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§ 24 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

Metodstöd och ett från Våga vilja. 
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§ 25 
 

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 2018 - 18-02 -15 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (33) 

Sammanträdesdatum  

2018-02-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 26 
 

Redovisning av nyckeltalsbilaga 2017 

Diarienr 18SN59 

 
Beslut 

Godkänna redovisningen av nyckeltalsbilagan 

 
Ärendebeskrivning 

Vid socialnämnden januari 2018 beslutades att nyckeltalsbilagan till årsredovisningen skulle 

redovisas vid nämnden i februari. 

 
Beslutsunderlag 

 Nyckeltalsbilaga Arsredovisning 2017 (Socialnämnden) 
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§ 27 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2018, med bilagor ÄO/SO 

Diarienr 17SN344 

 
Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018, med 

tillhörande bilagor. 

 
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 som i detaljerat 

beskriver verksamheterna. 

 

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 21 feb 

 SO 2018 bilaga 18-01-25 

 Verksamhetsplan  ÄO 2018 - 180206 
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§ 28 
 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2017 

Diarienr 18SN48 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå Kommun har under 2017 erhållit 8 706 150 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 

Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. 

Bemanningen är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 

årsarbetare per lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa 

meningsfullhet för de boende. 

 
Beslutsunderlag 

 Återrapportering stimulansmedel 2017 
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§ 29 
 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 

Diarienr 17SN439 

 
Beslut 

Följa Norrbottens kommuners rekommendation att ställa sig bakom ”Riktlinjer för 

förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

 
Ärendebeskrivning 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 

eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna, som är gemensamma för 

kommuner och landsting, tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 

nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 

skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 

 

I riktlinjerna för 2018 har inga ändringar gjorts utan enbart förtydliganden. 

 

Socialberedningen rekommenderar kommunerna att anta riktlinjerna för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2018  

 Rekommendation från Norrbottens Kommuner Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 

för personer med funktionsnedsättning 2018 
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§ 30 
 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 

Diarienr 18SN29 

 
Beslut 

Socialnämnden besluta enligt förslag nedan. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2018 med 1,6 

%. Till detta kommer en höjning av barns personliga kostnader med 200 kr för att säkerställa 

att höjningen av barnbidraget även ska gälla barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. 

 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

 

Barn 0-2 år 100 kr på kläder och 100 kr på hygien samt 30 kr posten livsmedel. 

Barn 3 år. 100 kr på kläder, 50 kr hygien och 50 kr fritid samt 30 kr posten livsmedel. 

Barn 4-20 år. 100 kr på kläder och 100 kr på fritid. 

Barn 4-6 år 30 kr på posten livsmedel. 

Barn 7-10 år 40 kr på posten livsmedel. 

Barn 11-14 år 50 kr på posten livsmedel. 

Ungdomar 15-20 år 60 kr på posten livsmedel. 

 

Ensamstående vuxen 50 kr på posten livsmedel. 

Sambo vuxna 90 kr på posten livsmedel. 

 

Gemensamma hushållskostnader. 

 

Beloppen för gemensamma hushållskostnader höjs med följande belopp. 

10 kronor posten förbrukningsvaror. 

10 kr posten TV licens. 

 

Övriga förändringar. 

Spädbarnsutrustning, höjning föreslås från 11 % av prisbasbeloppet, 4928 kr till 13 % av 

prisbasbeloppet 5824 kr. Detta då nivån varit för låg kopplat till kostnadsläget på 

spädbarnsutrustning. 

Kostnad för internet kan beviljas med 300 kr/månad. 

 

Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört 

med 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Förändringar av riksnormen 2018 

 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 
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§ 31 
 

Sammanställning av loggkontroll i socialtjänsten 2017 

Diarienr 18SN85 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av loggkontrollen och godkänner sammanställningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Patientdatalagen (Svensk författningssamling SFS 2008:355) och Socialstyrelsens 

föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 

2008:14) ger vårdgivaren ansvar för att det finns rutiner för kontroll av loggar (vem och 

tidpunkt för när någon personal varit in i datajournalen). 

 

Enligt socialtjänstens rutin ska systematisk loggkontroll genomföras för samtliga lagrum en 

gång per år och en sammanställning ska redovisas till socialtjänstens ledning och till 

socialnämnden. Kontroll av loggar genomfördes vid två tillfällen under 2017. Underlaget för 

kontrollerna var två veckor under maj respektive november månaders loggar. 

 

Ingen anmärkning har hittats för personerna som varit inne och läst i systemets personakter. 

 

Rutinen för loggkontroll har under 2017 omarbetats efter revision för att stärka säkerheten när 

det gäller sekretess och behörigheter. Som en del i den omarbetade rutinen har antalet 

loggkontroller utökats jämfört med 2016. 

 

Antal loggkontroller gjorda per år enligt: 

2014: 40 loggkontroller 

2015: 114 loggkontroller 

2016: 114 loggkontroller 

2017: 171 loggkontroller 

 
Beslutsunderlag 

 Årsrapport loggkontroll VIVA inom Socialtjänsten 2017 
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§ 32 
 

Brandskydd Korallen 

Diarienr 18SN111 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsäskande av investeringsbudget 

för 2018 på 716 tkr, för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till Korallens 

fortsatta dagliga drift. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Korallens korttids- och fritidsverksamhet har under brandtillsyn fått flertalet anmärkningar 

gällande brandskydd. Tillsynsprotokoll som pekar på flertalet åtgärdspunkter har under 

renovering, på grund av vattenskador, åtgärdats. Återstår att åtgärda är ett 

verksamhetsanpassat sprinklersystem, ett system som i dag krävs vid ombyggnation alt 

renovering av befintliga byggnader där verksamheten är att likna ett gruppboende, detta enlig 

lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 

2003:10). I kostnadsförslag som inkommit lämnas 2 st alternativ (Bilaga). Alternativ 1 

beskriver en helhetslösning med kostnad på 716 tkr. Alternativ 2 så till kommer en årlig 

kostnad till Pireva på ca 90 tkr, detta utöver en kostnad på 495 tkr. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Brandskyddsprotokoll 

 Kalkyl totalen korallen 
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§ 33 
 

Återställning av Solrosens lokaler 

Diarienr 18SN112 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsäskande av driftbudget på 

1 650 tkr för återställning av lägenheter då verksamheten flyttat till nya lokaler. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamheten Solrosen har under hösten 2017 flyttat till nya lokaler då tidigare lokaler ej 

längre ansågs vara verksamhetsanpassade till målgruppen samt påtryckningar från Pitebo som 

uttryckt intresse att återställa lägenheterna för uthyrning till medborgarna i Piteå då det råder 

bostadsbrist. Verksamheten är idag inhyst i lokaler på Gästgivaren, Öjebyn. Bifogat förslaget 

är en kostnadskalkyl om 2 st förslag. Tanken är att återställa, samt behålla två st 1:or till 

socialnämndens fortsatta övriga verksamhet inom psykosocialt stöd till vuxna, så kallade 

närboendelägenheter, förslag 2. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Wåhlinsgatan 2 A och B kalkyl ombyggnad korttidsboende 2017 
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§ 34 
 

Konsultköp Barn och familjer 

Diarienr 18SN113 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av information gällande konsultköp av barnskyddsutredningar 

enligt SoL 11:1, detta enligt befintlig budgetram och delegation. Informationen läggs till 

handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Ett fortsatt högt inflöde av orosanmälningar som leder till utredning gör att ärendekö i väntan 

på handläggning ökar. Detta i kombination av ökade sjuktal bland ordinarie personal gör att 

utredningstider blir allt för långa och riskerar att överskrida den lagstadgade 

fyramånadersperioden. Det fortsatt höga inflödet av orosanmälningar prognosticerar redan nu 

en ökning med 40 % på antalet inledda utredningar under 2018. 

 
Expedieras till  

Socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekö 180216 
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§ 35 
 

Patientsäkerhetsberättelsen 2017 

Diarienr 17SN413 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2017 och anser därmed att den 

interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 

patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en 

beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 

möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Exempel på 

vilka resultat som har uppnåtts kan vara antalet fallskador, avvikelse-rapporter eller 

uppföljning om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och att följsamheten till 

befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att 

nya tekniska stödsystem har införts. Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur 

ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, 

samverkan och hur risker för vårdskador har hanterats. 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs 

(IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

bygger på uppgifter främst från verksamheternas egenkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse 2017 
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§ 36 
 

TEMA: Information från Amsab 
 

Caj och Barbro Skoglund, Amsab, informerar om det uppdrag de fått av kommunchef Ylva 

Sundqvist som en fortsättning av arbetet med HRM-rapporten och socialtjänstens 

genomlysning. Fokus ligger på utredningar barn och unga, institutionsvård barn och unga, 

förstärkta familjehem samt institutionsvård vuxna. Uppdraget genomförs via intervjuer, 

analys av olika underlag, till exempel statistik, mm. 
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§ 37 
 

Redovisning av avvikelser SoL/LSS samt externa avvikelser 2017 

Diarienr 18SN33 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om redovisning av avvikelser SoL/LSS samt externa avvikelser 

2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Alla anställda inom socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade en skyldighet att ”medverka till att den verksamhet som bedrivs 

och de insatser som genomförs är av god kvalitet”, det vill säga ständigt förbättringsarbete 

genom att rapportera avvikelser. Rapportering av avvikelser och rapportering av Lex Sarah 

utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporteringen är att 

verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. 

 

Under 2017 rapporterades 139 st avvikelser in, vilket är 45 färre än föregående år. Likt 

tidigare år kommer de flesta från vård- och omsorgsboendena (73 %). Hortlaxgården och 

Munkberga stod för nästan 70 % av vård- och omsorgsboendenas avvikelser. 

 

Våld/aggressivitet är den vanligaste händelsen, följt av brister vad gäller trygghetslarm. 

 

Antalet inrapporterade händelser inom SoL/LSS fortsätter att minska. Vad minskningen beror 

på är svår att säga, men gissningsvis handlar det om att man blivit sämre på att rapportera in 

avvikelser i verksamheten, inte att antalet oönskade händelser blivit färre. Det som är positivt 

är att kunskapen om avvikelsehantering och Lex Sarah sprider sig till fler verksamheter. 

 

För första året har även en jämställdhetskartläggning gjorts, där man sammanställt hur många 

avvikelser som inkommit gällande män respektive kvinnor. 

 

Anställda inom socialtjänsten har också en skyldighet att värna om brukarna/patienterna även 

när man anser att andra aktörer har brister i sina processer och rutiner. Detta rapporteras och 

diarieförs som externa avvikelser. En sammanställning för 2017 gällande detta redovisas 

också. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av avvikelser 2017, SoL-LSS 

 Redovisning av externa avvikelser 2017 
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§ 38 
 

Resultat av genomförd internkontroll SoL /LSS 2017 

Diarienr 18SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om resultat av genomförd internkontroll 2017 samt anser att den 

interna kontrollen på området är tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Genomförd kontroll för 2017 visar på sammantaget goda resultat. Utbildningsinsatser i 

dokumentation kommer att genomföras i äldreomsorgens under 2018. Genomförande och 

redovisning av linjegranskning kommer centralt att utvecklas under 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontroll SoL LSS SO 

 Internkontroll SoL ÄO 

 Blankett Granskning socialdokumentation 

 Granskning av social dokumentation 

 Granskning placeringsbeslut Barn och familj 

 Internkontroll SOL genomförandeplan 2017 

 Genomförandeplan tabell 
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§ 39 
 

Internkontrollplan SoL/LSS 2018 samt risk- och väsentlighetsanalys 

Diarienr 18SN23 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om internkontrollplan SoL/LSS samt risk- och 

väsentlighetsanalys. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Nämndens internkontrollplan för Sol-LSS innehåller de kontrollmoment som ska utföras 

under 2018. Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste 

processer och bidrar till uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och 

socialnämndens riktlinjer. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd för att avgöra vilka 

parametrar som ska ingå i årets internkontroll. Redovisas separat som bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 Intern kontrollplan  SoL LSS 2018 

 Risk- och väsentlighetsanalys 2018 
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§ 40 
 

Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2017 

Diarienr 18SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om redovisning av socialtjänstens EU-arbete 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området 

för 2017 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för 2017. Socialtjänsten har bland 

annat varit delaktiga i tre EU-projekt (Kompetens för alla, Lärande rekrytering, Your EP) 

samt gjort en egen ansökan (Kompetenslyftet PA) som blivit beviljad medel. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning EU-arbete 2017 
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§ 41 
 

Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2018 

Diarienr 18SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om aktivitetsplan för EU-arbetet i socialtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 

En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2018 har 

upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. Den stora 

aktiviteten under 2018 kommer att vara projekt Kompetenslyftet PA. 

 
Beslutsunderlag 

 Aktivitetsplan EU arbete 2018 
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§ 42 
 

Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga rättigheter 

Diarienr 18SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om redovisning av socialtjänstens arbete inom Mänskliga 

rättigheter 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Piteå kommun antog i januari 2017 nya riktlinjer för mänskliga 

rättigheter. De innehåller 5 olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga 

rättigheter/mångfald; Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande 

samt Jämställdhet. 

I redovisningen har Socialtjänstens arbete utifrån dessa riktlinjer sammanställts. Inom 

området Jämställdhet redovisas bland annat uppdragen som Socialnämnden beslutat om för 

2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning mänskliga rättigheter 2107 

 Riktlinjer mänskliga rättigheter - mångfald 
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§ 43 
 

Aktivitetsplan Mänskliga rättigheter 

Diarienr 18SN61 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om aktivitetsplan Mänskliga rättigheter 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

För 2018 fortsätter socialtjänsten med de jämställdhetskartläggningar som även genomfördes 

under 2017. Planeringen är även att delta i det kommunövergripande arbetet för mänskliga 

rättigheter, tex i den utbildningssatsning som finns, bland annat med grundutbildning i 

mänskliga rättigheter. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att utbilda medarbetare i 

normkritiskt förhållningssätt. 

 
Beslutsunderlag 

 Aktivitetsplan MR 2018 
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§ 44 
 

Redovisning av Socialtjänstens arbete med evidensbaserad praktik 

Diarienr 18SN36 

 
Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om redovisningen av socialtjänstens arbete med evidensbaserad 

praktik samt beslutar att någon ny aktivitetsplan/handlingsplan för arbetet med 

evidensbaserad praktik för 2018 inte ska upprättas och särredovisas. 

 
Ärendebeskrivning 

I uppföljningen redovisas aktiviteter som genomförts i Socialtjänsten inom evidensbaserad 

praktik. Uppföljningen utgår från handlingsplanen för evidensbaserad praktik 2015-2017. 

 

Arbetet med evidensbaserad praktik anses väl implementerat inom Socialtjänsten. Både 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg redovisar aktiviteter på området. Det länsövergripande 

nätverket är dock inte längre så aktivt som det varit tidigare år och man träffas inte längre för 

att utbyta erfarenhet och kunskap. Utifrån detta föreslås Socialnämnden att aktiviteter inom 

evidensbaserad praktik inte längre behöver särredovisas, vilket innebär att ingen ny 

aktivitetsplan/handlingsplan upprättas. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning EBP 2017 

 bil. 2 Handlingsplan för evidensbaserad praktik 
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§ 45 
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2017 

Diarienr 18SN41 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 - 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 AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Stöd och omsorg 

Under kvartal 4 fanns det totalt 20 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fem beslut 

avser sysselsättning. Ett av besluten har verkställts under kvartalet, fyra beslut har ej kunnat 

verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Åtta ärenden avser kontaktfamilj, ett 

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. Sju ärenden avser 

kontaktperson varav två beslut verkställts under kvartalet och en person vill ej längre ha 

insatsen. I de övriga ärendena har ingen lämplig kontaktperson hittats. 

 

Äldreomsorg 

Under kvartal fyra fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut 

avsåg särskilt boende, ett avlösning på avlösningsenhet och ett ledsagarservice. Båda besluten 

om särskilt boende hade kunnat verkställas inom tre månader men fördröjdes på grund av att 

erbjudan om plats avböjdes. I det ena ärendet avböjdes erbjudan om plats på Villa Utkiken för 

tillfälligt boende i väntan på permanent plats och i det andra ärendet avböjdes två erbjudanden 

och vid tredje erbjudandet återtogs ansökan. Ny ansökan gjordes dock senare och det beslutet 

är verkställt under kvartal fyra. Beslutet om avlösning kunde ej verkställas på grund av att 

insatsen aldrig efterfrågades. Verkställigheten gällande beslut om ledsagarservice fördröjdes 

på grund av rekryteringssvårigheter då förutsättningarna var premissade på grund den 

enskildes allergier. Den enskilde har i slutet av kvartal fyra återtagit ansökan och ärendet är 

därför avslutat på personens egen begäran. Så samtliga fyra beslut är därmed antingen 

verkställda eller avslutade under kvartal fyra. 

 

Medborgare 

Stöd och omsorg 

Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då 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. 
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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 

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. Ej verkställda beslut om 

ledsagarservice medför fortsatt isolering till bostaden till följd av funktionsnedsättning vilket 

kan ha inverkan på den enskildes möjlighet till aktiviteter och sociala kontakter. 

 

Verksamhet 

Stöd och omsorg 

Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

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

pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka 

erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på 

verkställighet. 

 

Äldreomsorgen 

Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån 

den enskildes behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser 

och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 

 

Fördröjning av verkställighet gällande Vård och omsorgsboende orsakas främst av platsbrist. 

Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar behoven. 

 

Ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården medför i vissa fall att det 

inte är ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter på Munkberga och ett antal på Österbo 

med små badrum hindrar också tilldelning i vissa fall. 

 

Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande åtgärder på grund av vattenskada 

som nu är gällande på Norrgården leder också till fördröjning av verkställighet. Det dock 

finns en väl fungerande samverkan fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller 

framskjuta renoveringsprocesser där det bedöms möjligt. 

 

Verkställigheten fördröjs även ibland på grund av att erbjudanden avböjs med anledning av 

boendets geografiska läge, specifika önskemål eller andra individuella skäl, alternativt att det 

inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 

största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på 

ärendedragning inför beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. 

Prioriteringen styrs även i hög grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där 

kommunen med nya lagstiftningen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt 

boende i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 
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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 samt ny biståndsbedömning när den 

enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

 

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. 

 

Då ledsagning enligt Sol kan ingå i hemtjänstens uppgifter verkställs numera dessa beslut 

inom rätt rimlig tid. 

 

Budget 

Stöd och omsorg 

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

 

Äldreomsorg 

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

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL - Avidentifierad 

 Avidentifierad - ÄO 
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§ 46 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 - 2017 

Diarienr 18SN42 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 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 AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Under kvartal 4 fanns det 13 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende, 

fyra beslut om daglig verksamhet och ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet. Ett 

boendebeslut har verkställts under kvartalet och två personer har tackat ja till erbjuden plats 

med planerad verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har återtagit sin ansökan. 

Resterande fyra personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 

Av de fyra beslut om daglig verksamhet har två beslut verkställts under kvartalet. För en 

person planeras verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har tackat nej till erbjuden 

plats och ärendet har avslutats. 

I dialog med anhöriga avvaktas med verkställighet av beslutet om korttidsvistelse utanför 

hemmet, till dess verksamheten är tillbaka i ordinarie lokaler. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Uppstart av två nya särskilda boenden under våren 2017 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 har ytterligare beslut verkställts. Verkställighet av daglig verksamhet 

har blivit lättare att genomföra sedan vi flyttat verksamhet till nya lokaler. 

 

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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§ 47 
 

Delgivningar februari 2018 

Diarienr 18SN79 

 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-02-14 

 

 §97  Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen oktober – 

december 2017 

 Protokollsutdrag FSN § 3 

 Bilaga måltidsservice kvartal 4 2017 

 

 §93  Remiss – Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning_servering av folköl 

 Remiss – serveringstillstånd 

 

 §90  Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018 

 Redovisning till länsstyrelsen PO 2017 

 Ansökningsblankett PO Norrbotten 2018 
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§ 48 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-01-01 - 2018-01-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 49 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för februari som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor 

- Undermålig boendemiljö på Berggatan 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Tjänstemannaberedskap 

- Ändrat förfarande föreningsbidrag 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år 

- Arbeta med unga med missbruksproblematik 
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§ 50 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchefen gör en avslutande summering på vad som är aktuellt och betonar särskilt vikten 

av att fortsätta det påbörjade arbetet med digitalisering och innovation. 
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§ 51 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Kontaktpolitikerna för det södra området har fått en inbjudan att delta på Munkbergas 

anhörigträff. 

 

Nämndsekreteraren får i uppdrag att uppdatera kontaktpolitikerlistan och mejla ut den. 

 

 

 


