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§ 118 
 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Diarienr 19SN20 

 

Förslag på justerare: Maria Fäldt 

Förslag på tid och plats för justering: tisdag 4 juni 2019, kl 10:30, socialtjänsten 
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§ 119 
 

Information om arbetet inom området våld i nära relationer 
 

Gertrud Wesley, samordnare mot Våld i nära relationer, informerar om arbetet med Våld i 

nära relationer, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt människohandel och prostitution. 
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§ 120 
 

Information om personlig säkerhet 
 

Utgår på grund av sjukdom. 
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§ 121 
 

Månadsuppföljning ekonomi april 2019 

Diarienr 19SN58 

 
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 beslutat att anta den ekonomiska uppföljningen till och med april 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. 

 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,8 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning april 2019 

 SN bild april 2019 
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§ 122 
 

Internkontroll SoL och LSS 2019 

Diarienr 19SN31 

 
Beslut 

Socialnämnden fastställer Interkontrollplan SoL, LSS 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Sammanställning av intern kontroll 2018 visar ett resultat likt 2017 att socialtjänsten inom 

kontrollområdena håller tillräcklig kvalité och säkerställd verksamhet utifrån lagstiftning, 

kommunens och socialnämndens riktlinjer. 

 

Resultatet visar dock på fortsatta utvecklings- och förbättringsbehov gällande dokumentation 

som utförs i verkställigheten och systematiskt kvalitetsarbete varför kontrollaktiviteter inom 

samma områden under 2019 som 2018 bör fortgå. Under 2019 bör även socialnämndens 

kontrollplan förberedas för att utökas år 2020 gällande ledningssystemet och ansvaret för 

egenkontroll, riskanalyser, avvikelse- och klagomålshantering. Samt att kontrollaktiviteten 

inom dessa delar sker övergripande för socialtjänsten i syfte att generellt utöka det 

systematiska kvalitetsarbetet och kunskaperna inom området med fokus på förebyggande 

åtgärder och mindre på faktisk kontroll av aktuella riskmoment. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan  SoL LSS 2019 

 Risk- och väsentlighetsanalys 2019 
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Sammanträdesdatum  

2019-05-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 123 
 

Sammanställning intern kontroll år 2018 SoL och LSS 

Diarienr 19SN33 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av sammanställningen för underlag till intern kontroll 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Sammanställning av intern kontroll 2018 visar ett resultat likt 2017 att socialtjänsten inom 

kontrollområdena håller tillräcklig kvalité och säkerställd verksamhet utifrån lagstiftning, 

kommunens och socialnämndens riktlinjer. 

 

Resultatet visar dock på fortsatta utvecklings- och förbättringsbehov gällande dokumentation 

som utförs i verkställigheten och systematiskt kvalitetsarbete varför kontrollaktiviteter inom 

samma områden under 2019 som 2018 bör fortgå. Under 2019 bör även socialnämndens 

kontrollplan förberedas för att utökas år 2020 gällande ledningssystemet och ansvaret för 

egenkontroll, riskanalyser, avvikelse- och klagomålshantering. Samt att kontrollaktiviteten 

inom dessa delar sker övergripande för socialtjänsten i syfte att generellt utöka det 

systematiska kvalitetsarbetet och kunskaperna inom området med fokus på förebyggande 

åtgärder och mindre på faktisk kontroll av aktuella riskmoment. 

 
Beslutsunderlag 

 Intern kontroll äo 2018 

 Internkontroll SoL Stöd och omsorg 2018 

 Risk- och väsentlighetsanalys 2019 
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§ 124 
 

Fjärrtillsyn via nattkamera som förstahands alternativ 

Diarienr 19SN100 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att fjärrtillsyn via kamera ska vara ett förstahands alternativ vid 

tillsyn nattetid. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut om nattpatrull har ökat vilket har medfört att verksamheten utökat personal som 

arbetar i nattpatrullen under det senaste året. 

Flertalet av de brukare som har tillsyn under natten är inte i behov av ett fysiskt besök. Deras 

behov kan tillgodoses med fjärrtillsyn via kamera. Idag finns alla tolv kameror installerade i 

ordinärt boende. I verksamheten finns det brukare som vi skulle kunna tillgodose behovet 

med fjärrtillsyn med kamera istället för ett fysiskt besök. Fjärrtillsyn via kamera skall vara 

alternativet då brukaren ej är i behov av fysiskt besök. 

I dagsläget finns tolv kameror ute i ordinärt boende. Fjärtillsyn via kamera ger den enskilde 

brukaren en ostörd nattsömn. I verksamheten finns i dag ca åtta till tio brukare till där 

fjärrtillsyn via kamera skulle vara aktuell. Fjärrtillsyn via kamera som förstahands alternativ 

medför att belastningen på nattpatrullen minskas. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (32) 

Sammanträdesdatum  

2019-05-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 125 
 

Permanentning av undersköterska i hemsjukvården 

Diarienr 19SN91 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta om att permanenta 

undersköterskor i hemsjukvården 

 
Ärendebeskrivning 

Kompetensnivån bland personalen sjunker samtidigt som det är svårare att rekrytera 

legitimerad personal. För att kunna säkerställa patientsäkerheten är det av vikt att den 

personal som utför de delegerade HSL-insatserna har kompetens och utbildning för att klara 

uppgiften på ett säkert sätt. Vi behöver därför anställa utbildade erfarna undersköterskor som 

utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för att minska uppdragen med 

delegerade insatser till övrig hemtjänstpersonal. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga till tjänsteskrivelse Projekt undersköterskor i hemsjukvården (002) 
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§ 126 
 

Begäran om möjlighet till leasing av läkemedelsrobot 

Diarienr 19SN103 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår KSAPU besluta att socialtjänsten får möjlighet till leasing av 

läkemedelsrobot. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Idag på marknaden finns det välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller 

andra funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt gör att 

personen inte längre blir bunden till de specifika läkemedelstiderna. Det lösgör tid för 

hemtjänsten till andra SoL- insatser och blir även kostnadseffektivt då det kostar mer att 

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

 

Ett försök med läkemedelsrobot genomfördes med start hösten 2018. Försöket utvärderades i 

februari 2019 och socialnämnden har därför beslutat att permanenta användandet av robotar. 

 

Utvärderingen visade att på de fyra robotar som då var i bruk hade vi sparat in 12 besök/dag 

av hemtjänsten. Då varje besök tar ca 15 minuter med en kostnad på 90 kr skulle 

hemsjukvården ha betalat ca 29 790 kr/mån för besöken. Varje robot kostar 2 500 kr/mån. I 

pengar sparar man därför ca 20 000 kr/mån. 

 

Man har också sparat 3 timmars arbetstid/dag för hemtjänstpersonalen vilket motsvarar 90 

timmar/ mån. Hemsjukvården lägger idag ca 4 tim/mån på administreringen av robotarna. 

Besparingen av arbetstid blir 86 tim/mån. för de fyra robotarna som var ute i januari 2019. 

Det motsvarar drygt 0,5 årsarbetare i sparad arbetstid. 

 

De personer som har fått en robot är över lag väldigt nöjda. En av personerna uttrycker att det 

känns tryggt och säkert. Finns det en osäkerhet om medicinen är tagen eller ej går det att läsa 

av på roboten. Ingen av personerna som har roboten nu har någonting negativt att säga om 

detta sätt att ta sina läkemedel. Roboten ökar självständigheten hos personen som har den och 

ger ökad frihet då de inte behöver anpassa sina liv efter de tider hemtjänsten avsatt för besök 

hos dem. Med läkemedelsroboten kan man ha större tidsspann för när medicinen ska tas. 

 

Med den brist på arbetskraft som råder behöver vi använda oss av tekniska lösningar för att 

frigöra personalens arbetstid där så är möjligt. Ekonomiskt sparar kommunen pengar för alla 

brukare med två eller fler läkemedelstillfällen per dag som är hjälpta av roboten. I leasingen 

ingår förutom själva roboten även support, driftövervakning, larmkedjor m.m.  

 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 127 
 

Socialnämndens begäran att leasa arbetskläder 

Diarienr 19SN107 

 
Beslut 

Socialnämnden begär hos KSAPU att få leasa arbetskläder till vårdpersonal. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt på förtydligade hygienkrav som kom ersattes tidigare klädbidrag till 

leasing av arbetskläder till vårdpersonal. Medel till detta erhölls i VEP 2015. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien inom hälso- och sjukvården 

föreskriver användning av arbetskläder i det patientnära arbetet. Arbetsmiljöföreskrifter om 

smittrisker (AFS 2018:4) reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder i syfte att förebygga 

att arbetstagarna utsätts för smittrisker i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagarna 

byter kläder dagligen och att dessa tvättas enligt de regler som finns samt bära kostnaderna 

för tvätt. För att klara detta anses leasing vara nödvändigt och fördelaktigt. 

 

Socialtjänsten har ett pågående avtal på leasing av arbetskläder till vårdpersonal inom 

äldreomsorgen. Avtalet går ut 2020-08-31. Arbetet med att påbörja ny upphandling behöver 

därför påbörjas så snart som möjligt. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 128 
 

Revidering av ”Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer 

med funktionsnedsättning” 2019 

Diarienr 19SN95 

 
Beslut 

Följa Socialberedningens förslag att ställa sig bakom ”Riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

 
Ärendebeskrivning 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 

eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 

kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 

nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 

skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 

 
Expedieras till  

Verksamhetschef HSL, MAS och rehabchef 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

 Bilaga Förslag inför 2019 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 
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§ 129 
 

Minskning av platser på Munkberga 

Diarienr 19SN120 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna till avdelningschefen att bedöma behov av hur många 

platser som behöver minskas till följd av lokalernas beskaffenhet 

 
Ärendebeskrivning 

Munkberga demensboende är ett boende för dem som behöver stöd och hjälp med sin dagliga 

livsföring på grund av sin demenssjukdom. Byggnaden är gammal och lägenheterna är inte 

handikappanpassade. Med detta som utgångspunkt finns ett krav på att den som flyttar till 

Munkberga ska vara fysiskt rörlig. Vid fysisk försämring erbjuds plats på annat vård- och 

omsorgsboende. Munkberga har 40 lägenheter fördelat på 4 enheter. Lägenheterna är 17 m3 

och utrustade med toalett. Utöver detta finns 2 handikappanpassade toaletter på varje enhet, 

varav en utrustad med dusch. Vidare finns ytterligare ett duschrum vid varje enhet. 

 

Utifrån arbetsmiljöverkets påtalade brister och krav på kommunen har ett antal åtgärder 

vidtagits och en handlingsplan är upprättad. Arbetsgivaren har där bland annat tydliggjort att 

personalen ska nyttja de handikappanpassade toaletterna till alla boende som har behov av 

insatser vid toalettbesök. 

 

Ett fåtal boende klarar sina toalettbesök på egen hand. Beslutet leder till svårigheter för 

personal och boende då det är för många som ska nyttja de handikappanpassade toaletterna. 

 

Arbetet med nytt vård- och omsorgsboende, som ska ersätta Munkberga, är påbörjat men är 

ett antal år bort. Därför föreslås att avdelningschefen ges mandat att under denna övergångstid 

bedöma hur många som kan bo på varje enhet utifrån både utifrån arbetsmiljö- och 

brukarperspektiv. 
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§ 130 
 

Begäran om driftsmedel till nytt demensboende från KS centrala 

pott 

Diarienr 19SN121 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar överföra redan avsatta driftsmedel till 

nytt demensboende från KS centrala pott. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

I verksamhetsplan 2019-2021 ingår driftsmedel till nytt demensboende på Berget. 

Socialnämnden begär överföring av beslutade driftsmedel. Byggandet och övrig 

verksamhetsplanering följer uppsatt tidsplan och uppstarten planeras till 

2019-09-02. 

 
Paragrafen är justerad 

 

  



 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum  

2019-05-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 131 
 

Uppdatering av jour och beredskap under riskhelger 2019 - 

Socialnämnden 

Diarienr 19SN81 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt följande: 

Beredskap och aktiv tjänst Piteå dansar och ler 2019 

Ons 24/7 – 16:00 – 01:00, två tjänstemän i aktiv tjänst. 

Tors 25/7 – 16:00 - 01:00, två tjänstemän i aktiv tjänst. 

Fre. 26/7 – 16:00 – 03:00, tre tjänstemän i aktiv tjänst, samt beredskap i hemmet till 10:00 

dagen efter. Två politiker verksamma. 

Lör. 27/7 – 16:00 – 03:00, tre tjänstemän i aktiv tjänst, samt beredskap i hemmet till 10:00 

dagen efter. Två politiker verksamma. 

 
Ärendebeskrivning 

Fördelning av arbetsuppgifter PDOL 

Socialsekreterare i aktiv tjänst ansvarar för att polisstationen alltid är bemannad och utför de 

arbetsuppgifter som inkommer, i huvudsak berusade ungdomar. I mån av tid och möjlighet 

kan socialsekreterarna också promenera och observera på området. 

 

Fältassistenterna har i samarbete med polisen planerat sin verksamhet under PDOL och 

kommer inte att bemanna polisstationen, de kommer att vara ute på området och runt 

omkring. Ingår inte i grundbemanningen. 

 

Politiker är på PDOL för att se och lära. De ska utifrån intresse kunna delta/observera de olika 

arbetsuppgifter som socialtjänstens personal utför i sin yrkesutövning. Det innebär att de 

socialsekreterare som är i aktiv tjänst inte självklart kan anta att politikerna ska praktiskt delta 

i arbetsuppgifterna. Deltagande från Socialnämnden är enligt följande: 26/7 – Mariann 

Lindberg och Urban Vikström. 27/7 – Eva Söderström och Petter Fredriksson. 

 

Därutöver kommer tillsyn att ske av andra myndighetsutövare av serveringstillstånd och 

ordning på serveringsställen under PDOL samt andra tillfällen under sommaren. 

 

Socialsekreterare i jour och beredskapsteam hanterar det som inkommer via socialjourens 

telefon (112) då de inte är i aktiv tjänst på polisstationen. 
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§ 132 
 

Ekonomiskt bistånd – flyktingar med utvisningsbeslut 

Diarienr 19SN113 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att socialnämnden får möjlighet att fatta beslut om 

ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:2 för nedan beskriven målgrupp. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har kommit en ny grupp personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Dessa är 

flyktingar som erhållit dom om utvisning som vunnit laga kraft. Dessa kan numera komma till 

socialtjänsten genom polisen eller genom egen kontakt. De har inte rätt till ekonomiskt 

bistånd enligt Socialtjänstlagen, 

SoL 4:1, på grund av utvisningsbeslutet. Däremot kan SoL 4:2 användas såvida politikerna 

fattar beslut om att detta ska kunna ges i Piteå. 

 

Biståndsmöjligheten i SoL 4:2 kom till i samband med att den nuvarande Socialtjänstlagen 

trädde i kraft. När lagrådet granskade lagförslaget väcktes frågan om en kommun verkligen 

kan betala ut ekonomisk hjälp till en enskild utan att det finns någon rätt till detta. Lagrådet 

menade att detta tidigare förekommit i praxis, men att en sådan befogenhet borde ges ett 

lagstöd. Regeringen beslutade enligt lagrådets förslag. För att kunna använda denna möjlighet 

krävs ett beslut av kommunfullmäktige i Piteå. 

 

Föreslagen arbetsrutin 

1. Vanlig prövning enligt SoL 4:1 för att utreda om personen har behov av sökt stöd. 

2. Om personen har behov av stödet konstateras att personen inte tillhör den målgrupp som 

har rätt till stödet. 

3. Akut nödprövning enligt SoL 4:2 görs. Det innebär att personen får ett tillfälligt bistånd för 

akuta åtgärder så att den enskilde kan undvika nöd, om behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 133 
 

Svar på remiss - redovisning av grundläggande granskning 2018 

Diarienr 18SN283 

 
Beslut 

Socialnämnden yttrar sig enligt upprättat förslag. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

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

nämnder. Revisorernas uppgift är att ge underlag till fullmäktiges prövning om: 

- verksamheten sköts ändamålsenligt 

- verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande 

- räkenskaperna är rättvisande 

- den interna kontrollen är tillräcklig 

 

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. Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte 

revisorerna socialnämnden 2018-10-17 för en diskussion om styrning, uppföljning och 

kontroll. 

 

Socialnämnden arbetar målmedvetet med den ekonomminska uppföljningen och kommer 

under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, 

bestående av ekonomer från socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget 

HRM. Handlingsplanen kommer att innehålla ekonomiska mål för avdelningarna samt en ny 

resursfördelningsmodell. Socialnämnden har inga ytterligare kommentarer till genomförd 

granskning. 

 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 Grundläggande granskning 2018 - revisionsrapport 

 
Paragrafen är justerad 
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§ 134 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL 2019 kvartal 1 

Diarienr 19SN98 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 – 2019 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 

socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer. 

 

Stöd och omsorg 

Under kvartal 1 så fanns det totalt 3 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 

månader. Det är 10 st mindre än senaste rapporteringen. 

1 st beslut om boende 

2 st beslut om kontaktfamilj 

 

Under perioden så har 7st beslut om insats verkställts, fördelat på: 

2 st kontaktperson. 

4 st kontaktfamilj 

1 st ledsagarservice 

Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 

matchning av behov ej ansetts lämplig alternativt att person tackat nej. 

 

1 st icke verkställt beslut felrapporterades kvartal 4, denne var felaktigt registrerad. Insatsen 

påbörjades aldrig och avslutades helt ca 2 månader efter beslut om insats. Insatsen gäller 

”Trappan”. 

 

Äldreomsorg 

Under kvartal 1 fanns 3 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre månader vilket 

är 9 färre jämfört med senaste rapporteringen. Samtliga beslut avser bistånd i form av särskilt 

boende. I dagsläget är statusen för de aktuella ärendena följande; 

- ansökan har återtagits 

- verkställts under kvartal 1 

- specifikt önskemål har inte kunnat matchas 

 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgare 

 

Stöd och omsorg 

Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare till 

specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
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tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt 

person/personer för uppdraget. 

 

Äldreomsorg 

Under första kvartalet har samtliga personer som väntar fått minst ett erbjudande om 

permanent plats i särskild boendeform. Erbjudna platser matchar inte alltid medborgarens 

önskemål vilket bedöms vara en bidragande orsak till att besluten inte blivit verkställda i tid. 

Trenden är att det finns förväntningar på kommunen att kunna matcha medborgarnas 

önskemål i högre utsträckning samtidigt som behovet av platser inom särskild boendeform är 

fortsatt högt. 

 

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. 

 

Äldreomsorg 

Fördröjning av verkställighet av beslut om särskild boendeform orsakas främst av platsbrist 

eller att tillgängliga platser inte är lämpliga i vissa fall. Möjligheten att matcha medborgarens 

behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. 

Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög utsträckning även övriga verksamheter 

inom äldreomsorgen. Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske 

löpande och individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 

 

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 - avidentifierad SO k 1 2019 
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§ 135 
 

Rapportering ej verkställda beslut – LSS 2019 kvartal 1 

Diarienr 19SN99 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 till 

kommunfullmäktige och 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 1 fanns det 8 st gynnande ej verkställda beslut. 

3 st avser Daglig verksamhet 

4 st avser Boende vuxna 

1 st avser Kontaktperson 

 

Sedan förra rapporten så har 7 st beslut verkställts, fördelat på: 

2 st Boendebeslut 

4 st Daglig verksamhet . 

1 st Kontaktperson 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

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

boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att upprättas och 

presenteras såväl verksamhet och politik. Sedan förra rapporteringstillfället så har det öppnats 

möjligheter att starta boende i Onyxens tidigare daglig verksamhet 

 

Verksamhet 

Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 

beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 

arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 

personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

 

Budget 

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 

verkställda beslut i samband med verkställighet. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS - avidentifierad k 1 2019  
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§ 136 
 

Förslag på ändrat sammanträdesdatum för arbetsutskottet i juli 2019 

Diarienr 19SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att i juli blir det ett arbetsutskott den 17 juli istället för de två som 

redan planerats den 10 juli och 24 juli. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämndsekretariatet bemannas under sommaren med mindre rutinerad personal som dessutom 

behövs på andra uppdrag delar av sommaren. Därför föreslår verksamheten i samråd med 

nämndsordförande en förändrad mötesfrekvens under sommaren. 
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§ 137 
 

Extra socialnämnd sommaren 2019 

Diarienr 19SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 30 juli mellan klockan 09:00 och 

10:00. 

 
Ärendebeskrivning 

På grund av att socialnämnden inte får delegera umgängesbegränsningar eller beslut som 

följer huvudbeslutet, måste socialnämnden ha en extra sammanträde under sommaren. Förslag 

på datum är den 30 juli mellan klockan 09:00 och 10:00. Sammanträdet är i Ovalen. 

 
Beslutsunderlag 

 Extra socialnämnd sommaren 2019 
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§ 138 
 

Delgivningar maj 2019 

Diarienr 19SN109 

 

 

 Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2019-04-04 

 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

 Bilaga - Datum för Kommunala tillgänglighetsrådet under 2019 

 §133 KS Fördjupad månadsrapport mars 2019 

 Fördjupad månadsrapport mars 2019 

 §139 KS Begäran om medel ur Centrala potten - Nytt vård- och omsorgsboende 

 §144 KS Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 

 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 

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

4 2018 

 §99 KF Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 2018 

 Protokoll KPR 190326 

 Bilaga till KPR - Sammanträdesplan 2019 

 Bilaga till KPR - Verksamhetsplan  ÄO 2019 
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§ 139 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2019--04-01 - 2019-04-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 140 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 2019 under april månad 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

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

2019: 

2019-03-25 Omplacering enligt LVU 

2019-03-13 Upphörande av vård enligt 6 § LVU och placering enligt 11 § LVU 

2019-03-26 Omplacering enligt LVU 

2019-03-25 Beviljande av ekonomisk ansvarsförbindelse 

2019-03-25 Vistelse på behandlingshem enligt SoL 

2019-03-22 Placering på HVB-hem 

2019-04-04 Beviljande av ekonomisk ansvarsförbindelse 

2019-04-15 Omplacering 
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§ 141 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan maj 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för maj 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 när omorganisationen är 

klar 

- Habiliteringsersättningens nivå - KLAR 

- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 - pågår 

- 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 – går ej att genomföra 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" - redovisas SN 18/12 2019 

- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre - redovisas SN 6/9 2019 

- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 6/9 2019 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan maj 2019 
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§ 142 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Ordförande informerar: 

 Den 11/6 är det temadag på Storstrand. Detta gäller även ersättare. 

 Den 4/10 är studieresan till Skellefteå där Vinnovaprojektet ska presentera 

tjänstedesign. 

Socialchef informerar: 

 Under hösten kommer socialnämnden få förslag på "kursändringar" som syftar till att 

få budget i balans. 

 Den 4/6 är en chefsfrukost där bland annat varumärket Socialtjänsten Piteå ska lyftas. 

 Rekrytering av nya avdelningschefer ska påbörjas 
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§ 143 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Maria Truedsson (S) och Maria Fäldt (V) har varit på anhörigträff på Roknäsgården. Där 

framfördes en stor oro över bemanningen. 

 

Maria Truedsson (S), Maria Fäldt (V) och Siv Forslund (SJV) har besökt Munkberga där 

personalen hade flera förslag som de ville skicka med till nämnden. Bland annat tyckte man 

att det skulle räcka med enkla kök i lägenheterna. De hade kreativa lösningar på 

ombyggnation av Munkberga. Dessutom tycker de att även hemtjänsten kanske kunde 

anordna en anhörigdag. 
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§ 144 
 

Av ledamöterna väckta frågor 

Diarienr 19SN18 

 

Maria Fäldt (V) och Britta Lysholm (C) har deltagit på Psykiatridagarna och lyssnat på många 

intressanta föredrag. 
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§ 145 
 

TEMA: Redovisning av arbetsmiljöenkät 
 

Resultaten från enkäten håller på att sammanställas och den gjorda delredovisningen visar att 

äldreomsorgen står inför större utmaningar. Resultaten ska kopplas till förändringsarbetet. 

 


