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§ 52 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

funktionsnedsatta och ett från Äldreomsorgen. 
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§ 53 
 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 (Ej ÄO) 

Diarienr 18SN15 

 
Beslut 

En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 

den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste 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. 

Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. 

Verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna ska påbörja en fördjupad ekonomisk analys 

där enskilda gruppboendens kostnadsutveckling ses över. Uppdraget är att gruppboendena ska 

klara sin budget med det tillskott nedläggningen av Hummerstigen medförde. 

 
Ärendebeskrivning 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på en budgetavvikelse 

på – 0,2 mkr för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -1,4 mkr. 

Under året har bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom 

ersättningarna har korrigerats samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt 

ökade kostnaderna under fjolåret. Prognosen för hela området är + 0,1 mkr. 

 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 8 mkr, att jämföra med samma 

period föregående år då budgetavvikelsen var – 9,5 mkr. 

 

Ingen uppföljning är framtagen för äldreomsorgen på grund av förändring av organisation 

vilket medfört att det inte har hunnits med. Första uppföljningen för äldreomsorg blir 

fördjupade månadsuppföljningen till och med mars månad. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning februari 2018 

 SN bild februari 2018 
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§ 54 
 

Fördelning av ospecificerad investeringsram 

Diarienr 18SN136 

 
Beslut 

Anta föreslagen fördelning av ospecificerad investeringsram 2018 

 
Ärendebeskrivning 

I fullmäktiges beslut om VEP 2018-2020 har socialnämnden tilldelats 1,0 mkr i ospecificerad 

investeringsram. Fördelningen mellan avdelningarna föreslås enligt nedan. 

 

Äldreomsorg 650 tkr 

Stöd och omsorg 350 tkr 
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§ 55 
 

Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017/019974 

Diarienr 17SN164 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisad komplettering i ärendet. 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket gjorde i maj och juni 2017 inspektion avs. socialsekreterarnas arbetsmiljö 

vid Stöd till försörjning. Svar till arbetsmiljöverket utifrån brister och krav lämnades i 

december 2017. Arbetsmiljöverket har i mejl daterat 2018-02-05 begärt kompletteringar 

utifrån tidigare insänd redovisning över vidtagna och planerade åtgärder avs. 

socialsekreterarnas arbetsmiljö. 

Till arbetsmiljöverket har nedanstående skickats per mejl. 

Resultatet av AMSAB:s undersökning biläggs som bilaga. 

Avidentifierade riskbedömningar med planerade och genomförda åtgärder biläggs som bilaga. 

Pågående och planerade insatser som ska främja en god och hållbar arbetsmiljö redovisas i 

särskilt dokument. 

 
Beslutsunderlag 

 Begäran komplettering AMV. 

 Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017 

 Riskbedömningar och handlingsplaner 

 Stöd till försörjning 
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§ 56 
 

Ny klagomålshantering i hälso- och sjukvården 

Diarienr 18SN105 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta rutin om klagomålshantering i hälso- och sjukvården. 

 
Ärendebeskrivning 

Från 1 januari 2018 råder en förändrad klagomålshantering inom hälso- och sjukvården. En 

ny lag har inrättats, lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som ersätter lag om 

patientnämndsverksamhet. Vidare har bland annat patientsäkerhetslagen förändrats. Den 

förändrade klagomålshanteringen innebär att patienter i första hand ska vända sig till 

vårdgivaren med sina klagomål och i andra hand till patientnämnden som har fått ett tydligare 

uppdrag att hjälpa patienter att få sitt klagomål besvarat av vårdgivaren. Inspektionen för vård 

och omsorgs (IVOs) utredningsskyldighet begränsas och IVO ska utveckla en 

patientcentrerad tillsyn. Det är fortsatt möjligt att anmäla ett klagomål till IVO men IVO 

utreder enbart anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där 

en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har 

avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet 

allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. IVO ska 

också utreda vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt 

smittskyddslagen. IVO utreder som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i 

tiden. 

 

Den nya lagstiftningen gäller enbart patientens klagomål som rör insatser inom hälso- och 

sjukvården, klagomål inom socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service (LSS) är 

inte förändrade. För en patient/brukare som vistas i kommunal verksamheten kan det många 

gånger vara svårt att veta inom vilket lagrum som man vill lämna sitt klagomål. Detta 

framförde också Socialnämnden i sitt remissyttrande till utredningen och i propositionen ”Ett 

mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården” framgår det att några 

remissinstanser, företrädesvis kommuner, har lyft fram att regelverket borde gälla samtliga 

lagrum. I remissen skrivs dock att frågan inte har behandlats i utredningen och regeringen 

lämnade därför inget förslag i den delen. 

 

I propositionen framgår att vårdgivaren senast en arbetsdag efter det att patienten framfört ett 

klagomål så bör vårdgivaren ge patienten besked om att klagomålet tagits emot och om 

möjligt ge besked om när vårdgivaren planerar att lämna ett svar. Det framgår också i 

propositionen att fyra veckor anses vara rimlig svarstid för de flesta klagomål. Man kan 

vidare läsa att patienten alltid bör få respons på sina klagomål oavsett om vårdgivaren anser 

det obefogat. För att följa lagstiftarens intentioner så har det bland annat på kommunens 

”synpunkten” inrättats ett automatiskt svar till de medborgare som skickar in synpunkter. För 

att råda bot på sekretessproblematiken internt i kommunen samt för att fullfölja lagstiftarens 

intentioner om att det ska vara enkelt att framföra sin klagan har socialtjänsten inrättat en egen 

sida för klagomålshantering till vilken det länkas från kommunens synpunkten. Vidare har 

socialtjänstens rutin för patientnämndsverksamheten reviderats för att ligga i linje med ny och 

förändrad lagstiftning. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (23) 

Sammanträdesdatum  

2018-03-28  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Med anledning av att den förändrade lagstiftningen enbart omfattar hälso- och sjukvård så har 

det tagits fram en rutin som beskriver det specificerade ansvaret inom hälso- och sjukvården. I 

övrigt hänvisas klagomålshanteringen som tidigare till socialnämndens riktlinje för hantering 

av synpunkter och klagomål i socialtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin klagomålshantering HSL 
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§ 57 
 

Informationssäkerhetsberättelse 2017 

Diarienr 18SN124 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationssäkerhetsberättelsen för 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt dokumentet ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna säkerhetsberättelse 

upprättas och i ett antal punkter redovisa det arbete som skett runt informationssäkerhet inom 

Socialtjänsten under året. 

 
Beslutsunderlag 

 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2017 
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§ 58 
 

Digitaliseringsplan 2018-2020 

Diarienr 18SN123 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner digitaliseringsplan för 2018 – 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Digitaliseringen inom Socialtjänsten sker på ett flertal områden. För att på ett väl genomtänkt 

och sammanhållet sätt utföra digitaliseringsprojekt behövs en plan som beskriver detta och i 

vilken aktiviteter delas in i olika för perioden prioriterade fokusområden. 

Denna digitaliseringsplan som sträcker sig under perioden 2018 till 2020 beskriver dessa 

fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs även de aktiviteter som redan är pågående 

men även några som planeras att starta. 

 
Beslutsunderlag 

 Digitaliseringsplan Socialtjänsten 2018-2020 
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§ 59 
 

Socialnämndens årsredovisning 2017 

Diarienr 18SN110 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad årsredovisning för 2017, med tillhörande bilagor. 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisningen beskriver de arbete som utförts under 2017 av förvaltningsledningen och 

stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 

styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till årsredovisningen med 

kompletterande text. 

 

Händelser under året: 

 

- Handlingsplan för ökad patient och brukarmedverkan 

- Korttidsboende ÄO, möjliggör snabbare hemgång från slutenvård 

- Två nya gruppbostäder SO 

- Nya digitala planeringssystem testas på särskilda boendeformer - minskar avvikelser 

- Samplanering påbörjad 

- Omsorgsapp för mobil dokumentation utvärderas i hemtjänsten 

- Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 

- Arbetskläder i äldreomsorgen - reducerar smittspridning 

- Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 

- Chefsutbildning, fem steg – innovation 

- Verksamhetsflyttar 

- Låga kostnader för betalningsansvar 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 2017 

 Årsredovisning ÄO 2017 

 Årsredovisning_2017_SO_Bilaga 
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§ 60 
 

Utvärdering av test av positioneringslarm vid vård- och 

omsorgsboenden 

Diarienr 18SN100 

 
Beslut 

Informationen om permanentning av försök med positioneringslarm läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Utvärdering av test med positioneringslarm: 

Ett projekt med test av har utförts vi Munkberga vård- och omsorgsboende under drygt ett års 

tid. Syftet med försöket var att se om trygghetsskapande teknik inom vård- och 

omsorgsboenden kan minska begränsningsåtgärder och istället skapa möjlighet till ökad 

integritet, aktivitet och delaktighet. Kostnaden för ett positioneringslarm är ca 6000 kr för 

inköp av utrustning och abonnemangskostnad 1200 kr/år. 

Utvärderingen visar att de endast rör sig om ett litet antal personer det kan fungera för. För 

personer med långt framskriden demenssjukdom är det svårt hitta i omgivningarna om de 

flyttar in på ett särskilt boende i ett område de inte kände till som friska. De personer det kan 

fungera för är de som flyttar in på ett boende i sina gamla kända hemtrakter. 

För de personer det fungerade för gav det en ökad frihet, rörlighet och med det en lindring av 

oro. Medboende upplevde en lugnare miljö när den ”orolige” gick ut från boendet en stund. 

Trädgården har kunnat nyttjas i större utsträckning än tidigare. Positioneringslarmet ökade 

tryggheten för både närstående och personal. 

Processen innan larmet kunde börja användas var krånglig och tidskrävande och behöver 

därför ses över. 

Trots att positioneringslarm endast passar ett fåtal personer på vård- och omsorgsboendena 

permanentas det då det ger dessa personer så mycket till så låg kostnad. Äldreomsorgen avser 

att ha ett antal larm centralt som kan lånas ut till vård- och omsorgsboenden där behov finns. 
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§ 61 
 

Omföring Framtidens äldreomsorg 

Diarienr 18SN125 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar flytta medel från kontot Framtidens äldreomsorg till en ny tjänst på 

samvaron vid Källbogården samt en ny tjänst till demensstöd för särskilda boenden i 

äldreomsorgen. 

 
Ärendebeskrivning 

I projektet Framtidens äldreomsorg finns beslutat ett antal delprojekt. Vi planerar nu att starta 

upp två av dessa under våren. För att kunna göra det behöver pengar omföras från kontot för 

Framtidens äldreomsorg till respektive verksamhet. 

- Samvaroverksamhet vid trygghetsboendet på Källbogården. En personal anställs som 

samordnare. 

-Demensstöd till särskilda boenden. Tidigare har ett demensstöd startats upp riktat till 

personer boende i ordinärt boende. Nu startar vi upp demensstöd riktat mor särskilt boende 

genom att anställa en person. 
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§ 62 
 

Jour och beredskap under våren och sommaren 2018 

Diarienr 18SN106 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om jour och beredskap under våren och sommaren 2018 enligt 

förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag på jour och beredskap under våren och sommaren 2018: 

 

Valborgsmässoafton den 30 april: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 

17:00 till 10:00 dagen efter. 

 

Skolavslutningen den 15 juni: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 

17:00 till 10:00 dagen efter. 

 

Midsommarafton den 22 juni och midsommardagen den 23 juni: Två tjänstemän från Stöd 

och omsorg, beredskap i hemmet kl 19:00 till 10:00 dagen efter respektive dagar. 

 

Piteå dansar och ler den 25 juli till 29 juli: 

Onsdag den 25 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 

Torsdag den 26 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 

Fredag den 27 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-03:00 aktiv tjänst samt 

beredskap i hemmet till kl 10:00 dagen efter. 

Lördag den 28 juli: två tjänstemän kl 16:00-03:00 aktiv tjänst, samt beredskap i hemmet till kl 

10:00 dagen efter. 

 

För beredskapen gäller följande villkor: beredskapsersättning enligt avtal. Kvalificerad 

övertid vid telefonsamtal eller behov av insatser i någon form. 

 

För PDOL gäller kvalificerad övertid. 
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§ 63 
 

Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 

Diarienr 17SN321 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av granskningen och lägger den med ett godkännande till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden. Revisorernas uppgift är att ge underlag till fullmäktiges prövning om 

verksamheten sköts ändamålsenligt, om räkenskaperna är rättvisande mm. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport grundläggande granskning 2017 
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§ 64 
 

Ändringar i delegationsordningen 

Diarienr 18SN127 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ändring 1 

”F12. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 

enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef STF” 

 

Ärendet ligger nu under ”F. Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd” men det gäller 

även Stöd till barn och familjer. I samband med omstruktureringen av den nya 

delegationsordningen har ärendet hamnat på fel ställe och bör flyttas. 

Förslaget är att ärendet flyttas till ”P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m” mellan P1.1 

och P1.2 samt att ”STF” tas bort från delegaten. 

Ny formulering: ”P1.2. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol 

om återkrav enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef ” 

 

Ändring 2 

I ärendet ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 24 a-24 

g §§ LSS 

Kvalitetscontroller” föreslås att det bör läggas till ”eller motsvarande” som delegat då även 

kvalitetsansvarig mottar och utreder rapporter. 

Ny formulering: ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 

24 a-24 g §§ LSS, Kvalitetscontroller eller motsvarande 
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§ 65 
 

Delgivningar mars 

Diarienr 18SN130 

 

 

 §169  Granskning av socialtjänstens interna kontroll 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-03-21 

 

Beslut från KS/KF 

 §7  Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

 Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

 §8  Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

 

KTR 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08 
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§ 66 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-02-01 - 2018-02-28 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 67 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för mars 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 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 

- Begäran om yttrande från riksdagens ombudsmän (JO) angående ansökan om personlig 

assistans 

- Remiss – ett fönster av möjligheter. Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende 

- Granskning av socialtjänstens interna kontroll 

- Promemoria: Kommunens informationsskyldighet enligt LSS 
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§ 68 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

 Ordförande ger en återrapportering av några adoptionsärenden. 

 Ordförande informerar om arvsfondsprojektet som Föreningsservice ansvarar för. 

Målgrupp är personer med dagverksamhet enligt LSS. 

 Socialchefen informerar om att HRM-rapporten nu sprids i många olika kanaler. 

Slutresultatet av Amsabs fördjupning kommer att redovisas under våren. 
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§ 69 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Fredagen den 13 april mellan kl 11.00-15.00 har socialnämnden en innovationsutbildning 

tillsammans med kommunstyrelsen. Utbildare är Sara Tunheden, Innovationsguiden, SKL och 

lokal är Nolia City Konferens. Innan utbildningen gör socialnämnden ett studiebesök på 

Källbogården. 
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§ 70 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

 Vid tillfälle skulle nämnden vilja ha en genomgång på hur möteshandlingar ska 

hanteras. 

 Simon Granberg (MP) undrar om det finns en långsiktig plan för arbetet med en 

budget i balans. Han får till svar att det finns ett dokument som innehåller åtgärder på 

både kort och lång sikt. 

 

 

 


