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§ 116 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

Två ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Äldreomsorgen och ett 

från Korttids- och fritidsverksamheten. 
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§ 117 
 

Månadsuppföljning ekonomi maj 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 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. Förslag till 

beslut är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med maj 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med maj en budgetavvikelse på -21,5 mkr. Prognosen för 

helåret är en budgetavvikelse på -46,5 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 ökat under månaden och därigenom också en ökad 

budgetavvikelse. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -7 mkr och beror på en 

kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 

 

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med maj -2,5 mkr och prognosen för helåret 

är – 5,2 mkr. Beställare hemtjänst står för största delen av budgetavvikelsen, -5 mkr vilket 

beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilda boendena har en prognos på -1,3 mkr. 

De övriga verksamheterna inom äldreomsorgen har en positiv prognos. 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild maj 2018 

 Månadsuppföljning maj 2018 
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§ 118 
 

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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§ 119 
 

Förslag gällande förändring av avgifter 

Diarienr 18SN228 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ta bort avgiften för larmknappen på 1000 kr och ersätta det med 

formuleringen: 

Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet 

debiteras till självkostnadspris. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

 

Socialnämnden beslutar att Äldreomsorgen inte tar ut någon avgift för larmknapp från och 

med 2018-06-26 till och med 2019-01-31. 

 
Ärendebeskrivning 

Ändringen gällande avgift för larmknappen, i dagsläget tas det ut en avgift på 1000 kr för 

borttappad larmknapp. Förslaget som ges är att ta bort den avgiften och ersätta den med en 

formulering som omfattar all teknisk utrustning till exempel larmknapp, larmapparat, 

bevakningskameror mm. Den nya texten föreslås lyda: Borttappad eller skadad teknisk 

utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 120 
 

Information om läkemedelsrobot 

Diarienr 18SN240 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del avinformationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett led i att effektivisera arbetet och göra det mer patientsäkert är att använda sig av den 

välfärdteknik som finns att tillgå på marknaden. Vi kommer att under 6 månader, med start i 

augusti, testa en läkemedelsrobot- Evondos i ordinärt boende. Vi kommer att hyra 6 

läkemedelsrobotar till en kostnad av 2500 kr/ styck och månad. 

 

Hemsjukvården köper dagligen tjänster av hemtjänsten att utföra delegerade insatser som inte 

sammanfaller med en SoL-insatser, det handlar främst om att ge läkemedel. Idag finns på 

marknaden välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller andra 

funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt lösgör tid för 

hemtjänsten. Patientsäkerheten ökar och det blir mer kostnadseffektivt eftersom det kostar 

mer att personal går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

 

Läkemedelsroboten hjälper brukare att komma ihåg att ta sina läkemedel i tid. Till roboten 

finns även ett distansvårdsystem vilket betyder att den som har behörighet på distans kan se 

alla aktiviteter som händer kring roboten. Det går även att ändra inställningar på distans. 

Roboten har ett låst skåp som fylls på med distansdispenserande läkemedelsrullar. Roboten 

talar om både med ljud och ljus i stegrande frekvens att det är dags för brukaren att ta sina 

mediciner. Den läser optiskt av dospåsarna, vilket innebär att påsarna alltid ges till rätt person, 

på rätt dag och vid rätt tidpunkt. Om brukaren av någon anledning inte tar sina läkemedel, 

samlas dessa i ett låst fack i maskinen. Ett meddelande går då till undersköterskorna i 

hemsjukvården och sedan även till distriktssköterskan. Vid eventuella fel på roboten går ett 

meddelande till Evondos som då kan starta undersökningen av vad som kan vara fel. 

 

Vi har identifierat personer som har delegerade insatser men inga SoL-insatser. Av dessa görs 

ett urval vilka som kan tänkas klara av att ta sina mediciner med hjälp av roboten. Personen 

måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen meddelar att det är dags att ta sina 

läkemedel. Vidare måste personen kunna se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra 

funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också 

ha, eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att vara aktuell för projektet. 
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§ 121 
 

Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 

Diarienr 17SN344 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i riktlinjen. 

 
Ärendebeskrivning 

I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Tidigare text beskrev hur man 

hittade det på gamla Insidan. Texten i riktlinjen är nu uppdaterad för nya Insidan. Dessutom 

har bilden som beskriver årshjulet uppdaterats till samma som finns på Insidan. 

 

I riktlinjen har också bilden som beskriver socialtjänstens organisation uppdaterats 

tillsammans med den efterföljande texten under rubriken 6.2 

 
Beslutsunderlag 

 Planeringsförutsättningar SN 2018 
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§ 122 
 

Ändringar delegationsordning 

Diarienr 18SN127 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen 

 
Ärendebeskrivning 

Ändring 1 

Överklagan: Förtydligat i kommentar till punkt A2.1 och i inledande text att alla ärenden som 

överklagas och som föreslås gå vidare till domstol för prövning ska passera AU för beslut. 

 

Ändring 2 

I inledande text har ett stycke ”Övrigt” lagts till för att beskriva att beslutanderätten för 

delegat även omfattar förordnad vikarie/ställföreträdare. Detta för att det inte ska uppstå några 

oklarheter i delegation i och med semestrar och liknande. 

 

I samband med detta uppmärksammades också att under punkt H8 saknas delegat 

verksamhetsområdeschef PSV och under H9 saknas delegat verksamhetsområdeschef PSV 

och avdelningschef SO. Om detta läggs till blir kommentar överflödig och kan därmed tas 

bort. 

 
Beslutsunderlag 

 Utdrag delegationsordning 
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§ 123 
 

Internkontrollplan HSL 2018 

Diarienr 18SN229 

 
Beslut 

Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 

att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 

sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 

patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 

mars årligen. 

 

I diskussion med företrädare från verksamheten har det förts en diskussion om att 

tidigarelägga verksamhetens uppföljningar för att kunna arbeta gemensamt med analyser av 

resultaten. Tyvärr bedömdes detta inte möjligt för detta år, men MAS avser att ta upp 

förslaget igen till nästa års arbete med internkontrollplanen. 

 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att upplevelse av risk handlar om brist på 

tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. Betydligt färre 

som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att tänka nytt, 

organiserar, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 

prioriteringar. 

 
Expedieras till  

MAS 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan HSL 2018 

 Internkontrollplan HSL 2018 - med korrigeringar 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 

 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 - med korrigeringar 

 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 180412 
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§ 124 
 

Sprinklersystem Energigränd 

Diarienr 18SN244 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar en investeringsbudget för 2018 på 750 

tkr för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till Energigränds gruppboende. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Gruppboendet Energigränd flyttar sin verksamhet till nyproducerade lokaler och enligt 

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10), och lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) så är verksamheter som drivs enligt Boverkets byggregler, 5b klassad verksamhet, 

skyldig att i sina lokaler rusta med sprinklersystem. Kostnadsförslag som är bifogat beskriver 

två alternativa investeringskostnader på ca 595 tkr exkl moms, alt 630 tkr exkl moms. 

Kostnaden för brandskyddet är 595 tkr + moms och för konsulttjänster 40 tkr + moms. 

Kommunen kan dock enbart lyfta momsen för installation i gemensamhetslokaler och den 

största delen av installationen är i de boendes egna lägenheter vilket medför att 

investeringskostnaderna blir ca 750 tkr. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Kostnadsredovisning Part AB 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13 (23) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-19  
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§ 125 
 

Föreningsbidrag KPR 2018 

Diarienr 18SN234 

 
Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2018 till 

pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2018 är 138 300 kronor. 

 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 

utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 

Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 

och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

 

För att klara budget för 2018 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 

18,83 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,77 kr 

per medlem. 

 
Beslutsunderlag 

 Samanställning Föreningsbidrag 2018 bilaga 1 

 Samanställning Föreningsbidrag 2018 bilaga 2 

 
Paragrafen är justerad 
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2018-06-19  
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§ 126 
 

Föreningsbidrag KTR 2018 

Diarienr 18SN235 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag för föreningarna. 

Det administrativa stödet till HSO betalas ut till hälften. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

  

 
Ärendebeskrivning 

År 2018 har 16 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Varje förening ges 5 000 kronor i 

grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande medlem. Den totala summan är 365 000 

kronor. 

 

Nytt för året är att föreningarna redovisat medlemsantalet i män och kvinnor. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag föreningsbidrag KTR 2018 

 Förslag föreningsbidrag 2018_KTR 

 
Paragrafen är justerad 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 15 (23) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 127 
 

Föreningsbidrag KFR 2018 

Diarienr 18SN236 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2018 har 8 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Samtliga har ansökt om grundbidrag, 

medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den totala summan är 600 000 kronor. 

 

Nytt för året är att föreningarna fått frågan om de kan redovisa medlemsantalet i män och 

kvinnor. Det är dock endast IOGT/NTO som redovisat på det sättet och har 51 % män och 49 

% kvinnor. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag föreningsbidrag KFR 2018 

 Föreningsbidrag_ber_2018_KFR 

 
Paragrafen är justerad 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 128 
 

Delgivningar juni 
Diarienr 18SN231 

 

 

 § 75  Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 4 

2017 

 §76  Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2017 

 §129  Fördjupad månadsrapport mars 2018 

 §148  Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 

 Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 

 Cirkulär 18:19 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Länsstyrelsens beslut om statsbidrag till verksamhet med Personligt ombud 2018 

 Redovisning av ärendeflödet 2018 
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Sammanträdesdatum  

2018-06-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 129 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-05-01 - 2018-05-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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2018-06-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 130 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 

Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-06-12 Omplacering till vårdnadshavare 

 
Beslutsunderlag 

 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt juni 
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Sammanträdesdatum  

2018-06-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 131 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för juni 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 

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

utgångspunkt i riksnorm för hygien i syfte att hitta ett enhetligt system 

- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan juni 2018 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 132 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

 Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har fått ett gemensamt uppdrag att 

ta fram en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. 

 300 personer har gått introduktion för sommarvikarier. 

 Norrgårdens nio platser ska bemannas så snart som möjligt. 

 Intensivt stöd till barn och unga startar till hösten i samverkan med skola och polis. 

 Det är nu klart att Innovationsfonden kommer att finansiera två processledare under 

två år. 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 133 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

 Frågan om huruvida boende på trygghetsboende även betalar hyra för gemensamma 

lokaler har kommit upp. Ordförande informerar om att det är socialnämnden som 

betalar för till exempel Samvaron. De boende betalar således inget extra för detta. 

 Porten på Öjagårdens trygghetsboende låser kl 16.00. Det finns ett önskemål från de 

boende at dörren låses 19.00. Förvaltningschef tar reda på varför det är på detta vis. 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 134 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

Inga av ledamöterna väckta frågor. 
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§ 135 
 

TEMA: Återkoppling från Amsab 
 

Caj och barbro Skoglund, Amsab, ger en genomgång av sin rapport "Vägval - en rapport om 

ledning och styrning inom socialtjänsten i Piteå". 

Uppdraget har varit att: 

•Utvärdera nuvarande ledningsorganisation inom socialförvaltningen med fokus på såväl för- 

som nackdelar 

•Identifiera lösningar som på bästa sätt kan tillgodose kravet på en effektiv ledning och 

styrning med avseende på verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö samt utvecklings- och 

innovationsmöjligheter 

•Redovisa ett eller flera alternativ till hur verksamheten ska ledas i framtiden 

De redovisade alternativen är: 

1. Fortsatt utveckling av En socialtjänst inom ramen för nuvarande ledningsorganisation  

2. Fortsatt utveckling av En socialtjänst inom ramen för en ny ledningsorganisation för 

hela förvaltningen. Färre chefsnivåer och ett starkare fokus på första linjens chefer 

3. Kraftfulla insatser för att styra och leda verksamheten inom Stöd och omsorg med 

färre chefsnivåer och ett starkare fokus på första linjens chefer. Ingen förändring av 

ledningsorganisationen inom Äldreomsorgen 

4.  Mer småskalig ledning och styrning genom att verksamheten delas upp på två 

förvaltningar 

 

För mer information – se presentation.  


