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§ 215 
 

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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§ 216 
 

Budgetuppföljning september 2019 

Diarienr 19SN58 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per september 2019 

 
Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -36,4 mkr. Prognosen 

för helåret är en budgetavvikelse på -54,4 mkr. En förbättring med 1,8 mkr från augustis 

prognos. 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr vilket motsvarar 8,5 % i 

budgetavvikelse för perioden. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr, vilket är ca 9,4 mkr bättre 

än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 mkr. 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. september 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma 

period föregående år. Underskottet om -16,9 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. I september betalades sommaravtalen för 2019 

ut, totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -22,2 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 SN bild september 2019 

 Månadsuppföljning september 2019 
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§ 219 
 

Verksamhetsinriktning för ny enhet på Norrgården 

Diarienr 19SN173 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att verksamhetsinriktningen för ny enhet på Norrgården är 

korttidsboende i väntan på permanent boendeplats. Beslutet innebär att enheten på 

Ängsgården ändras till demensboende. 

 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen fortsättningsvis får besluta om verksamhetsflyttar. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har erhållit medel för ombyggnation av en tom enhet på Norrgården. Efter 

projektering visar det sig att för att uppnå kraven på tillgänglighet i badrummet blir rumsdelen 

ganska begränsad. Bedömningen från förvaltningens sida blir därför att enheten på 

Norrgården bäst lämpar sig som, korttids i väntan på. Det innebär att enheten på Ängsgården 

omvandlas till demensboende. Beräknad inflyttning och omvandling är januari 2020. 

 

Socialnämnden beslutade 2019-03-27 att flytta befintlig verksamhet på Villa Utkiken till 

enhet på Ängsgården. Bakgrunden till beslutet var att förvaltningen ansåg att det var 

nödvändigt att ha kvar verksamhetsinriktningen som Villa Utkiken haft- korttidsboende i 

väntan på. När man inte kan garantera en god och säker vård i hemmet kan brukare hänvisas 

till vistelse på korttidsplats i väntan på erbjuden plats till särskilt boende. Beslut om bistånd 

enligt SOL§ 4:1 gällande särskilt boende är då klart. Målgruppen kan vara både personer som 

väntar på ett särskilt boende eller personer som bedöms behöva särskilt boende under kort tid. 

Tillfällig vistelse på korttidsplats kan även erbjudas personer som väntar på beslut och 

verkställighet om assistansersättning enligt Lagen om stöd och service. Den nya lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har medfört att kommunen fått 

kortare tid för utskrivningsprocessen. Vårt betalningsansvar träder ikraft efter 3 dagar och 

kostar kommunen 7800 kr per dygn. Det innebär att det är av stor vikt att vi klarar att ta hem 

färdigbehandlade patienter från sjukhuset inom 3 dagar. Korttids i väntan på, är en del i att vi 

klarar det uppdraget. 

 

Då verksamheten ständigt förändras föreslår förvaltningen till socialnämnden, att 

förvaltningen fortsättningsvis får besluta om verksamhetsflyttar. 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (27) 

Sammanträdesdatum  

2019-10-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 220 
 

Information om projektet med Samhall på Berggården 

Diarienr 19SN149 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporten om Samhall på Berggården. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen genomförde 2018 en undersökning, bland all personal, där man fick ge 

förslag på idéer utifrån framtidsutmaningarna. Övervägande förslag från personal på 

boendena var att renodla undersköterskeuppgifterna. Ledningsgruppen beslutade därefter att 

söka medel från innovationsfonden för att göra ett försök med att särskilja arbetsuppgifter så 

att vi nyttjar rätt kompetens till rätt arbetsuppgift. Genom att lyfta bort städ och tvätt från 

undersköterskorna och lägga dessa arbetsuppgifter på Samhalls personal var målsättningen att 

öka vårdkvalitén, förbättra arbetssituationen för personalen, minska sjukfrånvaron samt 

minska behovet av vikarier. Projektledaren har kontinuerligt utvärderat projektet. Det har 

skett genom enkäter till personal, intervjuer av brukare samt uppföljningar av budget, 

sjukfrånvaro, antal timanställningar, antal avvikelser samt antal aktivitetsnoteringar i 

verksamhetssystemet. 

 

Projekttiden på 6 månader är en förhållandevis kort period. Analysen av Berggårdens 

underlag kan dock ge en fingervisning om vissa effekter som projektet har gett. 

Personalenkäterna visar att en förbättring har skett gällande följande påståenden: känslan av 

tillfredställelse, samarbetet med övriga grupper, ork att göra andra saker efter arbetsdagens 

slut, kunna lägga tankarna på sitt arbete åt sidan vid ledighet samt arbetsgivarens krav på 

acceptabel arbetsinsats. Intervjuerna med brukarna visar också övervägande positiva resultat. 

Ekonomiuppföljningen visar att kostnaderna för semester har minskat och att kostnaden för 

ob-ersättning är oförändrad. Kostnaden för sjukskrivningar har ökat men kostnaden för 

timanställda har minskat. Antal avvikelser är oförändrat och antalet aktivitetsnoteringar i 

verksamhetssystemet har ökat. 

 

Personalen vid Berggården upplever att Samhalls arbete med städ och tvätt har underlättat 

arbetsbelastningen på eftermiddagarna. Då planerar personalen in aktiviteter eller egen tid 

med brukarna. Personalen upplever dock inte att det skett någon lättnad på förmiddagarna. 

Förändringar i arbetssätt/arbetsmetoder tar tid eftersom nya vanor och rutiner behöver 

etableras. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport Samhall 

 Enkät Brukare Berggården 

 Enkät Personal Berggården 
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§ 221 
 

Behörighet och loggkontroller granskning samt slutdokument 

Diarienr 19SN156 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att sända upprättat svar till Kommunrevisionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Den uppföljande granskningen genomfördes under våren 2019. Granskningen har varit 

inriktad på den kommunövergripande informationssäkerheten med till hörande policys och 

följsamhet till styrande dokument. 

 

Granskningen har även omfattat Socialförvaltningens rutiner för tilldelning av behörigheter 

och kontroll av loggad information i verksamhetssystemet. 

 

Socialförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram en ny E-tjänst för att förbättra och 

underlätta det praktiska arbetet med dokumentation av behörighetstilldelning i 

verksamhetssystemet. E-tjänsten testas för närvarande och produktionssätts inom kort. 

 

De nya rutinerna för utökad loggkontrollerna som togs fram efter tidigare granskning följs 

och nämnden anser att man uppfyller kraven på loggkontroller enligt HSLF-FS 2016:40 

(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården). Återrapportering av loggkontrollerna sker i 

samband med redovisningen av den årliga säkerhetsberättelsen som presenteras för nämnd. 

 

Förvaltningen ska komplettera sin dokumentation inom området för informationssäkerhet för 

att säkerställa att dessa hänger ihop med centrala- och externa styrdokument samt ta fram 

former och rutiner kring utvärdering av skyddet mot olovlig åtkomst. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1. Beskrivning av E-tjänst 

 Bilaga 2. Viva Rutin för loggkontroll 

 Socialnämndens svar på Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 2019 
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§ 222 
 

Komplettering av delegationsordning 

Diarienr 19SN71 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

 

Socialnämnden godkänner tillägget Delegation våldsutsatta personer. 

 

Socialnämnden beslutar att förvaltningschef får i uppdrag att återrapportera 

överklagandebeslut till arbetsutskottet. 

 

Ändringar och tillägg börjar gälla från och med 1 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen behöver förtydligas och förändras i följande ärenden: 

  

 Delegation placering ensamkommande barn 

  

 Delegation ersättning familjehem 

  

 Delegation anmälan lex Sarah 

  

 Delegation överklagan 

  

 Delegation utlämnande av handling 

  

Tillägg till beslut.  

Delegationsordningen behöver kompletteras med nytt ärende som rör beslut gällande 

våldsutsatta personer. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Komplettering av delegationsordningen till SN 
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§ 223 
 

Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till barn och 

familjer 

Diarienr 19SN154 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att hänskjuta frågan till Framtidens Stöd och Omsorg. 

 
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. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till barn och familjer 
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§ 224 
 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
Diarienr 19SN170 

 
Beslut 

Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för hjälpmedel. 

 

Beslutet delges Norrbottens kommuner. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning 

av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 

finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu anpassats till de reviderade 

länsövergripande riktlinjerna, men också till rådande praxis. Grundtanken med de lokala 

riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för dessa i 

verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden framtagna i 

de lokala riktlinjerna. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga Lokala riktlinjer hjälpmedel 2019 utkast 
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§ 225 
 

Kvartalsrapport missbruksvård juli-september 2019 

Diarienr 19SN59 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande missbruksvården för 3:e kvartalet 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Något fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 52 vårddygn fler på 

behandlingshem tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019. 3 personer har under 

perioden ansökt om institutionsvård men sen återtagit sin ansökan och får behandling i 

öppenvården. 

 

Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. Planering för 

uppstart av 12-stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka pågår för fullt och kommer att start i 

slutet av oktober 2019. 

 

De olika arbetsgrupperna inom enheten d v s ANG, psykosocial stödteamet (boendestöd) och 

personligt om-bud samplanerar verksamhet för att kunna erbjuda en del gemensamma 

insatser. Ett exempel på det är en grupp om ekonomi som startar upp under oktober 2019. 

Man arbetar utifrån den evidensbaserade metoden ESL (Ett Självständigt Liv) gruppen 

kommer att ledas av boendestödjare men är öppen för alla enhetens klienter. 

 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 2 515 706 kr vilket är 

20 521 kr mer än andra kvartalet 2019. Jämfört med tredje kvartalet 2018 har 

institutionsvården kostat 1,7 miljoner mindre tredje kvartalet 2019. 

 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport missbruksvården juli-september 2019 
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§ 226 
 

Hemtjänsttimmar – SO Kvartal 3 2019 

Diarienr 19SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar Stöd och omsorg för 3:e 

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, mars månad 2019 357 tim/vecka och i juli 2019 utfördes 

det 414 tim/vecka, högst antal timmar under 2019. I september 2019 utfördes det 303 

tim/vecka. Förklaringen till att de utförs relativt få timmar i september är att det har skett en 

felregistrering som genererar en ”återbetalning” till Stöd och omsorg. 

 

Konsekvensanalys 

Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I september 2019 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 45 timmar 

per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror på att 2 kostnadskrävande ärenden har 

avslutats då en person har fått personlig assistans och en brukare har flyttat till ett 

äldreboende. 

 

Psykosocialt stöd timmar har minskat med 13 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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§ 227 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 3 

Diarienr 19SN27 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten gällande hemtjänsttimmar för hemtjänst och 

hemsjukvård Äldreomsorgen samt lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för tredje kvartalet 2019 visar att antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 

minskar samtidigt som antalet omsorgstagare minskar. Motsvarande resultat för 

hemsjukvården är en ökning 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 

Kvartal 3 2019 781,33 timmar/dag 665 omsorgstagare/månad 

 

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 

omsorgstagare har minskat något jämfört med föregående kvartal, men den ligger över 

genomsnittstiden för de två föregående åren. Det är framför allt tiden för dubbelbemanning 

som har ökat kraftigt de två senaste åren. Grundbesluten ligger fortsatt under den budgeterade 

ramen på 725 timmar per dag och de ligger på en något lägre nivå jämfört med tidigare år. 

 

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 

Kvartal 3 2019 27,00 timmar/dag 68 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 

ökade 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 trots omfattande behov vilket genererar så väl hemtjänsttimmar som 

hälso- och sjukvårdstimmar. 

 

Bristen på permanent platser inom särskild boendeform ger påverkan på socialtjänstens övriga 

insatser. Under tredje kvartalet 2019 har det varit fortsatt brist på lediga platser inom tillfälligt 

boende i väntan på permanent plats inom särskild boendeform, vilket medfört att medborgare 

blivit kvar på Trädgårdens äldrecentra efter bedömningsperiod. Detta har skett i en högre 

utsträckning än tidigare. För en del som fortfarande vistas i hemmet har insatserna fått ändra 

fokus till att i högre utsträckning tillgodose sociala behov i syfte att lindra den oro. Detta har 

genererat fler hemtjänsttimmar. 

 

Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården fortsätter att ställa 

höga krav på socialtjänstens verksamheter. Det innebär en hög grad av flexibilitet, att kunna 

göra snabba omställningar och ha en beredskap för att ta emot medborgare under årets alla 

dagar. När slutenvården har problem att ange en så korrekt tid som möjligt för när utskrivning 

kommer att ske och utskrivningsdatum flyttas fram gång på gång, ofta med kort varsel, så blir 

det svårt för socialtjänsten att planera med god framförhållning. När socialtjänsten inte kan ta 

emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på tre dygn efter utskrivningsklar inträder 

kommunens betalningsansvar. 

 

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

ligga på en hög nivå. Öppningen av demensboende Ängsgården möjliggör att fler kan 

erbjudas plats och kön förväntas minska i takt med att avdelningarna på Ängsgården öppnar 

upp. Kön till särskild boendeform ligger 2019-10-08 på 48 medborgare, varav 21 har fått 

erbjudande om permanent plats. 

 

Budget 

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

trenden från tidigare kvartal. 
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§ 228 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2019 

Diarienr 19SN61 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande ärendekön för barn och unga kvartal 3 

2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Den aktuella ärendekön 2019-09-30 är 1 ärende. 

 

Personalsituationen 

2019-09-30 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. 

 

Inflödet av nya ärenden hittills i år varit i balans mellan krav och resurser för berörda 

socialsekreterare och till och med minskat något under perioden juli-augusti. Det gör att 

lagstadgade utredningstider hålls till nästan 100 %. 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 vilket gör att arbetsbelastningen på socialsekreterarna ändå bedöms som hög. 

 

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 

Trots den överanställning vi haft avseende socialsekreterare är prognosen att budget för 

personal kommer att hållas. Det är en förbättring av prognos jämfört med förra kvartalet. 

Förklaringen är dels riktade statsbidrag, dels nedsättningar i tid och sjukskrivningar. 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (27) 

Sammanträdesdatum  

2019-10-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 229 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution 

kvartal 3 2019 

Diarienr 19SN62 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande placering i förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 3 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

2019-09-30 är 33 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 

beslut om boende för barn enligt LSS. Bilaga 1. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

Totalt 33 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 

beror dels på fortsatt hög nivå 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 

utökad familjebehandling 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. 

 

Fortfarande är det fler pågående insatser i öppenvård än normalt. Detta som en följd av det 

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

behandlarna har ökat och bedöms i dagsläget som hög. 

 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (27) 

Sammanträdesdatum  

2019-10-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Ekonomi 

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

budgeten. Underskottet för 2019 beräknas bli ca 14 mkr, en försämring sedan den förra 

rapporten. Då många av de pågående placeringarna avser ungdomar med svår problematik i 

form av missbruk och normbrytande beteende blir det också ganska långa placeringstider. 

Flera av de nu pågående placeringarna påbörjades redan under 2018. Tillsammans med nya 

placeringar under 2019 har antalet vårddygn också ökat under 2019 jämfört med 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Antal och typ av placeringar 20190930 
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§ 230 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt 2019 till och med september 

Diarienr 19SN22 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen samt lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

september 2019: 

2019-08-15 Beviljat bistånd 

2019-08-16 Omedelbart omhändertagande 

2019-09-03 Omedelbart omhändertagande 
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§ 231 
 

Delgivningar oktober 

Diarienr 19SN164 

 

 
 

 § 198 KS Riktlinje för resultatenheter 

 Riktlinje för resultatenheter 

 § 197 KS Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar 

 Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar 

 KSAPU §119  Begäran om möjlighet att leasa läkemedelsrobot 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 

 Kommunala pensionärsrådet 190913 
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§ 232 
 

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 

2019-08-12   Emma Nilsson 

2019-09-02   Tomas Backeström 
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§ 233 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 19SN19 

 

Delegationsbeslut fattade 2019-09-01 - 2019-09-30 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna.  
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§ 234 
 

Återrapportering av ärendebevakningslistan oktober 2019 

Diarienr 19SN24 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för oktober som sedan läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 

- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas våren 2020 

- 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  

- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 

socialnämnden - redovisas SN 27/11 2019 

- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 

- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 27/11 2019 

- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 

18/12 2019 

- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 

ledsagare enl. SoL och LSS - redovisas SN 18/12 2019 

- Utreda ersättningar till familjehem - redovisas SN 18/12 2019 

- Motion (M) Fria arbetsskor till personal i äldreomsorgen - redovisas SN 27/11 2019 

- Motion (L), (SLP), (KD), (SD) Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre - 

redovisas SN 27/11 2019 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan oktober 2019 
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§ 235 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 19SN17 

 

Ordförande: 

 Återkoppling från dagen om tjänstedesign 4 oktober 2019 

 Information om nästa nybyggnad/utbyggnad av nytt vård- och omsorgsboende 

 

 

Socialchef: 

 Information om ekonomisk handlingsplan och budgetprocess 

 Nu är alla rekryteringar klara för enhets- och avdelningschefer. Chef för är 

avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta är dock ännu inte offentliggjord  

 Veronika Nyberg är rekryterad som projektledare för sammanslagningen mellan 

Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten. 
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§ 236 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 19SN67 

 

Siv Forslund (SJV) har besökt Hortlaxgården där personalen berättar om problem med 

arbetsmiljön. Renovering ska påbörjas inom kort. 
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§ 237 
 

Av ledamöterna väckta frågor 

Diarienr 19SN18 

 

Anton Li Nilsson (C) undrar varför det är så svårt att hitta bilagor i Meetings+. 

Nämndsekreteraren berättar att problemet är påtalat för leverantören och att det 

förhoppningsvis ska åtgärdas vid nästa uppdatering. 

  

Maria Truedsson (S) undrar vilken kompetens som finns på kommunens gruppbostäder. 

Ordförande menar att det kan vara ett tema på ett kommande sammanträde. 
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§ 238 
 

TEMA: Mål- och verksamhetsstyrning 
 

Inger Kyösti, projektledare, fortsätter det påbörjade arbetet med mål- och 

verksamhetsstyrning med Socialnämndens ledamöter. 

  

Powerpointpresentation mejlas ut till ledamöterna. 

 


