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§ 176 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

Ett ärende av individkaraktär föredras vid sammanträdet av Äldreomsorgen. 
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§ 177 
 

Månadsuppföljning ekonomi september 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.. 

Socialnämnden beslutar att anta den ekonomiska uppföljningen till och med september 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -34,5 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -54,5 mkr. 

 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 

2,9 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 

-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 0,7 mkr. 

 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Stöd och Omsorg har 

en budgetavvikelse för perioden på – 30,8 mkr, vilket är ca 3,0 mkr sämre än i augusti och 

men ligger på samma nivå som motsvarande period året innan. Helårsprognosen för 

avdelningen sätts till -46,2 mkr. 

 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -6,7 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 

Helårsprognosen sätts till -8,9 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning september 2018 

 SN bild september 2018 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (32) 

Sammanträdesdatum  

2018-10-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 178 
 

Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 

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 bromsa 

kostnadsutvecklingen. 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 bromsa kostnadsutvecklingen 2018 18-10-16 
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§ 179 
 

Fördelning av medel för investeringar i välfärdsteknik 

Diarienr 18SN309 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner följande fördelning av medel för investeringar i välfärdstekning: 

75 procent till äldreomsorg och 25 procent till stöd och omsorg. Samt att stöd och omsorg 

börjar satsningarna genom att beställa och implementera Wifi i samtliga sina särskilda 

boenden. Övriga satsningar meddelas till nämnden löpande. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen ser att det finns behov av ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom 

äldre- och funktionshindersomsorgen. Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila 

larm eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning 

och äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet. 

Välfärdsteknik kan även bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och män som arbetar inom 

socialtjänstens verksamheter. 

Regeringen avsatte i vårbudgeten 350 miljoner kronor för välfärdsteknik. Nu har regeringen 

beslutat hur mycket varje kommun får och gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengarna 

under 2018. 

Exempel på välfärdsteknik: 

-Robotar som påminner om när läkemedel ska tas och också hjälper till att dosera rätt. 

-Larmmatta som signalerar när en person har gått upp ur sängen. 

-Positioneringslarm som visar var en person befinner sig som gått vilse. 

-Mobil journalföring för personalen. 

-Kommunikation mellan personal och vårdtagare via videosamtal. 

Kommunerna får rekvirera medel till satsning på välfärdsteknik hos Socialstyrelsen och får 

själva utifrån sina behov och förutsättningar bestämma vad de ska satsa på inom 

välfärdsteknik. Medlen får användas under 2018. 

Socialtjänsten i Piteå kommun har fått tilldelat 1 637 206 kr till att satsa på välfärdsteknik 

vilka föreslås att 75 procent (1 227 905 kr) ska användas av äldreomsorg och 25 procent (409 

301 kr) av stöd och omsorg. 
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§ 180 
 

Svar till arbetsmiljöverket efter inspektion i Äldreomsorgen 

Diarienr 18SN364 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner svar till Arbetsmiljöverket 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regeringen att under åren 2017-2019 genomföra tillsyn av 

arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I Piteå kommun har arbetsmiljöverket genomfört tillsyn på 

följande vård- och omsorgsboenden: Munkberga, Österbo, Norrgården samt Öjagården. Man 

har även genomfört tillsyn i följande hemtjänstgrupper: Munksund, Väst/Öst, Norrfjärden 

samt nattpatrullen. 

 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande är uppdelat i generella krav och brister samt 

specifika brister och krav och ska vara verket tillhanda 2018-10-26. 

 

Verksamhetsområdeschefen för särskilt boende respektive ordinärt boende har haft möten 

med skyddsombud/personal och chefer, på respektive arbetsplats, för genomgång av 

inspektionsmeddelandet samt diskussion kring åtgärder. Personalspecialisten för 

arbetsmiljöfrågor har också deltagit med sin kompetens i svaret. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar till arbetsmiljöverket 

 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2018-04-10 
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§ 181 
 

Tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplan 

Diarienr 18SN247 

 
Beslut 

Anta föreslagna tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplanen 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens dokumenthanterings- och gallringsplan är antagen av socialnämnden 2011-

11-16 och den senaste revisionen är gjord 2016-04-20 § 78. 

Ett arbete med att se över dokumenthanterings- och gallringsplanen är genomfört i samarbete 

med centralarkivet och avdelningarna inom Socialtjänsten. 

De förändringar som föreslås finns angivna i bifogat dokument. 

 
Beslutsunderlag 

 Revidering Arkivbeskrivning 2018 

 Revidering av Dokumenthanteringsplan 2018 

 Revidering Bil 2 HSL-akt-ändringar 2018 

 Reviderad_2016-04-20 
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§ 182 
 

Information om nya taxor 2019 

Diarienr 18SN151 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

 
Ärendebeskrivning 

Uppräkning av nya avgifter inför 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 

ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2019 innebär det en 

höjning av 2,6 procent på årets hemtjänstavgifter. Övriga taxor förbli oförändrade under 2019. 

 

2018 2019 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 257 kr/tim 264 kr/tim 

 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 205 kr/tim 210 kr/tim 

 

Ledsagningsavgift 257 kr/tim 264 kr/tim 

 

Enligt beslut taget i SN 2018-06-19 § 119, avgiften ”borttappad larmknapp” tas bort och 

ersätts med följande formulering: 

 

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

debiteras till självkostnadspris.” 

 

Enligt beslut taget i SN 18-04-18 SN160 § 82 kommer debitering av korttidsplatser på Parken 

vara samma som på övrig korttidsverksamhet i kommunen. 

I dagsläget är dessa priser 64 kr halv dag och 128 kr hel dags vistelse. 

 

Möjlighet för brukare att köpa förbrukningsartiklar 

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man 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. 

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

 

Övriga taxor förblir oförändrade 2019. 
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§ 183 
 

Revisorernas grundläggande granskning 2018 

Diarienr 18SN283 

 
Beslut 

Socialnämnden har tillsammans med revisorerna gått igenom revisorernas grundläggande 

granskning 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 

nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 

och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 

styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 

måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 

grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 

 Grundläggande granskning 2018 

 Grundläggande granskning 2018: Kompletterande frågor till respektive nämnd 
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§ 184 
 

Rutiner för rapportering, utredning/systematiska 

patientsäkerhetsarbete och anmälan av händelser som medfört eller 

hade kunnat medföra vårdskada. 
Diarienr 18SN299 

 
Beslut 

Fastställa MAS rutin om Rapportering av händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra vårdskador samt besluta om rutin för Utredning av händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra vårdskador och anta rutin Anmälan av händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra allvarlig vårdskada – Lex maria. Rutinerna gäller från och med 1 

november 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Sedan något år tillbaka har det uppdragits till förvaltningen/medicinskt ansvarig 

sjuksköterska(MAS) att utarbeta en riktlinje för hälso- och sjukvårdsavvikelser i 

socialtjänsten. Sedan den 1 september 2017 finns det två nya föreskrifter, en från 

Socialstyrelsen som beskriver vårdgivarens ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbete 

och en från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beskriver anmälan av händelser som 

har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (Lex Maria). 

 

Ansvaret för att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapportering enligt 6 

kap. 4 § patientsäkerhetslagen åvilar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

 

Ansvaret för att det finns rutiner för att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en vårdskada och att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada till IVO åligger vårdgivaren. 

 

För att tydliggöra skillnaderna mellan rapportering, utredning och anmälan har det istället för 

en riktlinje för HSL-avvikelser upprättats tre rutiner som beskriver de olika 

momenten/ansvarsområdena. Vidare framgår i föreskrifterna att det är rutiner vårdgivaren och 

MAS ska fastställa så därför är MAS förslag att det beslutas om rutiner istället för riktlinje. 

 

Från 1 januari 2019 kommer socialtjänstens avvikelsehanteringssystem att övergå från 

pappershantering till digital form. Systemet tydliggör skillnaderna mellan rapportering och 

utredning/riskbedömning av de rapporteringar som görs. Både de nya rutinerna och det 

digitala systemet har tydliga rollbeskrivningar och ansvarsbeskrivningar för de olika 

uppdragen. Ett flertal saker har tydliggjorts/förstärkts i de nya föreskrifterna/rutinerna. 

Exempelvis ansvaret för att informera hälso- och sjukvårdspersonalen varje år eller vid 

nyanställning, utredningarnas innehåll beroende på skadan/riskens art och omfattning, 

ansvaret för systematisk kvalitetsutveckling exempelvis händelser bör sammanställas och 

analyseras på aggregerad nivå och kommuniceringsansvaret rörande utredning och IVOs 

beslut till både verksamheten och patient med mera. 
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Expedieras till  

MAS 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin för rapportering av vårdskador 

 Rutin för utredning av vårdskador 

 Anmälan av händelser - Lex Maria 
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§ 185 
 

Översyn arbetsgivarens ansvar utifrån nya arbetsmiljöföreskrifter om 

smittrisker, AFS 2018:4 från och med 19 november 2018 

Diarienr 18SN289 

 
Beslut 

Socialnämnden noterar information om översyn av arbetsgivarens ansvar utifrån nya 

arbetsmiljöföreskrifterna om smittorisk. 

 
Ärendebeskrivning 

Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta 

och förhindra smittspridning är det primära i arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4. 

 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 

klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa 

är obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen 

men eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte 

bara förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen har 

Socialstyrelsen utvidgat föreskrifterna till att även omfatta genomförande av vissa insatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och särskild service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Detta innebär att från och med 1 januari 2016 omfattas även 

hemtjänst och särskilt boende (vård och omsorgs- samt LSS-boende) 

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ålägger arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader 

för dessa samt att de hanteras på ett erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare 

utsätts för smittrisker i arbetet. Arbetsgivare åläggs även ansvar för att säkra och märkta 

behållare finns för stickande och skärande instrument som sprutor och kanyler, att dessa 

förses med stickskydd och hanteras rätt efter användning samt ansvar för att föreskrifter följs 

och rutiner för att säkerställa detta. På grund av risk för blodsmitta via stickskador beläggs 

skyldigheten med sanktionsavgift, liksom skyldigheten att dokumentera situationer när 

anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos. 

 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär arbetsmiljöverkets nya föreskrifter utökade 

arbetsmiljöskyldigheter som kräver rutiner gällande arbetskläder vilka upprättats inom 

äldreomsorgen (bilaga 1) men i dagsläget inte inom stöd och omsorg. Rutiner är framtagna 

gällande efterlevandskontroller för personal som utför kommunal vård och omsorg vilka sker 

genom självskattning av basala hygienrutiner (bilaga 2) och observation. 

 

Det finns sedan tidigare fastställda rutiner för legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal 

gällande basal hygien och sticksaker (bilaga 3) och delar av dessa ingår som 

uppföljningsparametrar i egen-, MAS-, och internkontrollplan HSL. 

 
Beslutsunderlag 

 Rutin gällande arbetskläder för personal inom kommunens äldreomsorg 

 Självskattning basala hygienregler 

 Rutin för användande av material med integrerad säkerhetsfunktion  
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§ 186 
 

Kvartalsrapport missbruksvård juli-september2018 

Diarienr 18SN43 

 
Beslut 

Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 3:e kvartalet 2018 

 
Ärendebeskrivning 

73 stycken fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 26 personer fler och 262 

vårddygn färre på behandlingshem tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2018. En 

person har under perioden fått/får vård med stöd av LVM vilket är två färre än andra 

kvartalet. 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 4 173 027 kr, 461 325 

kr mindre än andra kvartalet 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport till socialnämnden, juli-september 2018 
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§ 187 
 

Hemtjänsttimmar SO – Kvartal 3 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, maj 414 tim/vecka, juni 456 tim/vecka och 

september 405 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 september 2018 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 68 timmar 

per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på detta: 1) Kollegial 

granskning har skett den 4/9 som ledde till omprövningar i ett flertal ärenden där LSS-

handläggarna kunde minska tid i befintliga ärenden alternativt se på andra insatser som till 

exempel boende eller personlig assistans. Bakgrunden till detta är i huvudsak är att 

handläggarna har hög arbetsbelastning (drygt 30% fler ärenden än jämförbara kommuners 

handläggare. Piteås LSS-handläggare har 137 ärenden per handläggare jämfört med Luleå 

som har 91 ärenden per handläggare) och hinner inte alltid med omprövningarna. Dessutom 

meddelar inte alltid verkställigheten i hemtjänsten att ärendena har minskade behov alternativt 

ska avslutas, vilket sedan fångas upp av handläggarna i omprövningarna men då kan brukaren 

haft fler timmar än vad brukaren har behov av i flera veckor och ibland månader. 2) En 

brukare med omfattande hemtjänsttimmar har fått personlig assistans från Försäkringskassan. 

3) Två palliativa ärenden med omfattande hjälp har avlidit. Psykosocialt stöd timmar ligger 

kontant med beviljade timmar. Hittills i år är genomsnittliga timmar för SO är 397 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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§ 188 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 3 2018 Äldreomsorg 

Diarienr 18SN45 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporter 

 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för kvartal 3 visar en ökning av antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 

samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper av hemtjänsten 

för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter fortsätter att öka. Andelen omsorgstagare med 

biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat marginellt medan det inom hemsjukvården är 

oförändrat. 

 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 

Kvartal 1  784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 

Kvartal 3 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 

 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 

Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 

Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 

fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. 

 

För ett antal medborgare som har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits 

plats att tillgå när behov uppstått. De har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet 

genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att flytta till 

särskild 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 hemmet genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 

fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 

hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 

sjukvårdstimmar. 

 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 
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mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens 

insatser vid återgång till bostaden. Medborgaren har många gånger klarat sig mer eller mindre 

självständigt i bostaden för att vid utskrivning från slutenvården ha behov av fyra eller fler 

besök per dygn. 

 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 

särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 

fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 

hemtjänst och hemsjukvård. 

 

Den senare delen av kvartal 3 visar att tillgången på lediga lägenheter i särskild boendeform 

förbättrats. Den 10 oktober fanns det 16 ej verkställda beslut om särskilt boende varav 9 vistas 

i hemmet i väntan på plats, 4 vistas på Villa utkiken i tillfällig boendeform, 3 på Trädgårdens 

äldrecentra efter genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av dessa 16 

har 2 fått erbjudande om permanent plats på särskilt boende och ytterliga 7 kommer få 

erbjudande närmaste veckan. 

 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 

Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 
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§ 189 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2018 

Diarienr 18SN46 

 
Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna med ett godkännande. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2018-09-30 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 

2018-09-18. 

 

Personalsituationen 
2018-09-30 arbetar 23 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 

nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 

förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 

fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

 

Budget 
På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 

tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för helår 

är ca -2,0 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön 2018-09-30 
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§ 190 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 3 

Diarienr 18SN47 

 
Beslut 

Rapporten läggs till handlingarna med ett godkännande. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-09-30 är 30 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 

beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 30 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 

beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 

rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 

trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. 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 tidigare varit placerade pga. missbruk och beteende har enligt 

planering flyttat hem och erbjuds nu stöd på hemmaplan. 

 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 

eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har 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. 

 

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. 

 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har arbete påbörjats i 

behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som kan användas. V 41 

genomförs en innovationssprint i syfte att utveckla ett arbetssätt för att jobba uppsökande och 

med tidiga insatser för att minska behovet av placeringar. 

 

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

kraftigt underskott. 

 

Det finns ett behov av ett fjärde jourfamiljehem för att undvika att barn och unga behöver 
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flytta om flera gånger i väntan på stadigvarande placering. Familjehemmet behöver vara 

djurfritt då många av de barn som placeras har allergier. 

 
Beslutsunderlag 

 Antal och typ av placeringar 2018-09-30 
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§ 191 
 

Riktlinjer för placeringar barn och unga 

Diarienr 17SN352 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Riktlinjerna kommer att diskuteras på 

temadagen den 27 november och komma upp för beslut till socialnämnden den 19 december. 
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§ 192 
 

Riktlinjer för missbruksvård samt placeringar missbruk 

Diarienr 17SN353 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet. Riktlinjerna kommer att diskuteras på 

temadagen den 27 november och komma upp för beslut till socialnämnden den 19 december. 
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§ 193 
 

Begäran om anstånd gällande socialjour 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja socialchef anstånd med genomförandet av socialjour. Ett 

nytt förslag ska presenteras senast den 1 juni 2019. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef anhåller om anstånd med genomförandet av en tjänstemannaberedskap, dels på 

grund av att en samverkan med de fackliga företrädarna måste ske och dels för att diskutera 

ett bredare perspektiv som innefattar hela socialtjänsten. I samband med detta byts begreppet 

tjänstemannaberedskap till socialjour. 
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§ 194 
 

Information om EU-projektet Your EP 
 

Linda Stenström, kvalitetssamordnare med EU-ansvar, besöker nämnden tillsammans med två 

av tre projektdeltagarna. Linda berättar att målgrupp för projektet är kvinnor och män mellan 

16-30 år med begränsade möjligheter (arbetslösa, sjuka, psykisk/fysisk ohälsa, 

funktionsnedsättning, oavslutade studier, ekonomisk utsatthet osv). Syftet är att målgruppen 

ska lära sig mer om politik, speciellt på EU-nivå, öka känslan av att kunna påverka och vara 

en aktiv medborgare samt skapa en metod för en inkluderande och tillgänglig politisk 

simulering. Metoden har varit förberedelse inför samt rollspel ”Politisk simulering av 

Europaparlamentet”. 

 

Projektet är indelat i 3 faser: 

1.Förberedelse – ge deltagarna färdigheter och kunskap för att genomföra rollspelet, lära 

känna varandra. 

2.Genomförande – designade hur rollspelet skulle se ut, frågor, roller osv. Genomförande av 

rollspelet i Strasbourg 

3.Spridning – sprida erfarenheterna om rollspelet och att det är möjligt att göra det 

inkluderade för alla 

 

Projektdeltagarna tycker att det varit givande att delta, bland annat har man fått träna sina 

färdigheter i det engelska språket och träffat andra unga med liknande problematik. 
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§ 195 
 

Delgivningar oktober 2018 

Diarienr 18SN356 

 

 
Beslutsunderlag 

 §186  Riktlinjer för personalpolitik 

 Riktlinjer för personalpolitik 

 Upphävda riktlinjer 

 §151  Tilläggsäskande för driftsbudget för återställning av Solrosens lokaler 

 §152  Ansökan om investeringsmedel 2018 för sprinklersystem till gruppboende 

Energigränd 

 §165  Sammanträdesplan 2019 

 Sammanträdesplanering 2019 för KSAPU, KS och KF 

 Årsplan-tidplan ekonomi 2019 

 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 

 Policy för kvalitetsarbetet 

 §172  Revidering av Policy för styrande dokument 

 Policy för styrande dokument 

 

 § 54 FSN Sammanställning avvikelserapportering april - juni 

 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180401—180630 

 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga från den 6 september 2018 

 Sammanträdesprotokoll KPR 18-08-23 

 KPR 180823 - bilaga VEP 

 KPR 180823 - bilaga VEP 

 KPR 180823 - bilaga VEP Konsekvensanalys ÄO 

 KPR 180823 - bilaga VEP driftskostnader 

 

 Redovisning av ärendeflödet för Stöd och omsorg 2018-10-11 
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§ 196 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-08-01 - 2018-09-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 197 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 

Diarienr 18SN176 

 

 
Ärendebeskrivning 

2018-08-12 Omedelbart omhändertagande LVU 

2018-08-17 Upphävande av omedelbart omhändertagande LVU 

2018-08-22 Placeringsbeslut LVU 

2018-08-29 Yttrande till förvaltningsrätten 
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§ 198 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för oktober som läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 21/11 

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

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

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

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

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

19/12 

- Medborgarförslag Fria bussresor – redovisas SN 21/11 

- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten - 

KLAR 

Cirkulär – Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4 Smittorisk – uppdatera rutiner inom området 

så de gäller hela socialtjänsten - redovisas SN 19/12 

- Se över ersättningsnivån för personer med daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 

- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 19/12 

- Rekommendation från Norrbottens kommuner - analysera riktlinjerna för 

rehabiliteringsansvar och beskriva hur implementering ska ske samt rekommendera om 

strategin ska antas eller inte 

- Rekommendation från Norrbottens kommuner - analysera strategin psykisk hälsa och 

beskriva hur implementering ska ske samt rekommendera om strategin ska antas eller inte 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan oktober 2018 
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§ 199 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchefen informerar: 

 Socialchef har fått i uppdrag av kommunchef att se över hantering och organisation av 

försörjningsstödet. 

 Socialchef presenterar en ny struktur för ledningsorganisationen 

 Socialchef planerar för att temadag 2 ska innehålla strategier och ambitionsnivå för det 

framtida arbetet 
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§ 200 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

Kontaktpolitikerna har fått inbjudningar från Källbogården och Hortlaxgården där de 

även kommer att delta. 

 

 

 


