ska ligga 

som underlag till hyresavtalet som tecknas med Fastighets- och serviceförvaltningen. För mer 

information, se bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 Information om förtroendevaldas parkering vid stadshuset 
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§ 248 
 

Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2018 

Diarienr 17SN427 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner listan på adjungerade ledamöter för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 

socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 

deltagande. 

 

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 

vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 

 

Januari – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

 

Februari – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

 

Mars – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

 

April – Dan Lindvall och Siv Forslund 

 

Maj – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

 

Juni – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

 

September – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

 

Oktober – Dan Lindvall och Siv Forslund 

 

November – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

 

December – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 
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§ 249 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan december 

Diarienr 17SN380 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för december som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor 

- Undermålig boendemiljö på Berggatan - miljön är mycket dålig på boende och arbete pågår 

för att om möjligt åtgärda detta. Ersättningsboende sökes. 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 

- Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

  

En ny punkt på ärendebevakningslistan blir tjänstemannajour. 
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§ 250 
 

Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av 

socialsekreterarnas arbetsmiljö inom Barn och familj samt 

Försörjningsstöd. Dnr 2017/019974, 2017/024529 

Diarienr 17SN164 

 
Beslut 

Socialnämnden avger bifogat beslutsunderlag som svar på Arbetsmiljöverkets ställda krav. 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektionsbesök i syfte att kontrollera arbetsmiljön och vårt 

förebyggande arbetsmiljöarbete för socialsekreterare inom Barn och familj och 

Försörjningsstöd. Inspektionen ingår som en del av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 

arbetsmiljön för socialsekreterare. 

 

Vid inspektionen ställdes krav på att verksamheten inom Barn och familj behövde se över 

sina rutiner avseende hot och hot om våld och rutiner för introduktion. Bifogat underlag 

svarar upp mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt 

inspektionsmeddelande. 

 

Vid inspektionen inom Försörjningsstöd ställdes bland annat krav på att vi skulle ta hjälp av 

en utomstående resurs för att undersöka och riskbedöma samt planera åtgärder beträffande 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden. AMSAB är den konsult vi anlitat och 

dom har gjort en nulägesanalys och ett förslag till handlingsplan. AMSAB har intervjuat 

socialsekreterare, administratörer och chefer inom enheten, några tidigare anställda och haft 

en fokusgrupp med de fackliga organisationerna. Vi har i arbetet med att formulera en egen 

handlingsplan haft AMSABs förslag som utgångspunkt. 

 

Tillsammans med de fackliga organisationerna har innehåll och åtgärder i bifogad 

handlingsplan diskuterats för att uppnå syftet, att komma tillrätta med bristerna i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Försörjningsstöd. Handlingsplanen svarar upp 

mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt inspektionsmeddelande. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 

verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer_slutprodukt 

 Introduktionsstruktur 

 Säkerhetsrutiner och handlingsplan vid hot och våld_slutversion 

 Åtgärder vid akut händelse om hot eller våld 

 Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 

enheten Stöd till försörjning, handlingsplan 

 Innehåll planeringsdag 171214 

 Resultat av inspektion vid Individ- och familjeomsorgen gällande socialsekreterarnas 

arbetsmiljö 
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§ 251 
 

Månadsrapport missbruksvård november 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för november 2017 

 
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 oktober. Antalet 

vårddygn på behandlings-hem är 50 dygn färre än föregående månad. Fyra 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 färre jämfört med oktober månad. 

 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under november kostat 1 175 778 kr vilket är ca 

59 000 kr mer än f g månad. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport november 2017 
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§ 252 
 

Hemtjänsttimmar SO – November 2017 

Diarienr 17SN3 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
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 november 2017 287 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 november 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 14 timmar 

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

avlidit. Psykosocialt stöd timmar har minskat 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 
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§ 253 
 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård november 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 12 timmar/dag jämfört med oktober vilket 

motsvarar ca 3 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 4. Timmarna för den hälso 

och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 2 

timmar/dag, motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 1 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 758 tim 759 tim/dag Omsorgstagare 694 

Hemsjukvård 609 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 59 

 

13 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 4 till demensboende och 

9 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under november i 

väntan på plats till särskilt boende. Den 8 december fanns totalt 19 icke verkställda beslut om 

särskilt boende. 8 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 6 

befinner sig i ordinärt boende, 5 på Trädgårdens äldrecentra. 

 

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 liksom de som blir kvar i 

väntan på Äldrecentrat i väntan på förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den 

enskilde samt att anhöriga avlastas. 

 

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 personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till 

särskilt boende minskar tillgängliga platser för bedömning och avlösning. 

 

Budget. 

Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 

behovet av hemtjänst är större än budget. Förväntan att korttidsplatser Villa Utkiken skulle 

bidra till att minska hemtjänsttimmarna har inte infriats. En del kan förklaras med att 

färdigställande av lägenheter på Källbogården tog längre tid än planerat samt tomhållning av 

lägenheter på Norrgården pga vattenskador. 
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§ 254 
 

Rapport ärendekön för barn och unga tom 201-12-13 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2017-12-13 är 18 ärenden. Samtliga utom 4 av utredningarna handlar 

om misstanke om våld i någon form. Samtliga är inledda i oktober eller senare. 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 

2017-12-13 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 

ungdomsgruppen. Två socialsekreterare har rekryterats på vikariat och kommer att börja 

jobba i januari respektive februari. 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 

Fortfarande påverkar den tidigare höga arbetsbelastningen verksamhetsområdet. En följd av 

att vi avslutat väldigt många utredningar är att antalet insatser har ökat. Det gör att alla 

utredningar som inleds inte kan fördelas till handläggare på en gång. 

 

Budget 

Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 

underskott 2017. 
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§ 255 
 

Rapport placeringar barn och unga i förstärkt familjehem och på 

institution 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 8:e december var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 13 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 20 barn fanns i spannet 13 till 21 år (9 

flickor och 11 pojkar). 

13 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 4 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 

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 

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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§ 256 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-11-01 - 2017-11-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 257 
 

Delgivningar december 2017 

Diarienr 17SN414 

 

 

 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) kvartal 2 2017 

 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen SoL kvartal 2 2017  

 § 272 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 

 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 

 § 262 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 

2018 

 § 262 Verksamhetsplan 2018-2020 

 § 300  Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och 

verksamhetsutveckling  

 Brev till kommunstyrelser angående utskrivning från sjukhus 

 Redovisning av ärendeflödet_2017-12-14 
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§ 258 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Det är nu en akut sjuksköterskebrist och dessutom svårt att rekrytera nya. 

 Från och med den 23 december 2017 ska alla joursamtal till socialjouren gå via 112. 

 Ett önskemål från ledamöterna är att polisen kommer till en socialnämnd för att 

berätta om deras bild av situationen i Piteå. 
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§ 259 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång.  
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§ 260 
 

TEMA: Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2018 

Diarienr 17SN344 

 
Beslut 

Information och dialog om bilagor från äldreomsorgen och Stöd och omsorg. Ärendet 

återkommer till socialnämnden i februari 2018.  

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2018. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan 

med verksamhetsbeskrivande bilagor. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2018 

 SO 2018 bilaga 17-12-05 

 Verksamhetsplan  ÄO 2018 
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§ 261 
 

TEMA: Kontaktpolitiker 
 

Vid en anhörigdag på Hortlaxgården framkom att det är svårt för boendecheferna att veta hur 

de ska kontakta kontaktpolitikerna. Nämndsekreteraren får i uppdrag att uppdatera 

kontaktpolitikerlistan, bland annat genom att ta bort telefonnummer så bara mejladress finns 

kvar. När listan distribueras ut till boendecheferna ska de få information om att kontakten tas 

med den sammankallande för respektive grupp. Listan med kontaktpolitiker ska kompletteras 

med en två gruppbild, en för södra området och en för norra området, som tas vid 

socialnämndens sammanträde den 19 januari 2018. 

 

Maria Truedsson blir sammankallande för Södra området istället för Elisabet Davidsson. För 

Norra området är Mayvor Ekberg sammankallande.  

 


