
 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

 

 

Sekreterare Eva-Lena Lundberg 

 

Ordförande 

 

Agnetha Eriksson 

 

Justerande 

 

Elisabet Davidsson 

 

Maria Truedsson 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-07 

Anslags uppsättande 2018-09-13 Anslags nedtagande 2018-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten 

  

Underskrift/anslaget av Eva-Lena Lundberg 

 

Plats och tid Österbo, Storgatan 10 C  

Fredag 7 september 2018, kl. 10:00-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Elisabet Davidsson, §§ 141-154, 159, 162 

Maria Truedsson, §§ 155-158, 160-161, 163-173 

  

Justeringens plats och tid Socialtjänsten, 2018-09-13  kl. 14:30 

  

Paragrafer              §§ 141, 143-146, 

148-173 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Agnetha Eriksson (S), ordförande 

Sven-Gösta Pettersson (S)  

Elisabet Davidsson (S)  

Maria Truedsson (S)  

Maria Wikslund (V), ersätter Louise Mörk (S)  

Rune Berglund (S)  

Nina Lindström (V)  

Charlotte Elworth (M) 

Monika Karlsson (NS), deltar på §§ 141-147, 159, 162  

Ulla Persson (L) 

Mayvor Ekberg (KD)  

Britta Lysholm (C)  

  

Övriga deltagare Fredrik Sjömark, socialchef 

Eva Börjesson Öman, biträdande socialchef 

Jan Lindberg, verksamhetsområdeschef Psykosocialt stöd till 

vuxna, §§ 146, 173 

Gunilla Granqvist, enhetschef Psykosocialt stöd till vuxna, § 145 

Linda Stenström, kvalitetssamordnare med EU-ansvar, § 144 

Roger Burman, verksamhetsområdeschef Stöd till barn och 

familjer, §§ 149-152, 154, 173  

Thomas Utterström, verksamhetsområdeschef Stöd till försörjning,  

§ 173 

Ann Wennerkull, verksamhetsområdeschef Stöd till vuxna 

funktionsnedsatta, §§ 148, 173 

Tomas Backeström, avdelningschef Stöd och omsorg, §§ 153, 173  

Karin Olofsson, verksamhetsområdeschef hälso- och sjukvård, §§ 

156, 173  

Mona Sundqvist Alm, verksamhetsområdeschef hemtjänst, § 173 

Leena Leijon, verksamhetsområdeschef särskilt boende, § 158, 173 

Carina Lundberg, verksamhetsområdeschef , § 173 

Helena Magnusson, avdelningschef Äldreomsorgen, §§ 155, 157, 

173 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  

§ 141  Utvalda ärenden 2018 ...................................................................................................... 5 

§ 142  Delårsrapport augusti 2018 ............................................................................................. 6 

§ 143  Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 ............................................... 7 

§ 144  Yttrande revisionsrapport internkontroll ......................................................................... 8 

§ 145  Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2018 ............................................................... 9 

§ 146  Utredning av insatser för personer med spelmissbruk .................................................. 10 

§ 147  Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens gruppbostad 3 maj 2018 .... 11 

§ 148  Kvartalsrapport hemtjänsttimmar SO kvartal 2 2018 ................................................... 13 

§ 149  Kvartalsrapport för ärendekön barn och unga kvartal 2 2018 ....................................... 15 

§ 150  Kvartalsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution kvartal 2 2018 .. 17 

§ 151  Förslag på införande av tjänstemannaberedskap ........................................................... 19 

§ 152  Handlingsplan rekrytering familjehem .......................................................................... 20 

§ 153  Information om avveckling av Träffpunkten Öjebyn ................................................... 22 

§ 154  Information om intensivt stöd till barn och unga .......................................................... 23 

§ 155  Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård kvartal 2 2018 

Äldreomsorg ................................................................................................................... 24 

§ 156  Information om erbjudande om gratis influensavaccinering för brukarnära personal i 

socialtjänsten .................................................................................................................. 26 

§ 157  Information om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården ........................... 27 

§ 158  Möjlighet för brukare att köpa förbrukningsartiklar ..................................................... 28 

§ 159  Ändrade rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsbidrag ........................ 29 

§ 160  Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 2018 ........................................ 30 

§ 161  Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 2018 ........................................ 33 

§ 162  Lokala riktlinjer för hjälpmedel .................................................................................... 35 

§ 163  Riktlinjer för placeringar barn och unga ....................................................................... 36 

§ 164  Riktlinjer för missbruksvård samt placeringar missbruk .............................................. 37 

§ 165  Medborgarförslag Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå ........... 38 

§ 166  Delgivningar september 2018 ....................................................................................... 39 

§ 167  Delegationsbeslut 2018 ................................................................................................. 40 

§ 168  Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

juni - augusti ................................................................................................................... 41 

§ 169  Återrapportering av ärendebevakningslistan ................................................................. 42 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 170  Ordförande/socialchef informerar ................................................................................. 43 

§ 171  Kontaktpolitikerna har ordet ......................................................................................... 44 

§ 172  Av ledamöterna väckta ärenden .................................................................................... 45 

§ 173  TEMA: Delårsbokslut ................................................................................................... 46 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 141 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 142 
 

Delårsrapport augusti 2018 

Diarienr 18SN317 

 
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. Socialnämnden 

godkänner delårsrapporten till och med augusti 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning till och med augusti 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport augusti 2018 

 SN bild augusti 2018 
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§ 143 
 

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 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 144 
 

Yttrande revisionsrapport internkontroll 
Diarienr 18SN129 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrande 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden uppfyller de granskade parametrarna om upprättad riskanalys, beslut om 

internkontrollplan 2018 samt uppföljning av internkontrollplan 2017. I årsredovisningen görs 

även bedömningen att nämndens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

 

Socialnämnden har tre internkontrollplaner; en för ekonomi, en för Socialtjänstlagen 

(SoL)/Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt en för Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Det som granskas i internkontrollen utgår från en risk- och 

väsentlighetsanalys utifrån de risker vi ser i verksamheten. 

 

Socialnämnden delar revisionens uppfattning om att kommunstyrelsen bör se över policyn 

och fastställa tillämpningsanvisningar för intern kontroll samt uppföljning av nämndernas 

internkontrollarbete. Även rekommendationen att politiker och tjänstepersoner bör få 

regelbunden utbildning i internkontroll står Socialnämnden bakom. 

 
Expedieras till  

Kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll 
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§ 145 
 

Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2018 

Diarienr 18SN43 

 
Beslut 

Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 2:a kvartalet 2018 

 
Ärendebeskrivning 

85 stycken fler besök på mottagningen jämfört med första kvartalet ingen skillnad vad gäller 

gjorda hembesök. 26 personer fler och 758 vårddygn mer på behandlingshem andra kvartalet 

jämfört med första kvartalet 2018. Tre personer har under perioden fått/får vård med stöd av 

LVM vilket är lika många som första kvartalet. 

 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska vårdavdelningen i Piteå 

eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket underlättar för våra klienter med en planerad 

behandling. 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under andra kvartalet kostat 4 634 352 kr. Jämfört 

med första halvåret 2017 har 2018 institutionsvården kostat 93 655 kr mindre . 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport april-juni 2018 
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§ 146 
 

Utredning av insatser för personer med spelmissbruk 

Diarienr 18SN161 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutade att återremittera ärendet. 
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§ 147 
 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens 

gruppbostad 3 maj 2018 

Diarienr 18SN248 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna svaret på arbetsmiljöverkets krav från inspektionen den 

3 maj 2018. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
Ärendebeskrivning 

Svar till arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens gruppbostad den 3 maj 2018 

(2018/024830). Svaret ska lämnas till arbetsmiljöverket senast 180828. 

 

 

1.1 Ni ska se till att ni har beredskap, rutiner samt utrustning för första hjälpen och krisstöd. 

- Rutiner finns för krishantering vid akut händelse. Se bilaga 1 och 2. 

- Larm finns för akut behov av hjälp. 

- Första hjälpen utrustning för blodstopp och förband finns på arbetsplatsen. 

- Första hjälpen utbildning inplanerad för hela personalgruppen hösten 2018. 

 

2.2 Ni ska ta fram rutiner för att säkerställa att all personal känner till hur larmet fungerar 

samt rutiner för underhåll och kontroll av larmets funktion. 

- Larmet testas 1 gång i månaden. Personal turas om att testa för att alla ska hållas 

uppdaterade, se bifogad rutin i bilaga 3. 

- Vi för bok på vilka datum det testats och vilka av personalen som har testat. 

 

3.1 Ni ska se till att vassa knivar och andra föremål som kan skada personal eller brukare 

rensas från verksamheten. 

- Alla vassa föremål i gemensamhetsutrymmets kök ska alltid vara nedlagt i sina lådor och 

skåpar. 

- Vassa knivar i köket låses in. 

- Hall-utrymmet är fritt från lösa objekt som kan användas mot någon person. 

 

4.1 Ni ska undersöka arbetsförhållanden i er verksamhet och bedöma riskerna för ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Ni ska undersöka alla faktorer som kan påverka arbetsmiljön för era olika 

yrkeskategorier i arbetet med olika brukare. 

- Se bifogad riskbedömning för den aktuelle brukaren, Denna arbetar vi med löpande. bilaga 

4. 

- Se riktlinjer för bemötande/förhållningssätt gällande den aktuelle brukaren, bilaga 5. 

 

5.1 Ni ska se till att ni har rutiner som säkerställer att era arbetstagare som är nyanställda, 

vikarierande har fått nya arbetsuppgifter eller som återkommer efter en längre frånvaro får 

introduktion i arbetet. 
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Vid introduktion av ny vikarie eller genomgång med personal som haft längre frånvaro 

används en checklista för att säkra att alla delar tas upp. Punkterna som gäller 

säkerhetsåtgärder är: 

? Förhållningssätt/bemötande – gå igenom dokument 

? Rutin för larm samt test av larm 

? Säkerhetsåtgärder, hur man ska placera sig, hålla avstånd - gå igenom lokalen och visa 

? Krishanteringsrutiner och rutiner för orostillstånd hos brukare 

 
Expedieras till  

Arbetsmiljöverket 

 
Beslutsunderlag 

 Krishantering vid akut våldshändelse Gränden - bilaga 1 

 Handlingsplan vid psykiska orostillstånd hos brukare på Gränden - bilaga 2 

 RUTIN OCH INSTRUKTION OM PERSONLARMET - bilaga 3 

 Riskbedömning PN 2018 - bilaga 4 

 Förhållningssätt - bilaga 5 

 Resultat av inspektion 3 maj 2018 Grändens gruppbostad 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 148 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar SO kvartal 2 2018 

Diarienr 18SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 

behov. I januari 2018 utfördes 312 tim/vecka, mars 360 tim/vecka, maj 414 tim/vecka och 

juni 456 tim/vecka. 

 

Konsekvensanalys 

Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I juni 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 42 timmar per vecka, 

jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på 8 brukare. En brukare som har haft 

personlig assistans har tappat sin assistansersättning och fått hemtjänst istället och har haft 

behov av ytterligare utökningar de sista månaderna. Den andre brukaren har en neurologisk 

sjukdom med en svår funktionsnedsättning som resultat av detta och får därför omfattande 

hemtjänst med 60 tim/vecka (har utökats sedan den sista rapporten skrevs). Den tredje 

brukaren är ett palliativt ärende som är stort och omfattande. Brukaren har flyttat till Piteå 

från annan kommun för att vara närmare vårdhuvudman. Det fjärde ärendet är ytterligare en 

inflyttad person med stora omsorgs- och tillsynsbehov. Det femte ärendet är en multisjuk 

person där det har tillstött en akut försämring som har krävt stora utökningar. Det sjätte 

ärendet är ytterligare ett palliativt ärende som med stor sannolikhet kommer att behöva än mer 

hjälp om någon/några månader. Det sjunde ärendet är ett nytt ärende med en person som har 

fått en omfattande stroke. Avslutningsvis har det tillkommit ytterligare ett nytt ärende med en 

person som har ALS. Utöver dessa ärenden har fler ärenden tillkommit, dock inte lika 

tidsomfattande som de ovan. Psykosocialt stöd timmar ligger kontant med beviljade timmar. 

Genomsnittliga timmar 2017 för SO var 334 beviljade timmar per vecka. 

 

Medborgare 

Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där. 

 

Verksamhet 

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

 

Budget 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
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dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 149 
 

Kvartalsrapport för ärendekön barn och unga kvartal 2 2018 

Diarienr 18SN46 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2018-06-30 är 30 ärenden. 10 handlar om misstanke om våld i någon 

form. Inflödet till Stöd till barn och familjer har varit mycket högt under december, januari 

och februari men något lägre i mars och april. Maj och juni har det ökat igen och prognosen är 

att det kommer att inledas ca 350 utredningar 2018 jämfört med 281 utredningar 2017. 

 

Personalsituationen 

2018-06-30 arbetar 19 socialsekreterare samt en beteendevetare i barn- och ungdomsgruppen. 

Utifrån vissa nedsättningar i tid motsvarar det ca 17,5 årsarbetare. Utifrån pågående semestrar 

och föräldraledigheter över sommaren är bemanningen i praktiken ungefär halverad. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 

ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Det finns dock risk att 

några av de ärenden som ligger i kö kommer att överskrida den lagstadgade utredningstiden 

vilket kan påverka medborgarna negativt då de inte får sina behov tillgodosedda i tid. 

 

Verksamhet 

Fortfarande påverkar den tidigare höga arbetsbelastningen verksamhetsområdet. En följd av 

att vi avslutat väldigt många utredningar är att antalet insatser har ökat. Det gör att alla 

utredningar som inleds inte kan fördelas till handläggare på en gång även om flera utredningar 

per vecka har fördelats till handläggare. 

 

Från och med i höst har vi full bemanning på socialsekreterarsidan vilket ger bättre 

möjligheter att hantera inflödet. Lönetrappan är införd vilket bedöms kunna leda till minskad 

personalomsättning. 

 

För att ytterligare förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla socialsekreterare till barn 

och ungomsgruppen har två specialistsocianomer anställts och en tredje börjar i september. 

Syftet är att ge stöd, vägledning och avlastning till befintliga socialsekreterare samt att jobba 

med utveckling och kvalitetessäkring genom tex processkartorna. 

 

Budget 

Till skillnad från 1:a kvartalet har behovet av konsultköp gjort att det finns risk att budgeten 

för personalkostnader kommer att överskridas. Prognosen är dock osäker och kan påverkas av 

hur inflödet kommer att se ut under hösten kopplat till ev nedsättningar i tid och vikariebehov. 
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Det ökade antalet insatser som det ökade antalet utredningar leder till kan komma att påverka 

kostnaderna för insatser och framför allt placeringar utanför hemmet. 
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§ 150 
 

Kvartalsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 2 2018 

Diarienr 18SN47 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-006-30 är 32 barn och unga placerade i förstärkt familjehem eller på HVB/institution. 

Se bilaga. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Totalt 32 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det har 

skett en ökning sedan 2017 som framför allt beror på en situation med ett ökat missbruk av 

narkotika bland unga. De insatser vi kan erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi 

inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett 

långt gånget missbruk och är i behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

 

Några av de ungdomar som varit placerade pga missbruk och beteende planeras att flytta hem 

i början av hösten och erbjudas stöd på hemmaplan. 

 

3 pojkar bor i boende enligt LSS. De har tidigare varit placerade enligt SoL eller LVU men i 

senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har fått i uppdrag att se 

över möjligheten att starta ett boende i egen regi i Piteå för att kunna erbjuda insatsen på 

hemmaplan för att förbättra möjlighet till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

 

Det finns ett behov av ett fjärde jourfamiljehem för att undvika att barn och unga behöver 

flytta om flera gånger i väntan på stadigvarande placering. Familjehemmet behöver vara 

djurfritt då många av de barn som placeras har allergier. 

 

Verksamhet 

För verksamheten innebär ett ökat antal placeringar ökad handläggning och därmed ökad 

arbetsbelastning för både handläggare och chefer. Då relativt många placeringar är med stöd 

av LVU pågår det också flera rättsliga processer. Fler insatser per handläggare innebär också 

minskat utrymme för utredningar. Sammantaget påverkar detta den psykosociala 

arbetsmiljön. Riskbedömningar med åtgärdsplaner görs löpande efter behov. 

 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har verksamheten beviljats pengar 

från innovationsfonden för att kunna förstärka bemanningen samt kunna köpa in en 

innovationssprint för att inventera behov och prioritera vilka insatser som ska genomföras. 

Arbete har påbörjats i behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som 

kan användas. 
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Familjehemsgruppen har påbörjat uppdraget att utveckla arbetet med att rekrytera familjehem. 

En projektplan kommer att presenteras för det arbetet. 

 

Ekonomi 

Det ökade antalet placeringar kommer att påverka ekonomin. Prognosen för 2018 visar på ett 

kraftigt underskott. Det är ändå positivt att en del placeringar är på väg att upphöra som 

planerat och inte kräver förlängda beslut. Förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla de egna 

öppenvårdsinsatserna för att på så sätt kunna erbjuda andra insatser på hemmaplan för att 

minska behovet av placeringar. En inriktning är att nå unga i riskzonen för missbruk i ett 

tidigare skede och en annan inriktning är att kunna jobba med ett mer intensivt stöd i hemmet 

riktat till familjer med även mindre barn. Pengar har erhållits från innovationsfonden för detta 

utvecklingsarbete. 

 

Rekrytering av ett fjärde jourfamiljehem pågår för att undvika behov av att köpa 

jourplaceringar privat och därmed sänka kostnaderna. Behovet är ett jourfamiljehem som är 

djurfritt då många av de barn som placeras har allergier. Detta begränsar möjligheterna att 

hitta ett familjehem men är samtidigt nödvändigt för att uppfylla syftet. Ett antal förfrågningar 

till tänkbara jourfamiljehem har gått ut men än har man inte hittat något lämpligt. 

 
Beslutsunderlag 

 Antal och typ av placeringar 2018-06-30 
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§ 151 
 

Förslag på införande av tjänstemannaberedskap 

Diarienr 18SN154 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna uppdrag till förvaltningen att införa tjänstemannaberedskap 

enligt justerat förslag, som innebär en tjänsteman och en chef i beredskap. 

Tjänstemannaberedskap ska träda i kraft 1 januari 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Denna utredning om tjänstemannaberedskap har utförts på uppdrag socialnämnden. 

Uppdraget innebär att lämna förslag på hur en tjänstemannaberedskap kan organiseras för 

socialnämndens hela ansvarsområde, d.v.s. både Äldreomsorgens och Stöd och omsorgs 

verksamheter. 

 

Utredningens förslag innebär ingen utökning av arbetsuppgifter eller ambitionshöjning vad 

gäller vilka av Socialnämndens arbetsuppgifter som ska utföras utanför normal arbetstid utan 

inriktningen är att säkerställa att det finns en lämplig organisation för att kunna hantera de 

arbetsuppgifter som inte kan vänta till nästkommande vardag och att kvalitet och rättssäkerhet 

för medborgarna säkerställs. 

 

Utredningens förslag innebär i korthet att två tjänstemän på handläggarnivå, 

socialsekreterare/LSS-handläggare/biståndshandläggare har beredskap utanför normal 

arbetstid. En första linjens chef har beredskap som stöd till handläggare samt för 

arbetsmiljöansvar. Socialnämndens ordförande, vice ordförande eller särskilt namngiven 

ledamot har beredskap för att kunna fatta beslut som inte kan delegeras till tjänsteman. 

Ingången till beredskapen är fortfarande via 112 och den mjuka hänvisningen behålls för att 

så få samtal som möjligt ska bli aktuella. 

 

Utredningen visar att det finns fördelar med en tjänstemannaberedskap ur flera perspektiv. 

För medborgarna innebär det en kvalitetssäkring och en ökad rättssäkerhet. För medarbetare 

och chefer innebär det ett förtydligande av vilket ansvar man har utanför ordinarie arbetstid 

vilket förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. 

 

En tjänstemannaberedskap innebär en ökad kostnad med 621 580 tkr per år för 

socialnämnden. 

 

Innan en tjänstemannaberedskap kan vara i drift behöver beslutet förankras i förvaltningen 

och med fackliga organisationer. Avstämning mot personalkontoret vad gäller ersättning och 

arbetstidsregler behöver genomföras. Viss förändring av delegationsordningen kan vara 

aktuell. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning angående tjänstemannaberedskap 

 Beräkning tjänstemannaberedskap 
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§ 152 
 

Handlingsplan rekrytering familjehem 

Diarienr 18SN263 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner förslagen handlingsplan. 

 
Ärendebeskrivning 

Familjehemsgruppen är en grupp inom Stöd till Barn och Familjer som bland annat har som 

ansvar att rekrytera och utreda familjehem och kontaktfamiljer till barn i Piteå kommun som 

beviljats insatsen. Familjehemsgruppen skapades 2001 som en specialistfunktion för att bland 

annat säkerställa kvaliteten hos de familjer som socialtjänsten anlitar och i det stöd de erbjuds. 

Grundläggande för att kunna bedriva familjehems- och kontaktfamiljsvård är att det finns 

familjer som vill och kan ta emot de barn som beviljats insatsen i sin familj. Socialtjänstlagen 

fastställer att kommunen har skyldighet att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer. 

Varje barn som beviljas insatsen familjehem eller kontaktfamilj ska få en familj som kan möta 

barnets behov. 

 

Problembeskrivning 

Socialsekreterare runtom landet vittnar om att det de senaste åren blivit svårare och svårare att 

rekrytera familjehem och kontaktfamiljer till de barn och ungdomar som fått insatsen 

beviljad. De traditionella familjehemmen, som förut ofta fanns på landsbygden, finns inte 

kvar i samma utsträckning och socialtjänsten måste idag nå ut till nya grupper. Socialtjänster i 

närområdet verkar på en och samma marknad av familjehem och kontaktfamiljer, en marknad 

som är konkurrensstyrd. Antalet företag som bedriver förstärkt familjehemsvård har de 

senaste åren ökat markant och konkurrensen mellan kommunerna och företagen att hitta 

familjehem har därmed blivit än större. 

 

Samtidigt som de familjer som ställer upp för dessa uppdrag förändrats ser vi en utveckling 

där de barn och ungdomar som beviljas insatsen ofta har svårare och mer komplex 

problematik än tidigare. Detta ställer högre krav än tidigare på de familjer som ska ta emot 

dessa barn och ungdomar, vilket i sin tur innebär att det blir ännu svårare att hitta familjer 

med dessa resurser. Socialnämnden förespråkar att vi ska arbeta med hemmaplanslösningar, 

det vill säga hitta andra lösningar för institutionsnära ungdomar eller ungdomar med svår 

psykisk problematik som exempelvis självskadebeteende. En lösning som ofta förutsätter 

möjlighet till familjehemsplacering. Idag har vi inte familjer som har förutsättningar att emot 

dessa ungdomar i sin familj utan blir då tvingade att vända oss till förstärkta 

familjehemsföretag med fördyrade kostnader som följd. 

 

Sammantaget gör det att socialtjänsten den närmaste tiden står inför en stor utmaning. 

Vi behöver mobilisera. Uppgiften blir att lyckas hitta fler- och särskilt resursstarka familjer. 

För att lyckas med detta behöver socialtjänsten finna nya vägar och nya metoder för 

marknadsföring och rekrytering behöver utarbetas. Detta arbete skall ske i samarbete med 

Piteå kommuns informationsenhet. 
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Syfte 

Att genom intensifiera arbetet att hitta fler familjehem och att arbeta vidare med de familjer 

som vi redan samarbetar med för att kunna behålla dem för fortsatta uppdrag och att de ska 

kunna ta emot fler placeringar. 

 

Att hitta särskilt resursstarka familjer, egna ”förstärkta” familjehem, för kontraktering av 1-2 

platser. Detta för att kunna genomföra hemmaplanslösningar 

 

Att hitta fler kontrakterade jourfamiljehem för att kunna möte behovet av kortare placeringar i 

akuta situationer och under utredningstiden. Ett av jourfamiljehemmet skall vara djur-och 

allergifritt. 

 

Hitta nya metoder för marknadsföring och rekrytering av uppdragstagare. 

 

Genomförande 

Att anställa en familjehemshandläggare på heltid under 6 månader för att göra det möjligt att 

arbeta med rekrytering enligt ovan. 
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§ 153 
 

Information om avveckling av Träffpunkten Öjebyn 

Diarienr 18SN277 

 
Beslut 

Information har delgetts socialnämnden att avdelningen Stöd och omsorg har för avsikt att 

avveckla verksamheten Träffpunkten i Öjebyn 

 
Ärendebeskrivning 

Aktuell uppföljning av verksamheteten visar på att besökarantalet succesivt sjunker. Tidigare 

uppföljningar har gjort på verksamheten, detta år 2009 samt 2013. Samtliga uppföljningar 

visar på ett sjunkande deltagarbesök. Stöd och omsorg har för avsikt, grundat på senaste 

uppföljning gjord april 2018 att avvecklar verksamheten. Tanken är att rikta medel och 

personal till Träffpunkten Café Ernst på Storgatan i centrala Piteå. Avdelningschef bedömer 

med underlaget att det inte finns ekonomisk bärighet för fortsatt drift av verksamheten i 

Öjebyn. Målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar uttrycker ett behov av en 

gemensam Träffpunkt, dock så får verksamheten i centrala Piteå vara den vi hädanefter 

hänvisar till, detta med utökat program och innehåll. 

 
Beslutsunderlag 

 Träffpunkten Öjebyn 
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§ 154 
 

Information om intensivt stöd till barn och unga 

Diarienr 18SN341 

 
Beslut 

Socialnämnden noterar information om intensivt stöd till barn och unga 

 
Ärendebeskrivning 

På uppdrag, och med medel från Innovationsfonden, så har verksamhetsområdet Barn och 

familjer skapat förutsättningar för att göra en översyn samt utöka den öppenvårdsverksamhet 

som skall vara medborgarna till gagn. Tanken är att öka tillgänglighet till öppenvård då 

behovet och efterfrågan ökar i volym. Verksamheten kommer samtidigt göra en översyn i 

metodstöd då vi ser ökat behov i vissa familjer av praktiskt och pedagogiskt stöd. Det behov 

som efterfrågas och behövs kan innebära en anpassning av när, och på vilka tider på dygnet 

som öppenvården är tillgänglig. 

Utöver detta så intensifieras det uppsökande och förebyggande innehållet i öppenvården, det 

arbetet kommer att genomföras i ett utökat samarbete med polis, skola samt övriga 

förvaltningar som möter målgruppen i sitt uppdrag, såsom Samhällsbyggnad och Kultur park 

och fritid. 
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§ 155 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 2 2018 Äldreomsorg 

Diarienr 18SN45 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt statistikrapporten för kvartal 2 har det skett viss minskning av biståndsbedömda 

hemtjänsttimmar samtidigt som det har skett en ökning av antalet hälso- och sjukvårdstimmar 

som hemsjukvården köper av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har minskat medan det har 

skett ökning inom hemsjukvården. 

 

Hemtjänsttimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 

Kvartal 1 Kvartal 2 

Januari 785/688 April 781/681 

Februari 785/683 Maj 787/682 

Mars 784/685 Juni 780/672 

 

Hälso- och sjukvårdstimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 

Kvartal 1 Kvartal 2 

Januari 21/60 April 23/67 

Februari 22/65 Maj 24/67 

Mars 24/65 Juni 25/68 

 

Under kvartal 2 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar minskat med i genomsnitt 2 

timmar/dag samtidigt som antalet brukare minskat med i genomsnitt sju personer jämfört med 

kvartal 1. Motsvarande siffror för hemsjukvården visar på att hälso- och sjukvårdstimmarna 

har ökat med i genomsnitt 1,67 timmar/dag samtidigt som andelen omsorgstagare har ökat 

med i genomsnitt fyra personer. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i långtgående 

utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande och komplexa 

omvårdnadsbehov genom att dessa tillgodoses av hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser. 

 

För de personer som har behov av särskild boendeform finns i dagsläget inte alltid en plats att 

tillgå omgående varför behoven istället ska fortsätta tillgodoses i ordinär boendeform. 

Tillvaron för den enskilde kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den 

enskildes efterfrågan och behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av 

avlösning på avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i det 

ordinära boende genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 
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Verksamhet 

Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att enskilda i långtgående 

utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande omvårdnadsbehov genom 

att dessa tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. En annan konsekvens av 

målet är att det genererar hemtjänst samt hälso- och sjukvårdstimmar. 

 

Signifikant för målgruppen är fluktuerande tillstånd med snabba förlopp och förändringar av 

behov vilket får en direkt inverkan på hemtjänstens resurser, bemanning och ställer höga krav 

på utförarnas kapacitet och flexibilitet i planering och omställning. Planerings- och 

omställningsarbetet ansvarar hemtjänstchefer för och framförallt hemtjänstens personal vilket 

upptar resurser från omsorgs- och vårdarbetet på fältet i ett ibland ansträngt bemanningsläge. 

Hemsjukvården påverkas på samma sätt. 

 

Timmarna inom hemtjänst och hälso- och sjukvården påverkas även av att personer i behov 

av särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår och får i 

stället fortsätta vistas i det ordinära boendet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande 

behov av insatser från hemtjänst och hemsjukvård. 

 

Att personer kvarstannar på Trädgårdens äldrecentra i väntan på plats i särskilt boende kan 

innebära konsekvensen att enskilda personer aktuella för heldygnsbedömning eller vistelse för 

avlösning inte kan beredas plats i samtid för när behoven uppstår vilket också kan ha en 

inverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmar. 

 

Konsekvenserna av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten- och hälsovården 

med ny process kommer utkristallisera sig allteftersom implementeringen fortgår, men en kan 

vara påverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmarna. 

 

Budget 

Budgetering på cirka 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående 

och månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom för hälso- och 

sjukvården. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 156 
 

Information om erbjudande om gratis influensavaccinering för 

brukarnära personal i socialtjänsten 

Diarienr 18SN274 

 
Beslut 

Godkänna informationen 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen erbjöd på försök gratis influensavaccin till de anställda vid Berggårdens vård- 

och omsorgsboende samt till hemtjänstgrupperna City, Södra hamn och Västra kajen inför 

influensasäsongen 2017. Syftet var att minska smittspridningen bland de äldre och 

personalen. 

 

Totalt erbjöds 93 personer vaccin. 24 personer (ca 26 %) antog erbjudandet. Kostnaden då var 

230 kr/vaccin och totalt kostade försöket 5 520 kr. Av de vaccinerade insjuknade 3 personer 

(ca 1,5 %). Av de 69 personer som avstod insjuknade 14 personer (ca 20 %). 

 

Socialtjänstens ledningsgrupp har tagit del av utvärderingen och beslutat att inför 

influensasäsongen 2018-2019 erbjuda gratis vaccin till socialtjänstens personal som arbetar 

brukarnära. Det handlar om cirka 700 anställda i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. 

Totalt 1200 personer kommer att erbjudas vaccinering. 

 

Ett räkneexempel inför influensasäsongen 2018-2019: 

Om 25 % (300 personer) antar erbjudandet blir kostnaden för vaccineringen ca 69 000 kr 

beräknat på samma pris som 2017. Sjuklönekostnaden från dag två för en undersköterska är 

ca 650 kr/dag. 69 000 kronor motsvarar kostnaden på ca 100 sjukdagar (ingen karensdag). 

Minskas sjukfrånvaron för dessa 300 personer med totalt 100 dagar så är kostnaden för 

vaccineringen intjänad. Sen är den stora vinsten för verksamheterna och de vi sköter om att vi 

har ordinarie personal på plats. 

 

Regionens målsättning är att 75 % av de anställda ska vaccinera sig. 2017 gjorde de en stor 

drive och lyckades då få 50 % av de anställda i primärvård och sjukhus att anta erbjudandet. 

För socialtjänstens del tror vi inte att vi lyckas få så många att anta erbjudandet i år men vi har 

en målsättning att antalet ska öka succesivt. 

 

HSL chefen arbetar fram en rutin för erbjudandet. 
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§ 157 
 

Information om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården 

Diarienr 18SN253 

 
Beslut 

Socialnämnden noterar informationen om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården 

 
Ärendebeskrivning 

Vi ser ett kraftigt ökande antal äldre samtidigt som vi har stora utmaningar med 

kompetensförsörjningen och dessa kommer förmodligen att öka. Det kommer att krävas ett 

flertal åtgärder för att klara den sammanvägda utmaningen. Vi behöver arbeta med att nyttja 

kompetensen på rätt sätt, det vill säga att arbetsuppgifter särskiljs så att vi nyttjar rätt 

kompetens till rätt arbetsuppgift. Alla kan inte längre göra allt. 

 

Kort sammanfattning av våra utmaningar: 

• Svårt att hitta tillräckligt med personal som har rätt kompetens 

• Personalen upplever hög arbetsbelastning 

• Undersköterskor utför arbetsuppgifter som man inte behöver ha undersköterskeutbildning 

för– vårdnära service ex städning, tvätt, uppackning av varor 

• Verksamheten har hög sjukfrånvaro 

• Mycket arbete med att ordna vikarier som är tidskrävande och skapar frustration 

• Verksamheten behöver arbeta med kvalitetsförbättringar i vården 

• Förbättra arbetsmiljön för personalen 

 

Vi startar därför ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall, vid 

Berggårdens vård- och omsorgsboende. Projektet påbörjas 2018-10-01 och utvärderas efter 6 

månader. 

 

Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 

Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 

sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

 

Innan projektets start skickas en enkät ut till både personal och brukare/ anhöriga för att ha 

något att jämföra med vid utvärderingen. Kostnaden för Samhall är 13 250 kr/ vecka och 

finansieras av centralt konto på äldreomsorgen om inte medel erhålls från innovationsfonden. 

Huvudmålet är att projektet ska falla väl ut och leda till att projektet permanentas och 

implementeras vidare i våra övriga särskilda boenden. 

 

Projektet är informerat i facklig samverkansgrupp samt på Berggården. 
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§ 158 
 

Möjlighet för brukare att köpa förbrukningsartiklar 

Diarienr 18SN318 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa möjlighet för boende på äldreomsorgens vård-och 

omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar till en individuell kostnad av 350 

kr/månad/boende eller 475 kr/månad/parboende. 

 

Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 

ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen har efter uppdrag utrett möjligheten att erbjuda boende att till en kostnad per 

månad köpa förbrukningsartiklar. 

Förbrukningsartiklar: Toalett- och hushållspapper, glödlampor, tvätt- och sköljmedel, 

utrustning till disk, rengöringsmedel, borstar, svampar, soppåsar. 

Hygienartiklar: Ett bassortiment av produkter som tvättlappar, tandkräm, tvål, schampo och 

balsam. 

 

Kostnaden läggs separat och bakas inte in vid beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme. 

Då belastas inte kommunala medel. Föreslagen kostnad är baserad efter kontakt med andra 

kommuner. 

 
Beslutsunderlag 

 Underlag till beslut - Förbrukningsartiklar 
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§ 159 
 

Ändrade rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsbidrag 

Diarienr 18SN312 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte ändra rutinerna för handläggning och utbetalning av 

föreningsbidrag. 

 
Ärendebeskrivning 

Eftersom önskemål att tidigarelägga utbetalning av föreningsbidraget inkommit fick 

verksamhetsutvecklare uppdraget att se över möjligheterna att förändra detta. 

Tre olika förslag finns framtagna och förslag 1 förändrar såväl ansöknings- och 

utbetalningstiden. 

 
Expedieras till  

Kommunala tillgänglighetsrådet 

Kommunala förebyggarrådet 

Kommunala pensionärsrådet 
 

Beslutsunderlag 

 Utredning nya rutiner föreningsbidrag 

 Bilaga 1. Riktlinjer för socialtjänstens föreningsbidrag nytt 

 Bilaga 2. Ansökan KFR 

 Bilaga 3. Ansökan KPR 

 Bilaga 4. Ansökan KTR 
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§ 160 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 2018 

Diarienr 18SN319 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 - 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 2 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 

månader. 4 st beslut avser sysselsättning, 7 st avser kontaktfamilj, 2 st kontaktperson samt 1 st 

beslut om boende vuxna. Under perioden så har 7 st beslut om insats verkställts, främst 

fördelat på sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 

matchning av behov aj ansetts lämplig alternativ att person tackat nej. 

 

Äldreomsorgen 

Under kvartal 2 fanns 20 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 

samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov 

av plats på somatisk respektive demensenhet varav; 

 

12 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 5 av dessa 12 har 

tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 tackat ja och 2 avböjt till erbjudandet och 

kvarstannat på Villa Utkiken. 

 

4 kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på permanent 

plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller säkerställt att 

återgå till ordinärt boende tills att permanent plats kunde tilldelats. 3 av 4 beslut är verkställda 

i särskild boendeform och ett ärende avslutat efter flytt till annan kommun. 

 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärende. Samtliga har 

tilldelats plats men tackat nej och 2 har återtagit ansökan i samband med erbjudandet varför 

ärendena är avslutade. Angivna skäl till avböjande var anhörig som vårdar som valde att 

fortsätta med det ytterligare en tid, att dublettrum på demensboendet Mogården ej ansågs 

skäligt, en upplevelse vid påseende av tilldelad plats att blivande medboende var för långt 

gångna i sin demenssjukdom respektive att en tid efter inflyttning på särskilt boende i 

hemkommunen trivdes personen så bra att boende i Piteå inte längre var aktuellt. 

 

 

Konsekvensbeskrivning 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 31 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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. 

 

Äldreomsorgen 

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, 

hemsjukvård och andra insatser som exempelvis dagverksamhet, avlösning, ledsagning i 

förekommande fall. Ibland ansvarar anhöriga ansvarar för omvårdnaden helt eller delvis. 

Tiden fram tills att inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker och försämring i 

tillstånd för den enskilde samt missnöje och att behov av anhörigas stöd ökar. Kan också 

medföra att anhörigas behov av stöd och avlösning ökar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

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. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 

översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 

arbete. 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 löpande och individuellt utifrån 

enskildas 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 vid beslut om särskilt boende orsakas främst av 

platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform finns tillgängligt. Boendebestånd 

med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården är i vissa fall inte ett 

lämpligt eller möjligt alternativ. Ett antal lägenheter på Munkberga respektive Österbo med 

små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa hjälpmedel krävs. Renoveringsbehov 

av ytskikt eller mer omfattande åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder också till 

fördröjning i verkställighet. Det finns 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, andra individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet 

och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Prioritering av lediga lägenheter sker 

efter en samlad bedömning om vem som har det största behovet. För att säkerställa rätt 

bedömning i så hög grad som möjligt sker löpande uppföljning av ej verkställda beslut. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 32 (46) 

Sammanträdesdatum  

2018-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Prioriteringen styrs även av att det finns enskilda inneliggande i slutenvården med behov av 

särskild boendeform direkt efter utskrivning. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård reglerar kommunens tre fristdagar och betalningsansvar med 7100 tkr per 

dygn om utskrivning inte sker inom denna tid. 

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

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

hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning, ledsagning och anhörigas vård i 

förekommande fall. Det generar också fortsatta processer för biståndshandläggare genom 

uppföljning i ärendet, återkommande kontakter med den enskilde, närstående, anhöriga och 

utförare, ny biståndsbedömning om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt 

förekommande. För att säkerställa rättssäkerheten och följa skyldigheten att dokumentera är 

viktig att det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra 

insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

 

Konsekvensbeskrivning 

Budget 

 

Stöd och omsorg 

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

 

Äldreomsorgen 

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

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL kvartal 2 2018 - avidentifierad ÄO 

 Rapportering SoL kvartal 2 2018 - avidentifierad SO 
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§ 161 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 2018 

Diarienr 18SN320 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2018 till 

kommunfullmäktige samt 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 2 fanns det 14 st ej verkställda beslut.  

-7 st beslut om särkilt boende,  

-7 st beslut om daglig verksamhet.  

 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 

- 4 st boendebeslut  

- 3 st beslut daglig verksamhet. 

 

Resterande beslut om totalt 7 st, fördelade på 3 st särskilt boende samt 4 st daglig verksamhet 

har ännu ej fått något erbjudande alternativt tackat nej av olika skäl. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

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

boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer reviderad 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. 
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Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal 2 2018 - avidentifierad 
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§ 162 
 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
Diarienr 18SN250 

 
Beslut 

Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för hjälpmedel. Beslutet ska delges Norrbottens 

kommuner. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning 

av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 

finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu anpassats till de reviderade 

länsövergripande riktlinjerna, men också till rådande praxis. Grundtanken med de lokala 

riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för dessa i 

verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden framtagna i 

de lokala riktlinjerna. 

 
Expedieras till  

Norrbottens kommuner 

HSL- chef 

 
Beslutsunderlag 

 Lokala riktlinjer hjälpmedel 2018 

 Lokala riktlinjer hjälpmedel 2018 inklusive ändringar 
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§ 163 
 

Riktlinjer för placeringar barn och unga 

Diarienr 17SN352 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 164 
 

Riktlinjer för missbruksvård samt placeringar missbruk 

Diarienr 17SN353 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 165 
 

Medborgarförslag Fria bussresor till deltagare inom daglig 

verksamhet i Piteå 

Diarienr 18SN281 

 
Beslut 

Uppdra till förvaltningen att upprätta ett svar på medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå har 

lämnats in. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 §149  Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 

 Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 

 Medborgarförslaget - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 
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§ 166 
 

Delgivningar september 2018 

Diarienr 18SN280 

 

 
Beslut från KS/KF 

 §92  Anställning av förvaltningschef för socialtjänsten 

 §118  Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1 

2018 

 §119  Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 2018 

 
Delgivningar från socialnämndens arbetsutskott   

 §549  Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen januari – mars 

2018 

 § 40 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 2018 

 Avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 2018 

 §543  Cirkulär 1821 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 20184 Smittorisker 

 Arbetsmiljöföreskrifter smittorisker 

 §542  Remiss Anvisning för ärendeprocessen 

 Ärendeprocessen följebrev 

 Ärendeprocessen policy 

 Ärendeprocessen ärendehandboken 

 §541  Remiss Förslag på Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassning 

 Missiv remiss BAB 

 Lag om bostadsanpassningsbidrag 

 Konsekvensutredning BAB 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BAB 

 
Protokoll från KTR 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-06-07 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-06-07 

 
Ärendeflödet 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-08-30 
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§ 167 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-06-01 - 2018-07-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§ 168 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt juni - augusti 
Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-06-27 Upphävande av placeringsbeslut LVU 

2018-07-11 Placeringsbeslut LVU 

2018-08-08 Yttrande till förvaltningsrätten 
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§ 169 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för september som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 17/10 

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

- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – arbetsgruppen har haft ett möte i maj 

- Ändrat förfarande föreningsbidrag – redovisas i september - KLAR 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas SN 19/12 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 19/12 

- Tjänstemannaberedskap – utredning klar från Barn och familj - KLAR 

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

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

- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss - redovisas SN 

19/12 

- Remiss Bostadsanpassning - KLAR 

- Remiss Ärendeprocessen - KLAR 

- Medborgarförslag Fria bussresor 

- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten - 

redovisas SN 19/12 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan september 2018 
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§ 170 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchef och biträdande socialchef informerar från Nätverket för socialchefer i Norrbotten. 
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§ 171 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§ 172 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 

Diarienr 18SN31 

 

Maria Truedsson (S) föreslår att verksamheten tittar över ersättningsnivån för personer med 

daglig verksamhet. Frågan sätts upp på ärendebevakningslistan. 
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§ 173 
 

TEMA: Delårsbokslut 
 

Verksamhetsområdescheferna gjorde en summering av året till och med augusti månad. Några 

av de punkter som nämndes var: 

 Nytt metodstöd i form av arbetsterapeut 

 Wi-fi till alla gruppboenden 

 Projektet Föreningsservice 

 Kö till daglig verksamhet 

 Full bemanning på Stöd till barn och familjer 

 Brist på familjehem 

 Analys av minusresultat  

 Sommarsituationen  

 Personal- och kompetensbrist 

 Svårt ibland med gränsdragning gentemot Region Norrbotten 

 Verksamhetsutveckling 

 

 

 

 

 

 


