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§ 201 
 

Utvalda ärenden 2018 

Diarienr 18SN30 

 

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

funktionsnedsatta, ett från Äldreomsorgen och ett från Daglig verksamhet och sysselsättning. 
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§ 202 
 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 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. Förslag till 

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

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. 

 

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

3,8 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 

-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr. 

 

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

en budgetavvikelse för perioden på – 33,2 mkr, vilket motsvarar 13 % i budgetavvikelse. 

Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr. 

 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -8,1 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 

Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

 
Expedieras till  

SN bild oktober 2018 

Månadsuppföljning oktober 2018 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild oktober 2018 

 Månadsuppföljning oktober 2018 
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§ 203 
 

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 - 20181113 
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§ 204 
 

Uppföljning av förändringar gjorda i Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen 2017-09-01 

Diarienr 18SN381 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 

 
Ärendebeskrivning 

I samband med beslutet om förändringar i hälso-och sjukvårdsorganisationen togs beslutades 

att en uppföljning skulle göras. 

 

De huvudsakliga förändringarna bestod av att distriktssköterskorna utökades med 1 

årsarbetare och blev genom detta alltid två distriktssköterskor i tjänst kvällstid. Ett antal 

organisatoriska förändringar gjordes samt att en hälso- och sjukvårdschef fick lednings-, 

samordnings-, kvalitets- och utvecklingsansvar i hälso- och sjukvårdsfrågorna. 

 

Ett frågeformulär är utskickat till alla med titeln sjuksköterskor i Socialtjänsten (92 personer). 

En del av dessa är tillfälligt anställda och arbetar bara vid behov och trots ett par påminnelser 

inkom endast 14 svar, vilket ger en ytterst låg svarsfrekvens. 

 

Uppföljningen visar i överlag på positiva resultat till övergripande organisatoriska 

förändringar som inneburit ökad tydlighet vilka uppdrag som gäller och stöd i bedömningen 

av behov, kvalitet och kompetens. Den extra årsarbetaren som gav utrymme för två 

distriktssköterskor i tjänst varje kväll har gett positiva effekter som mindre stress och därmed 

minskade risker för felbedömningar. 

 

När det gäller förväntade effekter av genomförda förändringar som berör minskad ohälsa och 

en på sikt bättre arbetssituation och arbetsmiljö för anställda kan inte utläsas i svaren. I 

jämförelse med risk- och konsekvensanalysen med utgångspunkt arbetsmiljö kan vissa 

farhågor ha besannats men att svarsunderlaget är för litet för att kunna dra några tydligare 

slutsatser. 

 

På den negativa/fortsatta utvecklingsområden finns fortsatta önskemål och dessa bör 

analyseras närmare och brytas ner till ärenden relevanta att arbeta vidare med. 

Frågeställningen angående säkerställandet av det fortsatta arbetet med rutiner och lagkrav 

gällande patientsäkerheten bör likaså beaktas och genomföras. 

 
Beslutsunderlag 

 Utvärdering ny hälso- och sjukvårdsorganisation 
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§ 205 
 

Utökning av nattpatrullens verksamhet 

Diarienr 18SN419 

 
Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen 

 
Ärendebeskrivning 

I nattpatrullen finns 2 ½ bil/natt i tjänst. En bil arbetar halv natt (20:30-01:30) och två bilar 

arbetar hel natt (21:00-07:00). 

 

Arbetsbelastningen i nattpatrullen har ökat under det senaste åren och mycket det sista året. 

Fler ärenden och många med större vårdbehov leder också till att besöken tar längre tid. I 

nuläget har man 85 planerade besök/natt. Även larmen har ökat i antal och snittet är 20 

larm/natt. Den sista tiden har det varit nätter med 30 larm/natt. För att minimera körtiderna på 

bilarna så delas kommunen in i geografiska områden, där varje bil ansvarar för de planerade 

besöken men även larmen. 1:an och 2:ans bil som är hel nätterna kör ca 15-18 mil/natt. 3:ans 

bil som är halv natt kör ca 12 mil/natt. Med 85 planerade besök blir genomsnittstiden 17 

minuter/planerat besök och då är ingen körtid inräknad, inte heller några larm. Den senaste 

tidens mängd besök och larm påverkar naturligtvis arbetssituationen och arbetsmiljön för 

personalen. 

 

Nattpatrullen har haft samma bemanning sedan hösten 2005 (9,63 årsarbetare) så upplägget 

har alltså fungerat under lång tid. 

 

Utifrån ovan nämnda situation är en extra bil hel natt insatt för att kunna tillgodose behovet av 

nattpatrullinsatser och att personalen ska ha en arbetssituation som fungerar. Extra bilen är 

insatt från oktober och innebär att bemanningen ökar med 3,86 årsarbetare. I dagsläget går det 

inte att bedöma hur länge den behövs. 
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§ 206 
 

Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

Diarienr 18SN327 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i 

Norrbotten. 

 
Ärendebeskrivning 

En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 

upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 

handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 

Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 

medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, 

långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska 

patienter och patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som 

har komplexa rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av 

denna riktlinje. 

 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 

antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i 

Region Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är 

ett ansvar för regionen. 

 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 

vilka har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 

Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen 

ska ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 

distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 

utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske 

både i hemmet och vid hälsocentralen. 

Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 

hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 

Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 

 

De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 

 

Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 

där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen, MAS, Verksamhetschef HSL, Rehabchef, Norrbottens kommuner 
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Beslutsunderlag 

 Rekommendation från Norrbottens Kommuner - Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
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§ 207 
 

Information om arbetsresor i egen regi 
 

Inger Kyösti, samordnare Kommunledningsförvaltningen, redogör för uppdraget. Inventering 

i våras visade på att 76 personer använder arbetsresor. Det var 51 personer som bodde på 

gruppbostad och 25 fanns i eget boende. 

Fördelar med att köpa tjänsten är enligt utredaren till exempel en professionell 

transportorganisation, socialtjänsten agerar beställare och kravställare. 

Nackdelar med att köpa tjänsten är enligt utredaren till exempel lägre kunskap om kunden, 

hög personalomsättning, andra kunder (vilket kan innebära väntetid), liten konkurrens. 

 

Fördelar med att arrangera arbetsresor i egen regi: 

 stor kunskap om brukarens behov 

 kontinuitet av chaufförer 

 möjlighet att samordna arbetsuppgifter 

 sälja tjänster 

 fordonen kan användas till annat 

Nackdelar med att arrangera arbetsresor i egen regi: 

 branschvana saknas 

 måste bygga upp en ny organisation ed nya arbetsuppgifter 

 sårbart med få förare 

 svårt att rekrytera 

 nya arbetsuppgifter för befintlig personal 

Utredarens bedömning är att fördelarna överväger för brukarna. Kostnaden blir, åtminstone 

initialt, ca 3 000 tkr. 
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§ 208 
 

Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 

Diarienr 18SN400 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av riktlinjerna för Kommunalt 

arbetsmarknadsprogram och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna riktlinjer. Förslaget 

ges under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden fattar samma beslut som 

Socialnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

2005 infördes ett Kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar under 25 år som uppbar 

försörjningsstöd. 2014 utökades programmet med möjligheten att anvisa personer 25 år och 

äldre som uppbär försörjningsstöd. Tidigare riktlinjer har nu reviderats då fler personer är i 

behov av försörjningsstöd samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera arbetskraft. 

Utifrån detta krävs mer samordnade insatser och förstärkt samverkan för att personer inte ska 

fastna i ett passivt försörjningsstöd utan bli en del av den funktionella arbetskraften. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 
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§ 209 
 

LSS-boende för barn och unga 

Diarienr 18SN411 

 
Beslut 

Socialnämnden ger avdelningen Stöd och omsorg i uppdrag att starta ett LSS-boende för barn 

och unga under våren 2019. I mån av plats ska avdelningen erbjuda andra kommuner 

möjlighet att köpa plats på boendet. 

 
Ärendebeskrivning 

Ledningen Stöd och omsorg har under vår och höst 2018, på uppdrag av nämnden arbetat med 

kartläggning, risk-och konsekvensanalys, samt ekonomisk översyn för att få fram underlag till 

förslag om öppnande av LSS-boende barn-och unga i egen regi. Bakgrunden är samma som 

tidigare redovisat. Piteå kommun har idag ett antal barn placerade i formen för LSS, det 

innebär för kommunen mycket höga kostnader per dygn och under en lång överskådlig tid. 

Boende i egen regi minskar kostnader samt ökar möjlighet till gott samarbete med övriga 

aktörer kring barnet såsom hälsa-och sjukvård, skola, anhöriga samt andra viktiga 

samarbetspartners. Det ökar även egenkontroll av verksamhetens innehåll såsom 

kompetensförsörjning, metod, förhållningssätt, bemanning mm. I de bifogade bilagor beskrivs 

kort hur förarbetet gått till samt bifogad drift-och kostnadskalkyl. Driftskostnad är beroende 

på antalet belagda platser. Piteå kommun kommer att behöva, samt räknat med, att bistå andra 

kommuner i länet, samt angränsande län, plats för barn med behov av placering enligt LSS. 

 
Beslutsunderlag 

 Kostnad LSS boende för barn och unga 

 Startkort LSS 

 Projektledarstöd 
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§ 210 
 

Utökning av boendeplatser inom ram 

Diarienr 18SN380 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Inom verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna arbetar vi aktivt för att utöka antalet 

boendeplatser, främst i form av närboende. Vi har under 2017-2018 utökat platser på 

Kanalgatans servicebostad, Ankargrunds, Birkarlens samt Parkens gruppbostad totalt 4 

platser, i november 2018 utökar vi med ytterligare en plats på Kanalgatan. Med andra ord blir 

detta den 5:e utökningen av boendeplatser inom befintlig budgetram. Genom att arbeta på 

detta sätt undviker vi viten från IVO men utan ramökning riskerar vi att missa kvalitetsmålen 

med LSS, en god levnadsnivå. Min bedömning är att det inte finns möjlighet till ytterligare 

utökning inom befintlig budgetram, med andra ord kommer sannolikt risken för viten att öka 

under 2018/19. 
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§ 211 
 

Piteå kommuns handlingsplan stimulansmedel psykisk hälsa 

2018/2019 

Diarienr 18SN412 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 och 

utvärderingen av handlingsplanen 2018 

 
Ärendebeskrivning 

Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om 

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Överenskommelsen har som 

målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på 

området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är 

också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med 

likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för 

arbetet enligt överenskommelsens syften. 

 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr för 2016, 1,4 milj för vardera 2017 och 2018. 

Senast 2018-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med handlingsplan med l 

samt en redovisning av de medel kommunen fått. 

 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 

hur 2018 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem 

fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2019 

samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för 

uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2019 kommer att 

innebära. 

 

Om regeringen inte fattar nödvändiga beslut för utbetalning av fortsatta stimulansmedel för 

2019 kommer denna handlingsplan behöva revideras och anpassas till då rådande ekonomiska 

förutsättningar. 

 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommuns handlingsplan för stimulansmedel psykisk hälsa 2018-2019 
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§ 212 
 

Översyn av konsekvenser för socialtjänsten vid en överlåtelse av 

färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 
Diarienr 18SN409 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att all hantering rörande färdtjänst och 

riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 

kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs. 

Förslaget gäller endast om förutsättningar blir kostnadsneutrala för socialnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Översynen visar likt den 2013 att ett överlåtande innebär ökade kostnader för kommunen, i 

dagsläget på mellan 1 till cirka 1,5 miljon. Utredningen visar rimlighet i en fördyrning 

gällande tillståndsprövningen som i viss mån har förutsättningar till ett mer rationaliserat 

förfarande i socialförvaltningens regi. Socialnämndens ställningstagande är dock att det inte 

kan anses rimligt att socialförvaltningen med nuvarande förutsättningar genomför inhämtning 

eller rationaliseringsåtgärder motsvarande aktuell kostnadshöjning. Socialnämndens 

ställningstagande är också att färdtjänst- och riksfärdtjänsthanteringen ska frånlyftas 

socialförvaltningens ansvar och överlåtas i sin helhet till kommunfullmäktige. Detta på 

grundval av; 

 

- Färdtjänst och riksfärdtjänst är inte socialtjänstinsatser utan tillstånd och transportformer av 

särskild kollektivtrafik. Regleringen kräver inte att hanteringen sker inom socialtjänstområdet 

och det är inte avhängigt att socialnämnden ansvarar för denna oaktat ett överlåtande till 

RKM eller ej. Färdtjänst och riksfärdtjänst torde rimligen kunna anses vara mer lämpligt 

organiserat där övriga kollektivtrafikfrågor finns idag inom kommunen. 

 

- Uttalad nationell styrning och ambition är att integrera särskild och allmän kollektivtrafik, 

fortsatt anpassning av denna, ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta samt ökande krav på 

samordning och effektivisering av särskilda persontransporter. Nytt betänkande, SOU 2018:5, 

är vid tidpunkt för skrivelsen på remiss med sista svarsdag den 5 november. Utredaren 

föreslår moderniserad lagstiftning med krav på ökad samordning och ny lag om särskilda 

persontransporter som ersätter färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. 

 

-Prognostiserad fortsatt utveckling av demografiska påfrestningar, ökande komplexitet samt 

sviktande rekryterings- och kompetensläge inom socialtjänsten sätter press på 

välfärdssystemen, socialnämndens resurser och prioriteringar. Ett överlåtande rörande all 

färdtjänst och riksfärdtjänsthantering skulle avgränsa och prioritera förvaltningens arbete 

inom ramen för socialnämndens ansvarsområden. 

 

Underlaget som framtagits vid översynen baseras på statistik- och ekonomiuppgifter från 

2017 samt RKM:s missiv ”Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst" som är detsamma som 

2013 med viss revidering. Samtliga kommuner utom Piteå och Boden har följt beslutad 

rekommendation från Norrbottens Kommunförbund att överlåta hanteringen. Även SKL har 
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utrett i frågan om samordning genom studie som visar att gemensam lagstiftning kombinerat 

med att RKM ansvarar för all regional kollektivtrafik stärker förutsättningarna för samordning 

av de olika trafikformerna. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM 

 Bilaga 1 

 Bilaga 2 

 Bilaga 3 

 Bilaga 4 
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§ 213 
 

Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 

Diarienr 18SN423 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i riktlinjen. 

 
Ärendebeskrivning 

I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Dokumentet har reviderats och 

uppdaterats med nya uppgifter. Gammal text är markerat med rött och ny text är markerat i 

grönt. 

 
Beslutsunderlag 

 Planeringsförutsättningar SN 2019 
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§ 214 
 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 

Diarienr 18SN423 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 

uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 

inför 2019. Under kommunens strategiska områden presenteras nyckeltal samt de uppdrag 

som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 

syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 

samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv 

där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 

sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för 

att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är 

delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, 

jämställdhet och hållbar utveckling. 

 

Avsnittet omvärldens påverkan har förändrats sedan tidigare år. Här görs nu en 

omvärldsanalys av hur globala trender påverkar socialtjänstens verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens VEP 2019 
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§ 215 
 

Revidering av ledningssystem 

Diarienr 18SN422 

 
Beslut 

Socialnämnden antar beslut om revidering av socialförvaltningens ledningssystem. 

 
Ärendebeskrivning 

SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 

allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Socialtjänst, 

verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. Ledningssystem 

behövs för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i 

verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 

och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet, planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Författningen omfattar 

både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 

kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 

systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 

(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

 
Beslutsunderlag 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011 9 
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§ 216 
 

Sammanträdesplan för socialnämnden och arbetsutskotten 2019 

Diarienr 18SN392 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesdatum för socialnämndens och det till nämnden 

förberedande arbetsutskottet för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Även det till 

nämnd förberedande arbetsutskottet sammanträder 10 gånger per år. Förslag till 

sammanträdesplan för detta arbetsutskott och socialnämnden har upprättats enligt bilaga. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2019 
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§ 217 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018 

Diarienr 18SN319 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 – 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 belutsdatum. 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 3 så fanns det totalt 15 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 

månader: 

- 3 st beslut avser sysselsättning 

- 4 st avser kontaktfamilj 

- 4 st kontaktperson 

- 1 st-beslut om boende vuxna. 

- 2 st beslut om ”Trappan” 

- 1 st Ledsagare 

 

Under perioden så har 4 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 3 fanns det 17 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; 

 

10 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 4 av dessa 10 har 

tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 har tackat ja. Under kvartalet har 2 personer 

avlidit. 4 väntar på att tilldelas permanent plats. 

 

3 har 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 kunnat tilldelas. Av dessa 3 

har 2 har tilldelats permanent plats och 1 har flyttat till annan kommun. 

 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärenden. En har avslutat 

beslutet på egen begäran och valt att bo kvar i ordinära boendet och resterande tre har 

tilldelats permanent plats. 
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Konsekvensbeskrivning 

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. Beslut om insatsen ”Trappan” har ej kunnat verkställts då 

inflödet har varit högt under perioden samt att det är begränsat på antalet familjebehandlare 

som är behöriga till insatsen. 

 

Äldreomsorgen 

Under senare delen av kvartal 3 har fler personer kunnat tilldelas permanent plats i särskild 

boendeform vilket medfört att de som vistats på Villa utkiken och Trädgårdens äldrecentra 

har kunnat prioriteras så väl som de som är kvar i ordinära boendet. För dem som fortfarande 

väntar på att tilldelas plats i särskild boendeform bör väntetiden minska. 

 

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 

Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform har under senare delen av kvartal 3 ökat 

vilket medfört att det har kunnat frigöras resurser vid Trädgårdens äldrecentra och Villa 

utkiken samtidigt som personer med omfattande behov i ordinär boendeform har kunnat 

erbjudas plats inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet på lediga platser medför större 

möjlighet att matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga verksamhetsresurser. 

Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 

utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 

verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 

insatser. 

 

Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boendeform orsakas främst av platsbrist 

eller att tillgängliga platser inte är lämpligt i vissa fall. Renodlingsmålen förutsätter att rätt 

boendeform finns tillgänglig att erbjuda. Ibland fördröjs verkställigheten på grund av att 

erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål, av 

andra individuella skäl alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet eller att dela 
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badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Tilldelning av lediga platser sker efter en samlad 

bedömning av vem som har det största behovet men även väntetiden vägs in. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Budget 

 

Stöd och omsorg 

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

 

Äldreomsorg 

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

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL kvartal 3 2018 - avidentifierad ÄO 

 Rapportering SoL kvartal 3 2018- avidentifierad SO 
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§ 218 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 3 2018 

Diarienr 18SN320 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 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 3 fanns det 16 st ej verkställda beslut. 

-5 st beslut om särkilt boende, 

-8 st beslut om daglig verksamhet 

-2 st beslut om Kontaktperson 

-1 st beslut om Kortidsvistelse 

 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 

- 1 st boendebeslut 

- 3 st beslut daglig verksamhet. 

 

Resterande beslut om totalt 12 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 5 st daglig verksamhet 

samt 2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse 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. I 

nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 

under första hälften av 2019 

 

Budget 

Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 

av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (37) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal 3 2018- avidentifierad 
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§ 219 
 

Utbetalning av återstående administrativt stöd 

Diarienr 18SN424 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att 50 000 kr betalas ut till Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta 

HSO) och 25 000 kr betalas ut till Funktionsrätt Piteå. 

 
Ärendebeskrivning 

För 2018 betalade socialnämnden ut bara det halva administrativa stödet. Efter årsmötet den 

11 september beslutades att bevilja sju föreningar utträde med omedelbar verkan. De 

föreningarna ingår i den nybildade paraplyorganisationen Funktionsrätt Piteå. Därav har Piteå 

Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) rätt till stödet (12 500 kr per månad) som betalas ut i 

sin helhet för två månader och resterande tid 2018 med 50 %. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 220 
 

Administrativt stöd till paraplyorganisationer inom 

funktionshinderområdet 

Diarienr 18SN432 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att bidraget fördelas mellan Funktionsrätt Piteå och Piteå 

Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) med 75 000 kr till vardera organisation. 

 

Om styrkeförhållandena mellan organisationerna förändras kan fördelningen räknas om. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har sedan 2010 ett administrativt stöd beslutat 

av Kommunfullmäktige. Inledningsvis var bidraget 100 000 kr som sedan höjts till 150 000 

kr. Pengarna administreras av Socialnämnden och finns i ram. Från och med september 2018 

är organisationen uppdelad på två olika paraplyorganisationer, Funktionsrätt Piteå och Piteå 

Funktionsrätt Centrum (före detta HSO). Därför föreslår socialnämnden att bidraget delas lika 

mellan organisationerna. De har lika antal föreningar anslutna till sig. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 29 (37) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 221 
 

Mandatfördelning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

Diarienr 18SN425 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) och Funktionsrätt 

Piteå utser fyra ledamöter vardera till Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 

 
Ärendebeskrivning 

Funktionsrätt Piteå och Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har lika antal 

organisationer anslutna. Därför föreslås för mandatperioden 2019 – 2022 att organisationerna 

utser fyra ledamöter vardera. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 222 
 

Uppsägning av avtal med Beroendecentrum, Region Norrbotten 

Diarienr 18SN426 

 
Beslut 

Socialnämndens föreslår att till kommunfullmäktige förorda en uppsägning av avtalet med 

Beroendecentrum i Sunderbyn. 

 
Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan 2014. Platserna har inte nyttjats 

frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet, och 

samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 

2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas. 

 

Mer information om uppsägningen inväntas från Norrbottenskommunerna, och kommer att 

tillföras ärendet under början av december. 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige  
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§ 223 
 

Ändring av punkt i delegationsordning 

Diarienr 18SN406 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen ändring. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningschef i uppdrag att ändra i 

delegationsbestämmelser så att förvaltningschef och vice ordförande jämte ordförande i 

nämnd har rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig. 

 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att besluta om att i sina 

delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice ordförande i nämnd 

rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) var för sig. 

 

I socialnämndens delegationsordning är ordförande delegat för att underteckna avtal rörande 

personbiträdesavtal (punkt O8). 

 

Punkten O8 har nu ändrats till att även innefatta vice ordförande och förvaltningschef som 

delegater. 

 
Beslutsunderlag 

 Utdrag delegationsordning 
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§ 224 
 

Delgivningar november 

Diarienr 18SN421 

 

 

 § 206 Delårsrapport augusti 2018 för Piteå kommun och kommunkoncern 

 § 206 Delårsrapport Piteå kommun augusti  2018 

 § 206 Delårsrapport Nyckeltalsbilaga - Delårsrapport 2018 

 § 206 Delårsrapport Specifikation ekonomi Socialnämnden 

 § 206 Delårsrapport Ekonomisk analys Socialnämnden 

 §213  Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2 

2018 

 §214  Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2018 

 Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2018 

 

 Redovisning SAM-projektet 

 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-11-14 
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§ 225 
 

Delegationsbeslut 2018 

Diarienr 18SN9 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-10-01 - 2018-10-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 226 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt oktober 

Diarienr 18SN176 

 
Beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

2018-09-14 Omedelbart omhändertagande LVU 

2018-09-18 Placering LVU 

2018-09-25 Omplacering LVU 
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§ 227 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan 

Diarienr 18SN10 

 
Beslut 

Godkänna återrapporteringen för november som sedan läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 19/12 

- ”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 19/12 

- 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 

- Analysera riktlinjerna för rehabiliteringsansvar och beskriva hur implementering ska ske 

samt rekommendera om strategin ska antas eller inte - KLAR 

- Analysera strategin psykisk hälsa och beskriva hur implementering ska ske samt 

rekommendera om strategin ska antas eller inte 

- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 

justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 

- Riktlinjer barn och unga 

- Riktlinjer missbruk 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan november 2018 
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§ 228 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 18SN11 

 

Socialchefen hoppas att så många som möjligt kan komma till temadag 2 på Storstrand den 

27/11. Socialtjänsten behöver vägledning av politiken och en samsyn inför det fortsatta 

arbetet. 
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§ 229 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 18SN32 

 

 Maria Truedsson har fått en inbjudan till Öppet hus den 4/12 på Stadsöns boende (f. d. 

Berggatan) som skickas ut till ledamöterna. 

 Maria Truedsson, Elisabet Davidsson och Rune Berglund har varit på en öppethus-dag 

på Hortlaxgården. 

 Nina Lindström har besökt Källbo och fick då med sig följande synpunkter: 

Det borde finnas mer resurser så att de boende kan vara mer aktiva 

De anställda har för lite tid med de boende 

Fungerar trygghetsboende som det var tänkt? 

Vart går gränsen för när det blir billigare med ett boende jämfört med hemtjänst? 

 

 

 


