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§ 189 
 

Inlottade ärenden 

Diarienr 19SN21 

 

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

två från Äldreomsorgen, varav ett är ett färdtjänstärende. 
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§ 190 
 

Information om personlig säkerhet 
 

Information av Ulf Gustafsson, säkerhetsskyddschef. 

Ulf informerar om det stöd som finns för politiker när det gäller personlig säkerhet: 

 Vägledning, t ex riktlinjer, informationsfoldrar 

 Information, t ex samtal vid behov 

 Stöd, t ex skyddsåtgärder, psykosocialt stöd 

Ulf lämnar foldrar för egen fördjupning. 
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§ 191 
 

Tjänstedesign 
 

Information av Johan Hörnemalm, processledare. 

 

Den 4 oktober är det en politikerutbildning i Skellefteå vars syfte är bland annat att ge 

inspiration att testa nya grepp och att ge ökad kunskap om metoder för förnyelsearbete. 

Arbetsutskottet för Barn- och utbilningsnämnden samt Kultu- och fritidsnämnden inbjuds till 

dagen. Målområdet är tidiga insatser. Utbildare är Innovationsguiden/SKL. Utbildningen är 

mellan kl 9.00 -15.00. Buss avgår kl 8.00 och beräknas vara åter i Piteå kl 16.00. Material 

kommer att skickas ut i förväg via nämndsekreteraren.  
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§ 192 
 

Utredning gällande djur på särskilt boende för äldre 

Diarienr 19SN112 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner utredningen och beslutar att vi inte ska tillåta djur på särskilda 

boenden för äldre 

 
Ärendebeskrivning 

Kraven på verksamheter som ska ha djur är stora och beskrivs bland annat i Socialstyrelsens 

vägledning till regelverk som gäller för hundar i vård- och omsorg och av Svensk Förening 

för Vårdhygien. Många olika risker ska tas hänsyn till ex allergi, överkänslighet, smitta och 

smittspridning, fysiska risker och hundrädsla. 

 

Trots det positiva med djur i vården ställer vi oss tveksamma på grund av riskerna samt de 

stora krav som ställs på verksamheten för att göra rätt. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga Djur i särskilda boenden för äldre 
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§ 193 
 

Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till barn och 

familjer, bilaga 1 

Diarienr 19SN154 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och att det återkommer på Socialnämndens 

sammanträde den 23 oktober 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen har varit att ta fram förslag till förändrad verksamhetsinriktning för 

att skapa en flexibel verksamhet med större variation för att kunna tillgodose behov genom 

hemmaplanslösningar istället för placeringsbeslut. Samt att göra en beräkning på effekter 

samt eventuella kostnader som tillkommer i och med förändrad verksamhetsinriktning. 

Då arbetet inom verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer (BoF) under många år haft i 

uppdrag att arbeta med att hitta hemmaplanslösningar istället för att placera barn och unga 

utanför hemmet så är den inriktningen egentligen inte ny. Denna skrivelse om en förändrad 

verksamhetsinriktning får därför i ganska stor grad karaktären av en rapport som beskriver 

genomförda, pågående och planerade aktiviteter för att uppnå fler hemmaplanslösningar och 

därmed en lägre kostnad för socialtjänstens insatser än att köpa externa placeringar. 

De genomförda, pågående och planerade aktiviteterna bygger på vad som framkommit i 

genomlysningar från HRM 2017, Amsab 2018 och Analys av verksamhet och ekonomi som 

genomförts av förvaltningens och kommunledningsförvaltningens ekonomer 2018 samt är 

förslag som verksamheten själv har tagit fram. I många avseenden hänger de olika 

aktiviteterna och förslagen ihop. 

Den innehåller också förslag på ytterligare aktiviteter som kräver utökade resurser jämfört 

med det som finns i budget 2019 i syfte att på lång sikt minska behovet av placeringar utanför 

hemmet. 

Då de åtgärder, genomförda, pågående, planerade och föreslagna inte handlar om att ta bort 

verksamhet och ersätta med något annat är det svårt att göra exakta beräkningar på effekter i 

form av minskade kostnader. Det blir snarare en prognos på uteblivna kostnader. Uppgifterna 

på effekter i form av minskade kostnader är i huvudsak hämtade från de beräkningar som är 

gjorda i dokumentet aktiviteter för en budget i balans som är månadsvis presenterat för 

socialnämnden under 2018 och inledningen av 2019. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (29) 

Sammanträdesdatum  

2019-09-06  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 194 
 

Budgetuppföljning augusti och delårsbokslut 2019 

Diarienr 19SN58 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per augusti 2019 och fastställer 

delårsbokslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med augusti en budgetavvikelse på -32,9 mkr. Prognosen för 

helåret är en budgetavvikelse på -56,2 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -19,5 mkr vilket motsvarar 8,8 % i 

budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -36,5 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -19,5 mkr, vilket är ca 8,4 mkr bättre 

än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -36,5 mkr vilket 

är 1,7 mkr bättre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till barn och 

familjer där kostnaderna för institutionsvård gällande barn och unga har ökat vilket försämrar 

prognosen för området. 

Äldreomsorgen har t.o.m. augusti 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 

föregående år. Underskottet om -15,5 mkr beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av 

nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och 

undersköterskor bidrar till budgetunderskottet. Helårsprognosen sätts till -21,3 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport augusti 2019 

 Månadsuppföljning augusti 2019 

 SN bild augusti 2019 
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§ 195 
 

Socialnämndens yttrande med anledning av revisionsrapport 

gällande granskning av servicetjänster. 
Diarienr 18SN470 

 
Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom rekommenderade förbättringsområden. 

 
Ärendebeskrivning 

KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om kommunen 

har ändamålsenliga rutiner kring beställning och utförande av servicetjänster (städ- och 

vaktmästeritjänster) samt ta reda på hur utförandet av tjänsterna upplevs av beställarna. 

KPMG begär in yttrande av berörda nämnder att senast inkomma med 2019-09-30. 

 

Granskningen visar att socialförvaltningen generellt är nöjd med såväl kvalitet som leverans 

av servicetjänster samt att klagomål- och avvikelsehanteringen fungerat ändamålsenligt. 

Revisionsrapporten visar dock att upplevelse av nöjdhet varierar något mellan förvaltningarna 

samt att KMPG rekommenderar service- och fastighetsnämnden förbättringsarbete inom 

angivna områden. I enlighet med systematiskt kvalitetsarbete ställer sig socialnämnden 

positiv till detta, i övrigt har nämnden inget ytterligare att tillägga. 

 
Expedieras till  

KPMG 

Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 

 Socialnämndens yttrande med anledning av revisionsrapport gällande granskning av 

servicetjänster 
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§ 196 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 2 2019 

Diarienr 19SN98 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till 

kommunfullmäktige och till revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 

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

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

Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens 

revisorer 

 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 2 så fanns det totalt 6 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 

månader. Det är 3 st fler än senaste rapporteringen. 

 

1 st beslut om boende 

4 st beslut om kontaktperson 

1 st sysselsättning 

 

Äldreomsorg 
Under andra kvartalet fanns det 12 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 

Det är nio fler jämfört med senaste rapporteringen. Samtliga beslut avser bistånd i form av 

särskild boendeform. Orsak till att besluten inte kunnat verkställas handlar om resursbrist men 

även om att medborgaren haft särskilda önskemål. Samtliga medborgare har fått erbjudande 

om permanent plats på särskilt boende och de har även flyttat in. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgare 

 

Stöd och omsorg 
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare 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. När det gäller boendet var personen erbjuden ett boende i tid 

men då valde personen att tacka nej på grund av lägenhetens belägenhet. Nu är personen 

erbjuden ett nytt boende som denne har tackat ja till men avvaktar renovering av lägenheten. 

Sysselsättningen är verkställd. 

 

Äldreomsorg 
Samtliga medborgare har fått minst ett erbjudande om permanent plats i särskild boendeform. 

Erbjudna platser matchar inte alltid medborgarens önskemål och i enstaka fall har erbjudandet 

inte kommit rätt i tid vilket fördröjt inflyttning. Sju medborgare har vistats på tillfälligt 
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boende i väntan på erbjudande om permanent plats i särskild boendeform och två bor i 

särskild boendeform i en annan kommun. Det finns fortsatt höga förväntningar på kommunen 

att kunna matcha medborgarnas önskemål samtidigt som tillgången till permanenta platser i 

särskild boendeform är begränsade. 

 

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 
Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar 

till fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 

utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 

behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. 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 utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

 

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

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 

 
Beslutsunderlag 

 Ej verkställda beslut SoL ÄO kvartal 2 - avidentifierade 

 Rapportering SoL kvartal 2 2019 – Avidentifierad SO 
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§ 197 
 

Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 2 2019 

Diarienr 19SN99 

 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 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 2 fanns det 17 st gynnande ej verkställda beslut. 

 

6 st avser Daglig verksamhet 

4 st avser Boende vuxna 

1 st avser Kontaktperson 

3 st avser Ledsagarservice 

2 st Korttidsvistelse 

1 st Avlösarservice 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

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

boendeplatser och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att 

upprättas och presenteras såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från 

Innovationsfonden för utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler 

platser. 

 

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. 

 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
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Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS kvartal 2 2019 - avidentifierad 
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§ 198 
 

Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2019 

Diarienr 19SN59 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 

missbruksvården för 2:a kvartalet 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Något färre besök på mottagningen jämfört med första kvartalet. 182 vårddygn färre på 

behandlingshem andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019. Två personer har 

under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

 

Arbetsgruppen har under senare delen av våren arbetat med utvecklingsfrågor dels på eget 

initiativ men även på uppdrag av socialnämnden. I det underlag vi presenterade för 

socialnämnden i juni 2019 vi förslag på en verksamhetsförändring i öppenvård som innebär 

en utökning av öppenvårdsverksamheten med att erbjuda 12-stegsbehandling i grupp 5 

dagar/vecka. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2019 och beräknas vara i full drift 

årsskiftet från 2020. Den planerade verksamhetsförändringen beräknar vi kan minska 

kostnaderna för institutionsvård med 1,2 miljoner/år. För att kunna genomföra 

verksamhetsförändringen i öppenvård finns behov av att utöka bemanningen på ANG med en 

behandlare fr o m 2020-01-01 vilket socialnämnden biföll 2019-06-19. 

 

Vi har sedan början av juni förändrat våra mottagningstider, vi har fortfarande öppen 

mottagning tre dagar/vecka men har ändrat tiderna på onsdagar till en morgontid och en 

eftermiddagstid, en förändring som även fortsättningsvis tillgodoser medborgarnas behov men 

frigör en del personalresurser. 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under andra kvartalet kostat 2 495 185 kr vilket är 

660 056 kr mindre än första kvartalet 2019. Jämfört med andra kvartalet 2018 har 

institutionsvården kostat 2,1 miljoner mindre andra kvartalet 2019. 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2019 
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§ 199 
 

Hemtjänsttimmar SO – Kvartal 2 2019 

Diarienr 19SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 

hemtjänsttimmar SO för andra kvartalet 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 2019 334 tim/vecka och mars månad 2019 357 tim/vecka. I juli 2019 utfördes 

det 414 tim/vecka, högst antal timmar under 2019. 

 

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 juli 2019 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 90 timmar per vecka, 

jämfört med föregående månad. Det beror på att verksamheten har fått in 4 nya ärenden med 

cancerdiagnoser, varav 3 personer av dessa är palliativa ärenden, dvs ärenden i livets slut. 

Däremot kommer 2 ärenden med omfattande hjälpbehov och många hemtjänsttimmar att 

försvinna nästa månad då en av personerna har fått personlig assistans via Försäkringskassan 

och den andra personen (pava) har flyttat in på ett boende. 

 

Psykosocialt stöd timmar har minskat marginellt med 1 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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§ 200 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 2 

Diarienr 19SN27 

 
Beslut 

Socialnämnden arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 

hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård kvartal 2 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för andra kvartalet 2019 visar att antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 

ökar samtidigt som antalet omsorgstagare minskar. Motsvarande resultat för hemsjukvården 

är en minskning av antalet patienter och hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården 

köper av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 

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 

Kvartal 2 2019 803,00 timmar/dag 675 omsorgstagare/månad. 

 

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 

omsorgstagare har ökat under andra kvartalet samtidigt som antalet omsorgstagare som 

behöver av stöd av två personal (dubbelbemanning) ökar. Sammantaget bedöms detta bidra 

till den totala ökningen av hemtjänsttimmar. Grundbesluten ligger fortsatt under den 

budgeterade ramen på 725 timmar per dag även om det skett en ökning från 699 timmar/dag 

till 704 timmar/dag. 

 

Hälso- och sjukvårdstimmar 

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 

Kvartal 2 2019 26,00 timmar/dag 66 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. Andelen medborgare som har 
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beslut om särskild boendeform har i högre utsträckning än tidigare fått bo kvar hemma då 

platser inte har funnits att tillgå när behov uppstått. Medborgarnas behov tillgodoses genom 

hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att få flytta till en särskild 

boendeform. Situationen kan medföra att ett ökat ansvar faller på anhöriga vilket kan leda till 

ett ökat behov av avlösning i hemmet eller på avlösningsenhet. 

 

Verksamhet 

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

fortsätta bo kvar hemma med stöd av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. Insatserna 

genererar så väl hemtjänsttimmar som hälso- och sjukvårdstimmar. 

 

När det är brist på permanenta platser inom särskild boendeform så får det påverkan på 

socialtjänsten övriga insatser. Till exempel har behovet av tillfälliga lösningar i väntan på 

permanent plats i särskild boendeform varit högre än tillgången på platser. Det har resulterat i 

att medborgaren blivit kvar på Trädgårdens äldrecentra efter en bedömningsperiod eftersom 

de inte kunnat återgå till hemmet eller beredas plats på Villa utkiken. För ett antal medborgare 

har det inneburit vistelse på upp till tre månader innan de kunnat beredas plats i särskild 

boendeform. 

 

Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården ställer höga krav på 

socialtjänstens verksamheter att ha en hög grad av flexibilitet, att kunna göra snabba 

omställningar och ha en beredskap för att ta emot medborgare under årets alla dagar. När 

socialtjänsten inte kan ta emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på tre dygn efter 

utskrivningsklar inträder kommunens betalningsansvar. Omfattningen av betalningsansvar går 

inte att redogöra för i dagsläget då Region Norrbotten debiterar dessa långt efter att de har 

inträffat. 

 

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

ligga på en hög nivå. Vecka 33 fanns det ca 50 ej verkställda beslut, varav nio medborgare 

fått erbjudande om permanent plats men inte flyttat ännu. Öppningen av demensboendet 

Ängsgården bedöms underlätta situationen till viss del men inte fullt ut då även behovet av 

platser inom vård- och omsorgsboenden är stort. 

 

Budget 

Budgeten på 725 hemtjänsttimmar per dag har överstigits under andra kvartalet vilket följer 

trenden från tidigare kvartal. 
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§ 201 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 2 2019 

Diarienr 19SN61 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 

ärendekön för barn och unga kvartal 2 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2019-08-13 är 0 ärenden. 

 

Personalsituationen 

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

nedsättningar i tid motsvarar det ca 18 årsarbetare. Det inebär 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. Inflödet av ärenden hittills i år varit i balans mellan krav 

och resurser för berörda socialsekreterare. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

I dagsläget får de medborgare i behov av en utredning en socialsekreterare i nära tid till när 

utredning inletts. 

 

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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§ 202 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 2 2019 

Diarienr 19SN62 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 

placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 2 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

2019-08-13 är 31 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 

beslut om boende för barn enligt LSS. Bilaga 1. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Totalt 31 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. Socialnämndens beslut 

om att senarelägga uppstart av ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo kommer att 

innebära fortsatta placeringar på LSS boende utanför kommunen. 

 

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. 

 

Ekonomi 
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Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 

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 2019. 

 

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

2019. 

 
Beslutsunderlag 

 Antal och typ av placeringar 2019 
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§ 203 
 

Delgivningar september 

Diarienr 19SN137 

 

 

 § 164 KF Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 

 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 

 § 134SBN Ny organisation Samhällsbyggnad 

 SBN:s beslut Ny organisation Samhällsbyggnad 

 Protokoll från KPR 2019-06-04 
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§ 204 
 

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling 

Diarienr 19SN150 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 

handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 

Datum   Delegat 

2019-06-03   Fredrik Sjömark 

2019-06-03   Fredrik Sjömark 

2019-06-03   Tomas Backeström 

2019-06-04   Tomas Backeström 

2019-06-05   Fredrik Sjömark 

2019-06-18   Roger Burman 

2019-06-20   Tomas Backeström 

2019-07-08   Fredrik Sjömark 

2019-07-25   Eva Börjesson Öhman 

2019-07-31   Eva Börjesson Öhman 

2019-08-06   Eva Börjesson Öhman 
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§ 205 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 2019 till och med augusti 
Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med augusti 

2019: 

2019-05-24  Begränsning av umgänge 

2019-05-24  Begränsning av umgänge 

2019-06-18  Placering på behandlingshem 

2019-06-27  Beslut om att avge yttrande 

2019-06-27  Beslut om att avge yttrande 

2019-06-27  Placering på behandlingshem 

2019-06-27  Placering på behandlingshem 

2019-06-28  Placering på behandlingshem 

2019-06-28  Omplacering till SiS ungdomshem 

2019-07-16  Omplacering till HVB-hem 

2019-08-01  Placering på behandlingshem 
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§ 206 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

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

handlingarna.  
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§ 207 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan september 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för september 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 

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

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden  

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 

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

- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 23/10 2019 

- Utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR 

- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 

ledsagare enl. SoL och LSS 

- Utreda ersättningar till familjehem 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan september 2019 
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§ 208 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Socialchef: 

Ekonomin är i fokus och förvaltningen ser över vad som kan göras kortsiktigt ochvlka 

åtgärder som kan sättas in. Bland annat ska man se över de dyraste ärendena och se om något 

kan göras. 
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§ 209 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Siv Forslund (SJV) och Maria Truedsson (S) har varit på besök på Munkberga och berättar 

om ett stort engagemang från personalen, bland annat hur  en ombyggnation kan göras. 

Socialchefen tar med sig frågan om hur personal kan göras delaktiga. 

 

Maria Truedsson (S) undrar om det finns ett regelverk om hur många gånger man ska gå som 

kontaktpolitiker. Ordförande svarar att det som är reglerat är att man har två dagar som man 

kan få ersättning för som kontaktpolitiker. 
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§ 210 
 

TEMA: Verksamhetsstyrning 
 

Inger Kyösti, samordnare Projektkontoret, och Fredrik Sjömark, socialchef, leder 

diskussionen som handlar om den svåra gränsdragningen mellan VAD och HUR. 

Politiken: Vad ska göras och när ska det genomföras. 

Förvaltningsledning: Hur ska det genomföras och vem ska göra det. 

 

Vägledande frågor för Socialnämnden: 

 Vad vill vi ha? Vad är en bra socialtjänst? 

 Vad är viktigt för att medborgarna ska uppleva att vi har en bra socialtjänst? 

 På vilket sätt kan vi veta om vi har en bra socialtjänst? 

  

  

  

 


