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§ 92 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

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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§ 93 
 

Informationssäkerhetsberättelse 2018 

Diarienr 19SN80 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner säkerhetsberättelsen för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna 

säkerhetsberättelse upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt 

informationssäkerhet inom Socialtjänsten under året. 

 
Beslutsunderlag 

 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2018 
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§ 94 
 

Socialnämndens yttrande till IVO gällande tillsyn av handläggning 

som rör barn och unga och det systematiska kvalitetsarbetet. 
Diarienr 18SN478 

 
Beslut 

Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll. Yttrande till IVO 

ges in enligt begäran gällande vidtagna och planerade åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, tillsyn över kommunernas socialtjänst. Inspektionen (Dnr 8.5-39276/2018-10) som 

genomfördes 29 januari till 1 februari 2019 omfattade granskning av socialnämndens 

handläggning av ärenden som rör barn och unga, det systematiska kvalitetsarbetet samt 

uppföljning av tidigare tillsynsärenden och Lex Sarah anmälningar. Socialnämnden ges 

möjlighet att yttra sig avseende upprättat inspektionsprotokoll samt begär IVO yttrande över 

vilka åtgärder som vidtagits eller planerar att vidta för att förbättra nämndens ledning och 

styrning av verksamheten, Stöd till barn och familj. Av yttrande bör framgå hur nämnden ska; 

1. Säkerställa att brister uppmärksammas, åtgärdas och följs upp så att anmälningar och 

utredningar som rör barn och unga bedrivs med god kvalité och i enlighet med gällande lagar 

och föreskrifter. 

2. Tydliggöra, bryta ner och implementera socialnämndens mål på verksamhetsnivå. 

3. Följa upp och säkerställa att processer och rutiner följs samt tydliggöra vem som har 

ansvaret att identifiera krav och mål i lagstiftning. 

4. Förbättra samverkan och tillit mellan ledning och verksamheten. 

5. Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet gällande: 

a) riskanalyser 

b) egenkontroll samt 

c) hantering av avvikelser och klagomål. 

 

Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll till IVO. 

Underlaget konkretiserar områden som socialnämnden behöver förbättra för att säkerställa 

rättssäkerhet, kvalité och arbetsmiljö. Områdena är under ett utvecklings- och 

förbättringsarbete men utfallet av det hittills är inte tillräckligt. 

 

Yttrandet på de fem punkterna skrivs i mer sammanställd form då delarna hänger ihop. 

Utöver fokus på inringad verksamhet Stöd till barn och familj så är svaren ur ett övergripande 

perspektiv eftersom det är grunden för ledning och styrning av nämnd verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande Dnr 8.5-39276 2018-10 

 Inkomna ärenden som inte kan hanteras av mottagningen 

 Rutin för hanteringen av avslutade förhandsbedömningar 
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§ 95 
 

Permanenta återinförande av Fältassistenter 

Diarienr 19SN86 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att permanenta uppdraget Fältassistenter om två tjänster. 

 
Ärendebeskrivning 

Under våren 2018 beslutade BUN om att avbryta samarbetet med socialnämnden i 

verksamheten Våga Vilja. Våga Vilja har under åren varit en öppenvårdsverksamhet riktad till 

ungdomar med psykosocial problematik i åldrarna 13-20, socialtjänst och skola har sedan 

starten delat ansvaret för innehåll i verksamheten. 

Då skolinspektionen påpekat att integrerad skola i den typen av verksamhet kräver behörig 

lärare i minst åtta skolämnen har inte BUN längre de förutsättningar som det kräver för att 

fortsätta samarbetet. Detta har gjort att socialtjänsten gjort översyn av verksamheten och dess 

uppdrag. 

Samverkanspartners, såsom polis, skola, föreningslivet, frivilligorganisationer och regionen 

samt socialtjänstens egen organisation visar på ett uttryckligt behov av att det uppsökande 

arbetet intensifieras där information, utbildning och tidiga insatser har stor förebyggande 

effekt för målgruppen ungdomar. Därav idén om att återinföra fältassistenter i Piteå kommuns 

socialtjänst. 

Fältarbetet har sedan starten i september 2018 fallit väl ut i det syfte som uppdraget kräver 

och avdelningen Stöd och omsorg avser att permanenta uppdragen för att på sikt utöka 

samarbetet med framförallt polis och skola. 
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§ 96 
 

Jour och beredskap riskhelger 2019 

Diarienr 19SN81 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att beredskap för Valborgsmässoafton är från och med kl 17:00 den 

30 april till kl 10:00 den 1 maj med två tjänstemän har beredskap i hemmet. 

 

Socialnämnden beslutar att återremittera planeringen för Piteå dansar och ler 2019 med att 

inga politiker finns i aktiv tjänst under onsdagen och torsdagen. Det nya förslaget ska även 

innehålla en beskrivning på vad politikerna ska göra under kvällarna. Ärendet ska återkomma 

till socialnämnden den 29 maj 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Förutom socialförvaltningens personal i aktiv tjänst kommer tillsyn att ske av andra 

myndighetsutövare av serveringstillstånd och ordning på serveringsställen under PDOL samt 

andra tillfällen under sommaren. 

 

Tidigare år har socialförvaltningen haft tjänstemän i beredskap följande helger: 

Valborgsmässoafton 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 

Skolavslutningen 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 

Midsommarafton och midsommardagen 19:00 – 10:00 dagarna efter, beredskap i hemmet. 

Socialförvaltningen har också haft tjänstemän och politiker i tjänst under Piteå dansar och ler 

(PDOL). 

 

From i 2019-06-01 år kommer socialförvaltningen att ha en tjänstemannaberedskap samtliga 

dagar efter kontorstid vilket gör att detta förslag endast omfattar beredskap 

valborgsmässoafton och aktiv tjänst under PDOL. 
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§ 97 
 

Utredning av kombitjänster 

Diarienr 18SN363 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att tills vidare avvaktar införandet av kombitjänster. 

 
Ärendebeskrivning 

Under verksamhetsåret 2018 bad avdelningschef Tomas Backeström om att få uppdraget att 

utreda återinförandet av kombitjänster inom avdelningen Stöd och omsorg. Därefter har 

arbete med strategisk schemaplanering påbörjats. Processledaren har utrett och gjort översyn 

på återinförande av kombitjänster, se bilaga, detta parallellt med uppdraget om strategisk 

schemaläggning inom socialtjänstens verksamheter. Utifrån att det sistnämnda är en mer 

omfattande process och som skulle gynna ekonomi, verksamhet i större utsträckning än 

kombitjänster så önskar avdelningen Stöd och omsorg avvakta med införandet av 

kombitjänster till dess att utvärdering av strategisk schemaläggning är gjord. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport kombitjänster 
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§ 98 
 

Begäran om att lyfta 6 mkr för ombyggnation av Onyxen från 

Kommunstyrelsens centrala pott 

Diarienr 19SN85 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 6,0 mkr från 

kommunstyrelsens centrala pott för ombyggnation av Onyxen 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna har som uppdrag att verkställa 9 § 9 LSS, lagen 

om stöd till vissa funktionshindrade. Detta inkluderar bostad med särskild service eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara 

organiserat, detta kan vara utformat såsom, gruppbostad, servicebostad, och- eller annan 

särskilt anpassad bostad. 

Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de som omfattas av lagen, tillhör lagens 

personkrets eller om de har behov av sådan insats och o behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Verksamhetsområdet ser nu möjligheter att anpassa den tidigare dagliga verksamheten 

Onyxens lokaler till gruppbostad enligt LSS. Detta för att klara den lagstadgade verkställighet 

som råder samt att den centralt placerade lokalen kan få andra vinster för den typen av 

verksamhet. 

 

Allmänna råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 

9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära 

anslutning till 

- en annan sådan bostad, eller 

- andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer 

för äldre. 

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler 

för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med 

särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i 

samhällslivet. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 

bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell 

prägel. Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara 

belägna i nära anslutning till varandra. 

 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad är att 

området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 
Enligt socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga personer 

skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse 

för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt 

samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (30) 

Sammanträdesdatum  

2019-04-24  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Då Piteå är en liten ort kan det 

vara svårt att skapa en sammansättning av de boende som ger förutsättning för gemenskap 

enligt ovan. 

 

Samlad bedömning 
- att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som man kan umgås med och 

göra fritidsaktiviteter tillsammans med. 

- att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att umgås och ta en fika. 

- att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 

- att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet samt de kulturella och fritidsaktiviteter 

som erbjuds. 

- att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i olika sammanhang. 

- att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort villaområde samt även 

granne med ett skolområde minskas risken för institutionell prägel. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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§ 99 
 

Förslag på justerad organisation 

Diarienr 19SN88 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om justerad organisation för förvaltningsledningen för att kunna 

påbörja förändringsresan. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten styrs av vad som anges i socialtjänstlagen och handlar om att ge stöd till 

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

i samhällslivet. Uppdraget är ansvarsfullt och komplext och handlar om att möta och arbeta 

med alla åldrar, grupper och karaktärer av människor med varierande hälsa och mående. 

Utmaningarna är många men så även möjligheterna. Gemensamt för de två är att hur väl vi 

lyckas med att hantera dem och möta framtiden på ett klokt sätt kommer att ha stor betydelse 

ur många olika perspektiv, framförallt vilken kvalité vi kan erbjuda våra omsorgstagare. Vi 

vet inte heller fullt ut vad som väntar oss runt hörnet. En av våra mest aktuella framtidsfrågor 

är därmed olika vägval om ”förändring” och hur vår socialtjänst ska, tillsammans med 

brukare, medarbetare, politik och olika samverkans parter i vårt samhälle, möta den 

framtiden. Det kommer att behövas kombinationer av olika åtgärder och steg för att förändra 

en socialtjänst, en förändring som kommer att pågå under lång tid framöver. En anpassad 

organisation, processkap och ledningsstruktur för att möta den framtiden är ett steg i den 

förändringen. 

 

En anpassad organisation enligt bifogad organisationsskiss föreslås träda ikraft från 1 januari 

2020. 

 

1) Fyra chefsled blir tre (en plattare organisation) 

2) Införande av EN ”ingång” till socialtjänsten med omsorgschef nära kärnverksamheten med 

ett övergripande operativt beslutsmandat över organisation- och verksamhetsområdesgränser 

3) En organisatorisk sammanhållen administrativ stödenhet med tydlig fysisk placering till 

den kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och stödteam i varje avdelning) 

 
Beslutsunderlag 

 Organisation Soc 2020 

 ARBETSMATERIEL-UTKAST-Rapport-Risk-konsekvensanalys-

Organisationsförändringar-Socialtjänsten-Piteå-kommun-HRM-20190403 

 Risk- och konsekvensanalys 

 Minnesanteckningar-risk- och konsekvensanalys 

 Bakgrundsbilder-Workshop-Risk-konsekvensanalys 
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§ 100 
 

Avtal för sjukskötersketjänster 

Diarienr 19SN96 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner avtalet. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett avtal om köp av sjukskötersketjänster från bemanningsföretag som inte är med i det avtal 

som redan finns för Piteå kommun. Avtalet behövs då de företag som vi redan har avtal med 

inte kan leverera de sjuksköterskor vi behöver. 

 
Beslutsunderlag 

 Avtal ssk Berggården 

 Sjukskötersketjänster Prisbilaga 
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§ 101 
 

Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 2019 

Diarienr 19SN46 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att se över rapporteringen av 

ärendeflödet inom Stöd och omsorg. 

 

Socialnämnden beslutar att rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg görs vid tre 

tillfällen per år, i april, september och december. 

 

Socialnämnden godkänner upprättad redovisning av ärendeflödet och att det läggs till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

I november 2010 fattades beslut om att ärendeflödet ska redovisas löpande på socialnämndens 

sammanträden. Redovisningen sker både på socialnämnden och på det arbetsutskott som 

bereder till nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av ärendeflödet2019-04-24 
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§ 102 
 

Kvartalsrapport missbruksvård jan-mars 2019 

Diarienr 19SN59 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande missbruksvården för 1:a kvartalet 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Färre besök på mottagningen jämfört med sista kvartalet 2018. 380 vårddygn färre på 

behandlingshem första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. Tre personer har 

under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

 

Utifrån att delegationsordningen 2019-01-01 ändrats har arbetet förändrats ffa för 

socialsekreterarna. Socialsekreterare behöver prioritera utredningarna inför beredning och 

socialnämnd, vi har gått från att piteborna kan få beslut om behandlingshem 5 dagar/vecka till 

2 gånger/månad. 

 

Den längre väntetid från utredningens avslutande till beslut som den ändrade 

delegationsordningen innebär har medfört att några klienter tappat motivation under 

väntetiden. När det gynnande beslutet kommit finns inte motivation och förmåga att 

genomföra en institutionsbehandling. Vi har en oro för att piteborna inte får den hjälp den 

behöver i rätt tid, med personligt lidande och ökade konsekvenserna av beroendet. 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under första kvartalet kostat 3 155 241 kr, 603 949 

kr mindre än fjärde kvartalet 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport missbruksvården jan-mars 2019 
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§ 103 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård Äldreomsorgen 2019, kvartal 1 

Diarienr 19SN27 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård ÄO kvartal 1 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för första kvartalet 2019 visar en minskning av antalet biståndsbedömda 

hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 

av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ökar jämfört med fjärde kvartalet 

2018. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser och patienter inom 

hemsjukvården fortsätter öka. 

 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
Kvartal 1 2018 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Kvartal 2 2018 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 

Kvartal 3 2018 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 

Kvartal 4 2018 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

 

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad 

 

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 

omsorgstagare minskat något jämfört med föregående kvartal. Grundbesluten ligger på ca 699 

timmar per dag vilket är under budgetramen på 725 timmar per dag. Till det tillkommer tid då 

omsorgstagaren har behov av stöd från två personal (dubbelbemanning) för att t.ex. för hjälp 

vid förflyttningar. Den totala tiden för dubbelbemanning har minskat något från föregående 

kvartal vilket bedöms bero på att antalet omsorgstagare med dubbelbemanning minskat till 

antal. 

 

Hälso- och sjukvårdtimmar 
Kvartal 1 2018 22,33 timmar/dag 63 patienter/månad 

Kvartal 2 2018 24,00 timmar/dag 67 patienter/månad 

Kvartal 3 2018 26,33 timmar/dag 67 patienter/månad 

Kvartal 4 2018 25,33 timmar/dag 66 patienter/månad 

 

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 70 patienter/månad 

 

Konsekvensanalys 

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

fortsätta bo kvar hemma 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. 

Behoven tillgodoses då genom hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser under tiden de 
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väntar på att få flytta till särskild boendeform. Situationen kan i vissa fall medföra att ett ökat 

ansvar faller på anhöriga vilket i sin tur kan leda till ett ökat behov av avlösning i hemmet 

eller på avlösningsenheten. 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. Behov som tillgodoses 

genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser genererar så väl hemtjänsttimmar som 

hälso- och sjukvårdstimmar. 

 

En snabbare utskrivningsprocess från slutenvården till hemmet gör att medborgarna ofta har 

mer omfattande behov som skall tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. 

Utskrivningslagen medför för socialtjänstens verksamheter behöver ha en hög flexibilitet, 

kunna göra snabba omställningar och ha en beredskap för att kunna ta emot omsorgstagare 

årets alla dagar. Om socialtjänsten inte kan ta emot en omsorgstagare inom den lagstadgade 

tidsfristen på tre dygn kan betalningsansvar utgå. Betalningsansvar för 2019 ligger på 7800 kr 

per dygn. 

 

Under första kvartalet 2019 har antalet ansökningar om plats i särskild boendeform fortsatt 

ligga på en hög nivå. Den 9 april 2019 fanns det 40 ej verkställda beslut, varav fem 

omsorgstagare erbjudits permanent plats men ännu inte flyttat in. Ytterligare sex lägenheter 

kommer vara redo för inflyttning inom de närmaste veckorna. 

 

Behovet av permanenta platser i särskild boendeform eller tillfälliga boendeplatser på Villa 

utkiken har under första kvartalet varit högre än tillgången på platser. Det har medfört att 

omsorgstagare som inte kunnat återgå till hemmet efter en bedömningsperiod på Trädgårdens 

äldrecentra och har därför blivit kvar i väntan på att kunna beredas plats i särskild boendeform 

eller på Villa utkiken. 

 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar per dag har överstigits under första kvartalet 2019 

och följer trenden för år 2018. 
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§ 104 
 

Kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar SO - Kvartal 1 2019 

Diarienr 19SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar SO kvartal 1 2019. 

 
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, juni 2018 456 tim/vecka, september 2018 405 

tim/vecka, i januari 2019 334 tim/vecka och för mars månad 2019 357 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 mars 2019 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 43 timmar per 

vecka, jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit 

väldigt mycket sämre i sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan 

om personlig assistans är gjord i detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan men 

brukaren kommer med stor sannolikhet att få avslag från Försäkringskassan. Dock håller sig 

timmarna inom det som är normalt för området. 

 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 5 tim/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 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 105 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 1 2019 

Diarienr 19SN61 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande ärendekön för barn och unga kvartal 1 

2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2019-03-31 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 

2019-03-29. 

 

Personalsituationen 

2018-03-31 arbetar 20 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 

nedsättningar i tid motsvarar det ca 18 årsarbetare. Det innebär en viss överanställning i 

förhållande till budget som är 17 åa. 

 

Eftersom det de senaste åren genomförts betydligt fler utredningar än tidigare har vi nu många 

aktiva insatser. Det gör att socialsekreterarna behöver lägga mer tid på uppföljning av insatser 

och dokumentation av insatserna. Då inflödet av ärenden hittills i år varit lägre än föregående 

år råder dock balans mellan krav och resurser för berörda socialsekreterare. 

 

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 nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2019 är ca 

0,5 mkr. 
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§ 106 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 1 2019 

Diarienr 19SN62 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande placering i förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 1 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

2019-03-31 är 29 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 

beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Totalt 29 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. 

 

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. Socialnämnden har 

beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer 

att förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

 

Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 

arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 

många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 

resurser från både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och 

resurser. 

 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 

intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 

placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i 

de fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 

inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 

behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
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budgeten. Underskottet för 2019 beräknas bli ca 11,5 mkr. 

 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 

 

Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 115 

000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 

Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 

behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 

2019. 

 
Beslutsunderlag 

 Placeringar 2019-03-31 
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§ 107 
 

Delgivningar april 
Diarienr 19SN87 

 

 

 §58  Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2018 

 §59  Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 

 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 

 § 61  Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

 §62  Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

 §63  Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

 §64  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

 § 86 Val av ledamöter och ersättare Socialnämnden 2019-2022 

 §57  Årsredovisningbokslut samt koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring 

till år 2019 

 Årsredovisning 2018 

 Anslagsöverföring till 2019 

 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 

 Personalbokslut - bilaga till årsredovisningen 

 

 Patientnämndens årsberättelse 
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§ 108 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2018-03-01 - 2018-03-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.     
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§ 109 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 2019 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under mars månad 

2019: 

2019-03-08 Omedelbart omhändertagande LVU 
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§ 110 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan april 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för april som sedan läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 

- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 

sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 24/4 2019 

- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 

- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 

- Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt göra en uppföljning av den personal som fått 

influensavaccin för att se om man varit friskare efter vaccinering 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 

- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan april 2019 
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§ 111 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

- Kristina Söderberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om den fördjupade 

översiktsplanen för Öjebyn 

- I dagsläget finns inget nytt datum för temadag 3 

- Den 8 maj ska ordförande och förvaltningschef till Kommunstyrelsen för att presentera 

verksamhetsplanen 

- Efter det att protokollet vunnit laga kraft kommer annonsen för nya avdelningschefer 

- Vid socialnämndens sammanträde 27 mars angavs felaktigt att Emeli Lundström 

(MP) fundering angående meningsfull sysselsättning inte togs med i protokollet från 

sammanträdet 27 februari. I protokollet står "Emeli Lundström (MP) undrar om den dagliga 

verksamhet som bedrivs är optimal. Socialchefen tar med sig frågan." 
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§ 112 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Anhörigträff på Linnéboendet är flyttad till 16 maj. 
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§ 113 
 

Budgetuppföljning mars 2019 

Diarienr 19SN58 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per mars 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Till och med mars har Socialtjänsten en budgetavvikelse om -15,8 mkr och en prognos om 

-53,9 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild mars 2019 

 Månadsuppföljning mars 2019 
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§ 114 
 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 socialnämnden 

Diarienr 19SN84 

 
Beslut 

Socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2020-2022. Under rubriken "Föreslagna 

investeringar" kompletteras texten med planerad budget även för 2021 och 2022. Bilaga 2.02 

uppdateras. 

 

Britta Lysholm (C), Anton Nilsson (C), Kristin Jonsson (C) och Eva Söderström (KD) deltar 

inte i beslutet. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022. I riktlinjerna 

framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 

Socialnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2020-2022 nuläge, uppdrag och 

prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP, samt förslag till förändringar av 

dessa. 

 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan 2020-2022 

 Verksamhetsplan 2020-2022 SN 20190426 

 Bilaga 1 - Budgetförutsättningar socialtjänsten 2020-2022 

 Bilaga 2.01 Byte av larmtelefon pga digitalisering 

 Bilaga 2.02 Nytt vård- och omsorgsboende (2) 

 Bilaga 2.03 LSS boende för barn 

 Bilaga 2.04 Förbättring av inomhustemperatur 

 Bilaga 2.05 Inventarier SOC 

 Bilaga 2.06 Flytt daglig verksamhet 

 Bilaga 2.07 Nytt LSS boende 

 Bilaga 3 Priskompensation socialnämnden 2020 
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§ 115 
 

TEMA: Mediaträning 
 

Mediaträning med Jeanette Ögren Viklund, kommunikationschef 

 


