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§ 2 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

funktionsnedsatta och ett från Stöd till försörjning, Daglig verksamhet. 
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§ 3 
 

Årsredovisning 2017 

Diarienr 18SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa årsredovisning 2017. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 

om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska 

omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 

kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 

även en del i internkontrollen. 

Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 

redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 

(väsentlighetsprincipen gäller). 

Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 

att tidplanen följs i alla led. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2017  

 SN bild december 2017 
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§ 4 
 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2018 

Diarienr 18SN17 

 
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 var 

att vid 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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§ 5 
 

Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk 

som vårdats på behandlingshem 

Diarienr 17SN264 

 
Beslut 

Socialnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. 

 
Ärendebeskrivning 

Det inkom 2017-05-02 ett medborgarförslag till Piteå kommun avseende eftervård för 

personer som vistats på behandlingshem för sitt missbruk. Förslagsställaren föreslår att det 

behövs en fungerande eftervård, ett färdigt koncept, för personer då de kommer hem från 

behandlingshem. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk som vårdats på 

behandlingshem 

 Medborgarförslag - eftervård 
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§ 6 
 

Förändring av dubbletter vid Berggårdens vård- och omsorgsboende 

Diarienr 17SN428 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bygga om dubbletterna till två- rumslägenheter och minskar 

därigenom antalet lägenheter på Berggården till 60 

 
Ärendebeskrivning 

Berggården har idag 64 lägenheter. 60 av lägenheterna är ettor på 40 m². På varje enhet finns 

en dubblett på 51 m². Dubbletten består av två små sovrum där det mindre rummet är 11,5 m² 

och det större är 17,5 m². I lägenheten finns ett trinettkök samt badrum som delas av båda 

omsorgstagarna. Rummen i dubbletterna är svåra att hyra ut då de inte håller den standard 

som krävs. De som flyttar in önskar oftast att få byta till större lägenhet så fort det blir en 

ledig. Arbetsmiljön för personalen är inte bra på grund av de små rummen. Rummen är därför 

av många skäl inte lämpliga som vård- och omsorgsboende. 

 

Från den 1 november 2012 är det en rättighet att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även 

i de fallen endast en make eller sambo är i behov av bostad och vård- och omsorgsinsatser i 

ett särskilt boende. Sedan januari 2014 och framåt har cirka 50 tvårumslägenheter försvunnit 

när vård- och omsorgsplatser omvandlats till trygghetsboende vilket gör det svårare för 

äldreomsorgen att klara parboendegarantin. Av de totalt 478 lägenheter som finns på vård- 

och omsorgsboendena inklusive Villa Utkiken är 34 lägenheter tvårummare och resten 

enrumslägenheter. Fler tvårumslägenheter skulle göra det lättare att klara rätten till parboende. 

 

Tvårumslägenheternas storlek på vård- och omsorgsboendena varierar mellan 56 m² till 61,5 

m² och hyreskostnaderna ligger mellan 4934 – 6100 kronor/månad. Berggårdens 

tvårumslägenhet skulle bli 51 m² och månadshyran blir 5 695 kr/månad. 

 

Socialförvaltningen har som uppdrag att arbeta med en ekonomi i balans. En minskning av 

fyra lägenheter skulle minska personalkostnaderna med cirka 1,8 miljoner kronor per år 

(4 lägenheter x 0,8 å/a = 3,2 årsarbetare). Att bygga tillbaka de fyra dubbletterna vid 

Berggården till tvårumslägenheter beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Ombyggnationerna 

planeras påbörjas våren 2018. 

 

Personalen har lämnat sina synpunkter till risk och konsekvensanalysen och ärendet har varit 

upp i äldreomsorgens samverkansgrupp. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning dubbletter Berggården 

 Risk och konsekvensanalys vid omvandling av dubbletter till tvåor 
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§ 7 
 

Avveckling av socialförvaltningens fonder/stiftelser 

Diarienr 17SN446 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna fördelningsförslag av kvarvarande kapital i 

socialförvaltningens fonder/stiftelser Carl Erikssons fond, Piteå hjälpfond och Lundmarks 

fond som kommer att avvecklas på uppdrag av kommunledningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har haft ansvar under många år att förvalta ett antal fonder i stiftelseform vars 

kapital och avkastning är i dagsläge relativ små. Införandet av årliga statliga administrativa 

avgifter riskerar över tid förbruka kapitalet i respektive fond/stiftelse vilket så småningom 

kommer att begränsa fondens ändamål. 

 

Utifrån bakgrunden har Piteå kommun i egenskap av förvaltare ansökt hos Länsstyrelsen om 

tillstånd att förbruka fondernas kapital vilket Länsstyrelse godkände då fonderna/stiftelserna 

uppfyllde villkoren för förbrukning av fondens kapital: 

 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag tillsammans med ekonomiavdelningen att ta fram 

förslag för förbrukande av medel i donationsfonder utifrån de beslut Länsstyrelsen fattat. 

Förslagen ska motsvara de ursprungliga ändamålen för respektive fond/stiftelse. 

Fonderna/Stiftelserna som berör socialförvaltningen är: 

• Carl Erikssons fond 

Kapital: 277 tkr 

Ursprungligt ändamål: Främjande av barns och ungdomars vård och fostran. 

• Piteå hjälpfond 

Kapital: 302 tkr 

Ursprungligt ändamål: Barn-och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade. 

• Lundmarks fond 

Kapital: 99 tkr 

Ursprungligt ändamål: Trivselfrämjande åtgärder Strömgårdens gästhem. 

 

Förslaget från socialförvaltningen är att, genom ansökan, dela ut kapitalet inom en ett- till 

treårsperiod till verksamheterna, privat personer och föreningar som motsvarar målgrupperna 

i fondernas ursprungliga ändamål. I bilagan finns ett detaljerat förslag för fördelning av 

kapitalet. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag till avveckling av fonder 
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§ 8 
 

Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma 

riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan 

Diarienr 18SN5 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att följa Norrbottens kommuners rekommendation 

om Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan. 

 
Ärendebeskrivning 

En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 

betalningsansvar mm. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och 

Region Norrbotten och berör innehållet i hur samverkan ska ske. 

 

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. 

 

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för Social 

välfärd har diskuterat ärendet och föreslår: 

Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 

Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 

Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 

Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 

månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

 

Styrelsen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 

Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 

kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 

månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

 

Kommentar från socialtjänsten: 
Riktlinjerna innebär att kommunen åläggs större ansvar än vad lagstiftningen anger gällande 

formerna för den samordnade individuella planeringen (SIP). Det är den 

landstingsfinansierade öppna vårdens fasta vårdkontakt som ansvarar för att samordna och 

kalla till SIP men kommunens ansvar att närvara hos den enskilde i de fall SIP ska ske i 

dennes bostad. Kommunen har därmed inte möjlighet till distansmöte via länk likt 

öppenvården har möjlighet till. SIP som förväntas företrädesvis äga rum i den enskildes 

bostad till skillnad från föregående lagstiftning inom slutenvården kan innebära ökad logistik, 

ökad tidsåtgång vilket i sin tur ger effekter på befintliga bemanningsresurser. Även behov av 

ökad bilpool och digital teknisk utrustning kan förväntas. Implementeringen av nya 

lagstiftningen innebär behov av sedvanlig uppföljning vid förändringsarbete och därmed är 
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det positivt och nödvändigt med beslutad utvärdering och möjlighet till riktlinjerevidering 

inför 2018-10-31. 

 
Expedieras till  

Norrbottens kommuner 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma riktlinjer för samverkan 

- Samordnad individuell plan  
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§ 9 
 

Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi gällande 

införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en 

del av digitaliseringen 

Diarienr 18SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att följa Norrbottens kommuners rekommendation om Strategi 

gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av 

digitaliseringen 

 
Ärendebeskrivning 

I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att Sverige år 

2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en 

jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå visionen krävs en verksamhets-

utveckling utifrån individers och personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. 

Digitaliseringen kan, när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre 

kvalitet, mer effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens 

möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 

 

Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i kommunerna 

samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga glappet och klara av att 

erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna så behöver vi införa alternativa 

arbetssätt. Det krävs att takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt 

först – personligt där det behövs”. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, 

vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer 

bort att medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service 

och tjänster utifrån sina förutsättningar. 

 

Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 

digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall genomsyra 

hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers och på ett samordnat 

sätt möta marknaden som en part. 

 

Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. Genom 

samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform kan länets 

kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir gemensamma alternativ 

för alla kommuner. 

 

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att anta strategin och den 

gemensamma handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 

 
Expedieras till  

Norrbottens kommuner 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 

 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi gällande införande av 

välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
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§ 10 
 

Tema på socialnämndens sammanträden 2018 

Diarienr 18SN18 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till Tema på socialnämndens sammanträden 

2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har vid varje sammanträde ett fastställt tema. Förslag till plan för kommande 

år läggs enligt följande: 

 

Januari – Information från polisen, process bistånd – hemtagning, beslut om personlig 

assistans 

Februari – Stöd och omsorgs VEP-bilaga 2018, information HRM-uppdraget 

Mars – Årsbokslut – VO-områden, statistik från årsredovisningen 

April – GDPR, innovationsprojekt 

Maj – VEP 2019 

Juni – studiebesök 

September – Delårsuppföljning – VO-områden 

Oktober – Revisorernas årliga granskning 

November – VEP SN 

December – Kontaktpolitiker 
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§ 11 
 

Månadsrapport missbruksvård december 2017 

Diarienr 17SN2 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för december 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Under december har det varit avsevärt färre besök på mottagningen jämfört med föregående 

månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är ca 60 dygn färre än föregående månad. Tre 

personer får vård med stöd av LVM. 

 

Vi har varit tvungna att göra några avvikelser där sjukvården inte varit medvetna om sitt 

åtagande om kvarhållande av en person omedelbart omhändertagen enligt LVM alt dömd till 

vård enl LVM. Frågan har aktualiserats bl a på chefsträff med psykiatrins chefer och de har 

arbetat med frågan internt för spridning av kunskap. 

 

Minskningen av besök under december beror troligen på fler helgdagar vilket innebär färre 

mottagningsdagar. Det har sett likadant ut i december 2015 och 2016. Antalet personer med 

pågående utredning för institutionsbehandling eller som fått behandling på institution är även 

denna månad något färre än föregående månad. 

 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under december 

kostat 1 064 975 kr vilket är ca 110 803 kr mindre än f g månad. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport december 2017 
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§ 12 
 

Hemtjänsttimmar SO – December 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 i december 2017 313 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 december 2017 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 24 timmar per 

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

personlig assistans har tappat sin assistansersättning och fått hemtjänst istället. Psykosocialt 

stöd timmar har ökat marginellt med 2 tim/v. Genomsnittet för året för SO är 334 beviljade 

timmar per vecka. 

 

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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§ 13 
 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård december 2017, Äldreomsorg 

Diarienr 17SN4 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 2 timmar/dag jämfört med november 

vilket motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 9. Timmarna för 

den hälso- och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten är 

densamma som föregående månad. Antalet personer har minskat med 2 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 481 tim 757 tim/dag Omsorgstagare 685 

Hemsjukvård 616 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 57 

 

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

8 till vård och omsorgsboende. Den 9 januari fanns totalt 19 icke verkställda beslut om 

särskilt boende. 12 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 7 

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 och de som blir kvar på 

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

samt att anhöriga avlastas. 

 

Verksamhet 
Beslutet att öppna korttidsplatser på Villa Utkiken bidrar till att klara verksamhetens uppdrag 

dock har inte hemtjänsttimmarna minskat men det bidrar till att vi har ytterst låg kostnad 

gällande betalningsansvar för färdigbehandlade personer på sjukhus. Verksamheten har 

fortfarande svårt att tillgodose behovet av plats till boende, framförallt demensboende vilket i 

sin tur får konsekvensen att personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till särskilt 

boende. Detta medför att tillgängliga platser för bedömning och avlösning minskar och kan 

medföra större svårigheter att klara uppdraget i och med nya utskrivningslagen. 

 

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 på grund av vattenskador. 
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§ 14 
 

Rapport ärendekön för barn och unga tom 2018-01-15 

Diarienr 17SN5 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2017-01-15 är 29 ärenden. Samtliga utom 4 av utredningarna handlar 

om misstanke om våld i någon form. 2 är inledda i oktober, övriga är inledda i november eller 

senare. Inflödet till Stöd till barn och familjer sjönk under det tredje kvartalet jämfört med de 

två första men ökade igen under sista kvartalet, främst i december. Då vi också har prioriterat 

att avsluta de utredningar som ska vara klara under 2017 för att hålla lagstadgad utredningstid 

har det gjort att utredningar som inte kunnat fördelas till handläggare ökat igen. 

 

Personalsituationen 
2018-01-15 arbetar 12 socialsekreterare samt en beteendevetare i barn- och ungdomsgruppen. 

En socialsekreterare i februari. Sedan årsskiftet har vi motsvarande 2,5 årsarbetare sjukskrivna 

och det är oklart om någon av dem blir långvarig. 

 

Att lyckas med kompetensförsörjningen av socialsekreterare kommer tillsammans med 

storleken på inflödet av ärenden 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. Just nu bedömer vi att 

utredningstiden kommer att hållas i pågående utredningar. 

 

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 
Budgeten för personal för 2017 överskreds ordentligt utifrån överanställningar och köp av 

konsulttjänster för att klara utredningstiderna. Prognosen inför 2018 ser utifrån planerade 

budgetförstärkningar bättre ut och i dagsläget bedöms budget för personalkostnader hålla. Det 

ökade antalet insatser kan komma att påverka kostnaderna för insatser och framför allt 

placeringar utanför hemmet. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön 180115 
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§ 15 
 

Rapport placeringar barn och unga i förstärkt familjehem och på 

institution 

Diarienr 17SN6 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 11:e januari var 29 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 17 var placerade på HVB hem.2 i bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar enligt LSS (även pågående LVU). 1 barn på SiS (statens institutionsstyrelse) och 

10 i förstärkt familjehem. 

10 barn var under 12 år (5 pojkar och 5 flickor) och 19 barn och unga fanns i spannet 13 till 

21 år (9 flickor och 10 pojkar). 

12 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 4 är placerade enligt 3 § 

LVU (eget beteende), 7 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 

barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen.. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
29 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 2018 

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 behöver 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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§ 16 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2017-12-01 - 2017-12-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§ 17 
 

Delgivningar januari 2018 

Diarienr 18SN12 

 

 

 Socialnämndens yttrande med anledning av föreläggande om vite, Barn och familj 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-01-12 

 KPR 2017-11-23, protokoll med bilagor 

 Riksnormen för försörjningsstöd 2018 

 Cirkulär 17:52 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Cirkulär 17:53 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Cirkulär 17:54 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Beslut från KS/KF 

 § 295 Förändring av taxa inom socialtjänsten 

 Taxa inom socialtjänsten 

 § 303 KF Ej verkställda beslut SoL kv 3 2017 

 § 304 KF Ej verkställda beslut LSS kv 3 2017 
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§ 18 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för januari som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor 

- Undermålig boendemiljö på Berggatan 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Tjänstemannajour 
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§ 19 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchefen informerar om att hon slutar sitt uppdrag den 28 februari. Eva Börjesson Öman 

blir t f socialchef fram till 31 augusti 2018. Hon informerar vidare om att 10 miljoner beviljats 

till det nya vård- och omsorgsbonedet på Berget, lokalflyttar, Våga vilja mm. 
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§ 20 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Den 18 januari var det invigning av Solrosens nya lokal i Öjebyn. Flera ledamöter tog tillfället 

i akt att besöka korttidsverksamheten för att se på de fina lokalerna. 
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§ 21 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur socialtjänsten ska arbeta för att 

möte det ökande problemet med unga med missbruksproblematik. 
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§ 22 
 

TEMA: 
 

 Information från polisen 
Det finns en grupp ungdomar i Piteå kommun (ca 50 på grundskolan och 25 på 

gymnasiet) som polisen känner en stor oro för. Antal skriv´na SoL 14 har ökat från 71 

stycken 2015 till 126 stycken 2017. Frågor som polisen ställer till socialnämnden är 

om organisationen är den rätta samt vad ska göras och vem ska göra vad. 

 

 Från ansökan till beslut 
Äldrecentrats heldygnsbedömning, avlösning samt vård- och omsorgsteamet berättar 

tillsammans med två biståndshandläggare om vad som händer under denna process. 

 

 Beslut om personlig assistans 2017 
Ann Wennerkull, VO-chef Stöd för vuxna med funktionsnedsättning, har en 

genomgång av ärenden gällande personlig assistans under 2017. Hon redogör för de 

personer som är aktuella samt för kostander för ärdenden med bifall. Ann berättar 

även om vad som är på gång under 2018. 

  

 


