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§ 96 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Daglig verksamhet och sysselsättning. 
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§ 97 
 

Månadsuppföljning ekonomi april 2018 

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 har påbörjat en fördjupad ekonomisk analys 

där enskilda gruppboendens kostnadsutveckling har setts över. Uppdraget är att 

gruppboendena ska klara sin budget med det tillskott nedläggningen av Hummerstigen 

medförde. Förslag till beslut är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med april 

2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -15,6 mkr. Prognosen för 

helåret är en budgetavvikelse på -46,4 mkr. 

 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet 

av anmälningar och ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat 

markant jämfört med 2017 vilket också ökat kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet 

placeringar på institutionsvård varit på en låg nivå under årets fyra första månader vilket 

bidragit till lägre kostnader. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,5 mkr och 

beror på en kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 

 

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med april -1,2 mkr och prognosen för helåret 

är – 4,6 mkr. Det är beställare hemtjänst som står för största delen av budgetavvikelsen, -4,4 

mkr vilket beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilda boendena har en prognos på 

-0,8 mkr. De övriga verksamheterna inom äldreomsorgen håller sin budget. 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild april 2018 

 Månadsuppföljning april 2018 
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§ 98 
 

Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 

Diarienr 18SN17 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att vid varje Socialnämndssammanträde 

redovisa aktiviteter för att åtgärda det negativa resultatet i budgeten och samtidigt stärka 

kvalitén i verksamheten. Socialtjänstens verksamheter i Piteå kommun har under flera år haft 

negativt resultat trots ett kontinuerligt arbete för att leverera högkvalitativa tjänster till 

medborgarna till låga kostnader för verksamheterna. På uppdrag av socialnämnden har det här 

dokumentet skapats för att sammanställa de genomförda och planerade åtgärder som 

förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2018 för att nå budget i balans. Målet 

med uppdraget är att kunna på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda 

och planerade åtgärder som förvaltningen jobbar med. Samt att kvalitetssäkra informationen 

med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning 

och/eller resultat. Uppdraget omfattar alla socialtjänstens verksamheter där nämnden 

tillsammans med förvaltningen bedömer att det finns utrymme för besparingar utan att 

kompromissa socialtjänstens kvalitet i tjänsterna som erbjuds till medborgarna. 

Tanken bakom det här dokumentet är att det ska bli ett levande dokument som ständigt 

utvecklas och förändras i samma takt som verksamheterna i socialtjänsten utvecklas och 

förändras. Uppdraget kommer att fortsätta tillsvidare. 

För att ett åtgärdsförslag ska flyttas upp i tabellen pågående åtgärder ska bifogad mall vara 

ifylld. Åtgärden är genomförd när beslut är taget i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialförvaltningens aktiviteter för att nå budget i balans 2018-04-26 
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§ 99 
 

Rutin för att förebygga och behandla undernäring 

Diarienr 18SN183 

 
Beslut 

Godkänna rutinen för att förebygga och behandla undernäring 

 
Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd, Förebyggande av och 

behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) som gäller från 1 januari 2015. Föreskriften 

ställer krav på rutiner inom hälso- och sjukvård i region och kommunal verksamhet och inom 

socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

 

Undernäring är vanligt förekommande, främst bland svårt sjuka och äldre. Undernäring är 

ofta både underdiagnostiserat och underbehandlat. Med tydliga rutiner för att förebygga, 

upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas. 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin för att förebygga och behandla undernäring 
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§ 100 
 

Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 

utgör risk för patientsäkerheten 

Diarienr 18SN184 

 
Beslut 

Godkänna rutinen för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för 

patientsäkerheten 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kap. 7§ patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren anmäla till IVO om 

det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom 

hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra 

en fara för patientsäkerheten. Lag (2012:957). 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
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§ 101 
 

Förslag till tillsättande av dataskyddsombud 

Diarienr 18SN172 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt föreslagen 

kostnadsfördelning. 

 

Socialnämnden beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för Piteå 

kommunkoncern. 

 
Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Detta 

kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 

dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 

dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 

Datainspektionen. 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 

rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 

den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 

organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 

dataskyddsombudet. 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 

och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 

dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 

förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 

organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 

ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 

arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 

reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

 

Förslag 

Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå 

kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 

tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 

En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning. 

Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 

Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 

Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 

 

Kostnad och kostnadsfördelning 

Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 

utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 

beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
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nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 

översyn av kostnader och fördelning ske. Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud 

delas genom att alla nämnder och bolag bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 

15 000 kr vardera och dels en kostnad som grundar sig på fördelning med omsättning 

respektive antal anställda som grund. Socialförvaltningen/Socialnämndens del i detta blir 

204 055 kr. 

 
Expedieras till  

Ulf Gustafsson 

 
Beslutsunderlag 

 §52 Förslag till tillsättande av Dataskyddsombud 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (25) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 102 
 

Förslag till tillsättande av personuppgiftssamordnare för 

socialtjänsten 

Diarienr 18SN191 

 
Beslut 

Utse Krister Vikgren (IT-samordnare) till personuppgiftssamordnare för socialtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 

kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 

dataskyddsombud (DSO) och i varje förvaltning i Piteå kommun en 

personuppgiftssamordnare. Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 

dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 

Datainspektionen. 

Personuppgiftssamordnares uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga i socialförvaltningen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnare ska också bevaka att reglerna följs. Det 

innebär att verksamheterna måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete med stöd av 

personuppgiftssamordnaren. 

Personuppgiftssamordnare ska rapportera till socialtjänstens ledning. Samordnaren ska se till 

att det finns en handlingsplan för GDPR för socialtjänsten, att alla verksamheter är 

informerade om att den finns och att de aktivt deltar i förvaltningens dataskyddsarbete. 

Samordnaren ska se till att det finns rutiner så att förvaltningens strategi för skydd av 

personuppgifter efterlevs, bland annat genom utbildning och intern granskning. 

Personuppgiftssamordnare har också uppgiften att vara kontaktperson för socialtjänstens 

verksamheter i GDPR frågor och kontaktperson mellan socialförvaltningen och kommunens 

dataskyddsombud. 
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§ 103 
 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS, kvartal 1 2018 

Diarienr 18SN197 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2018 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 1 fanns det 10 gynnande ej verkställda beslut. Sex st beslut om särskilt boende, 

3 st beslut om daglig verksamhet och 1 st kontaktperson. 2 st boendebeslut har verkställts 

under kvartalet och 1 st personer har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet 

under kvartal 2 - 2018. Resterande personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 

Beslut om daglig verksamhet så har 1 st beslut verkställts under kvartalet. 

 

Konsekvensanalys 
Medborgare 

Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 

boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att upprättas och 

presenteras såväl verksamhet och politik. 

 

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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§ 104 
 

Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 1 2018 

Diarienr 18SN196 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 - 2018 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 1 fanns det totalt 14 beslut som ej verkställts inom tre månader. 3 st beslut 

avser sysselsättning. Åtta ärenden avser kontaktfamilj. 3 st avser kontaktperson. Under kvartal 

1 så har 8 st beslut verkställts, företrädesvis så har det varit kontaktperson som har kunnat 

verkställas, dessa är 6 st till antalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 

kontaktfamilj/kontaktperson har hittats alternativt matchats. 

 

Äldreomsorg 

Under kvartal 1 fanns totalt 16 beslut som ej verkställts inom 3 månader, samtliga beslut om 

särskilt boende. 10 av besluten avser personer med särskild boendeform i tillfälligt boende på 

Villa Utkiken i väntan på permanent plats varav 2 har erbjudits plats och verkställts under 

kvartal 1 respektive verkställs under början av kvartal 2. 6 beslut avser personer som väntar i 

ordinär boendeform varav 3 är verkställda under kvartalet och 3 hade kunnat verkställas men 

personerna avböjde erbjuden plats. 2 av dess 3 beslut hade dessutom kunnat verkställas före 3 

månader om personerna tackat ja. Dessa 2 personer har återtagit ansökan om särskilt boende 

under kvartalet. 

 

 

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. 

 

Äldreomsorg 

Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och 

nattetid istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst och 

hemsjukvård. Även andra insatser som exempelvis dagverksamhet och avlösning är eller kan 

bli aktuella. Ibland är det anhöriga som ansvarar för omvårdnaden. Tiden fram tills att en 
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inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, missnöje samt att 

behov av anhörigas stöd ökar. Även att anhörigas behov av stöd och avlastning ökar. 

 

 

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 beslut om Vård och omsorgsboende orsakas främst av 

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

behoven. Boendebestånd med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive 

Mogården är i vissa fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Munkbergas samt ett antal på 

Österbos lägenheter med små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa 

förflyttningshjälpmedel krävs. Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande 

åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder till fördröjning i verkställigheten. Det finns 

en samverkan med fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta 

ytskiktsrenovering. I vissa fall fördröjs verkställigheten på grund av att erbjudanden avböjs 

med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, 

alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan 

lägenhet tilldelas. 

 

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

största behovet. För att säkerställa 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 till personer vid utskrivning från slutenvården som inte 

kan återgå till ordinär boendeform där kommunen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut 

om särskilt boende. 

 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 

tillgodoses i ordinär boendeform både dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 

hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i 

förekommande fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, 

återkommande kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning 

om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som ges 

samt eventuellt andra insatser som beviljas i avvaktan på verkställighet 
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Budget 
Stöd och omsorg 

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

 

Äldreomsorgen 

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

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL SO - Avidentifierad 

 Rapportering SoL ÄO - Avidentifierade 
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§ 105 
 

Delgivningar maj 
Diarienr 18SN198 

 

 

 §97  Resultat Tillitsbarometern 2017 

 Rapport Tillitsbarometern Piteå 

 KPR Protokoll 2018-03-08 

 KPR Protokoll 2018-03-08 - bilaga "En bättre plats att åldras på 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-05-07 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (25) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 106 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-04-01 - 2018-04-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 107 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 

Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-04-25 Yttrande till förvaltningsrätten 

2018-04-26 Upphävande av omedelbart omhändertagande LVM 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (25) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 108 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för maj som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor 

- Undermålig boendemiljö på Berggatan – inflyttning 2018-09-01 till nytt boende 

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Ändrat förfarande föreningsbidrag – redovisas i september 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – utreds under året 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 

- Tjänstemannaberedskap – utredning klar från Barn och familj. Till socialnämnden den 19 

juni. 

- Utreda kostnader för förbrukningsartiklar för boende på vård- och omsorgsboende med 

utgångspunkt i riksnorm för hygien i syfte att hitta ett enhetligt system. Till socialnämnden 

den 7 september. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan maj 2018 
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§ 109 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchef: 

 Sommarrekryteringen går relativt bra. Man har lyckats rekrytera ca 270 personer av de 

330 personerna som behövs. 

 Amsab gör nu intervjuer med representanter för verksamheten för den 

organisationsöversyn som pågår. Den kommer att presenteras på socialnämnden den 

19 juni. Då ska även analysen av Stöd till barn och familj och Missbruksenheten 

redovisas. 

 En uppföljning har påbörjats gällande den nya samverkanslagen. 

 Det har upptäckts ytterligare problem med lokalerna på Berggatan och nu försöker 

man hitta ersättningslägenheter dit de boende kan flytta i väntan på att det nya boendet 

står klart. 
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§ 110 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Maria Truedsson (S) och Maria Wikslund (V) har besökt Roknäsgården och fick där frågan 

varför det inte längre finns  samrådsgrupper. Ordförande Agnetha Eriksson (S) svarade att de 

upphörde på initiativ av pensionärsorgansiationerna, som även hade intiterat till grupperna, på 

grund av att syftet inte uppfylldes längre. 
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§ 111 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

Britta Lysholm (C) undrar hur det blir med ledamöternas deltagande på Piteå dansar och ler. 

Ordförande Agnetha Eriksson (S) svarar att det frågan kommer upp på socialnämnden den 19 

juni. 
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§ 112 
 

TEMA: Framtidens stöd och omsorg 

Diarienr 18SN223 

 
Beslut 

Socialnämnden ger t f avdelningschef för Stöd och omsorg i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att starta ett barn- och ungdomsboende enligt LSS § 9 p 8. 

 

Socialnämnden ger t f avdelningschef för Stöd och omsorg i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att starta ett stödboende för ungdomar. 

 
Ärendebeskrivning 

Frida Berman, socialsekreterare Psykosocialt stöd till vuxna, berättar om samverkan mellan 

Strömgården och Vuxenpsykiatrin i Piteå. Hon redogör bland annat genom ett klientfall hur 

det kan fungera. 

 

Tomas Nilsson, t f avdelningschef Stöd och omsorg, presentera vad som är på gång inom 

avdelningen, till exempel: 

- översyn på Stöd till barn och familj samt Psykosocialt stöd till vuxna 

- digitaliserat ekonomiskt bistånd 

- översyn Våga Vilja 

- utökad samverkan med skola och polis 

- utmaningar, till exempel rekrytering av familjehem, underskott kontra investering, lokalbrist 

  

Även ärendet gällande stödboendet och skrivelsen från Stöd till barn och familjer ingick i 

temat. 
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§ 113 
 

Stödboende för personer med missbruk och beroende i Piteå 

Diarienr 18SN192 

 
Beslut 

Socialnämnden ger Psykosocialt stöd till vuxna i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. Ny 

kontakt ska tas med PiteBo för inventering av lämpliga lokaler. Det uppdaterade underlaget 

ska även innehålla en organisationsskiss och en kostnadskalkyl. Ärendet ska redovisas vid 

socialnämnden den 7 september. 

 
Ärendebeskrivning 

Inom Piteå kommuns missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG), möter vi 

många personer med missbruk och beroende som har svårigheter att på helt egen hand klara 

sin vardag. Orsakerna till det kan vara flera; flera har aldrig kunnat komma igång med ett 

vuxenliv p g a sitt missbruk och saknar förebilder, kunskaper, vanor och/eller erfarenheter. 

Andra behöver lång tid för att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på 

hemmaplan utan stöd blir för svårt. För vissa kan även samsjuklighet med 

neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar hindra dem att kunna leva helt 

självständigt. En väsentlig del för återhämtning och rehabilitering är bostad, ordnad ekonomi 

och meningsfullt innehåll i sin vardag som t ex arbete/studier, fritidsaktiviteter och ett socialt 

sammanhang. Idag finns inga insatser i vår kommun som möter upp de behov av stöd i 

vardagen för personer med missbruk och beroende som beskrivs ovan. 

 

För flera av dem som fått bistånd till behandling på behandlingshem synliggörs under 

behandlingstiden individens eventuella svårigheter i vardagen. Det kan vara allt från att ta 

hand om sin egen person till att ta kontakt med myndigheter. Många personer med missbruk 

har någon form av samsjuklighet, alltså förutom sin beroendesjukdom även psykiatriska- 

och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Efter en tids drogfrihet blir det mer tydligt vilka 

eventuella kognitiva svårigheter andra diagnoser ger. Att hitta egna strategier för att hantera 

livet drogfritt och klara svårigheter i vardagen är en del av behandlingen på ett 

behandlingshem. Vi bedömer att det finns möjlighet att korta behandlingstiden på institution 

för en del av de Pitebor som genomgår behandling på behandlingshem om det fanns ett 

alternativ som erbjuder vardagsstöd och trygghet på hemmaplan. 

 
Beslutsunderlag 

 Stödboende 2018-05-07 
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§ 114 
 

Skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och familjer 

Diarienr 18SN178 

 
Beslut 

Socialnämnden har informerats angående skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och 

familjer, gällande förslag på insatser samt revidering av nuvarande insatser. Socialnämnden 

ger Stöd till barn och familjer i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialsekreterare från Barn och ungdomsgruppen har över en överskådlig tid uttryck 

avsaknad av tillräckliga insatser på hemmaplan i Piteå för att på ett effektivt sätt kunna möta 

upp behov och efterfrågan, som i sin tur leder till ett varaktigt och tillfredsställande 

förändringsarbete. De insatser som kommunen idag erbjuder bedöms inte vara tillräckliga och 

arbetsgruppen upplever otillfredsställelse att ej kunna erbjuda, motivera och verkställa 

insatser utifrån insamlad information, bedömning och uttryckligt behov. Förslag som nämns i 

skrivelse (bilaga 1) liknar i mångt och mycket det redan idag påbörjade arbetet av översyn av 

öppenvården Barn och familjer. I översynen kommer uppsökande, motiverande och 

aktiverande insatser att ses över, detta med avsikt för att utöka hemmaplansalternativen som i 

förlängningen kan, bör, leda till färre antalet uppbrott och placeringar och barn och unga. 

 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse BoU 

 

 


