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§ 15 
 

Ändring av dagordning 2020 
Diarienr 20SN52 

Beslut 

Socialnämnden godkänner ändringarna av dagordning.  

Ärendebeskrivning 

Ett tillägg föreslås till dagordningen för Socialnämndens sammanträde 2020-02-19:  
Internbudget 2020 
 
Ett ärende föreslås strykas från dagordningen för Socialnämndens sammanträde 2020-02-19: 
Anslagsöverföring belysning på Källbogården 
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§ 16 
 

Inlottade ärenden 
Diarienr 20SN11 

 
 
Tre ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, ett från Stöd till barn och 
familjer, ett från Äldreomsorgen och ett från Stöd till försörjning. 
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§ 17 
 

Information om riktlinjer för mänskliga rättigheter 
 
Vera Renberg, processledare, informerar om uppföljning av riktlinjer för mänskliga 
rättigheter. Analysen av resultat utifrån uppföljning för 2019 är gjord i fyra perspektiv - 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör samt arbetsgivare. Exempel på vad som är 
viktigt att bibehålla är det strategiska arbetet för ökad jämställdhet utifrån män och kvinnors 
hälsa och barnrättsarbetet. Exempel på vad kommunen bör arbeta vidare med är 
kommunikation samt att arbeta med klarspråk. 
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§ 18 
 

Internbudget 2020 
Diarienr 20SN51 

 
Beslut 

Socialnämnden antar internbudgetfördelningen för år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Inför verksamhetsåret 2020 har ekonomerna tillsammans med ansvariga chefer tagit fram en 
fördelning av internbudgeten. Internbudgeten är fördelad mellan avdelningarna inom 
Socialtjänstens totala ram vilken är fastställd i Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Internbudget 2020 
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§ 19 
 

Befattningen Socialt ansvarig samordnare, SAS ersätter funktionen 

kvalitetscontroller inom socialförvaltningen 
Diarienr 19SN256 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

I regeringens Kommittédirektiv 2017:39 gällande översyn av socialtjänstlagen anges att de 
senaste tio åren har kommuner infört kvalitetssäkrande funktioner med ansvar för insatser 
inom socialtjänsten, liknande den inom hälso- och sjukvården reglerade funktionen 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Inom socialtjänsten är denna funktion dock inte 
lagreglerad och har därför utformats på olika sätt i kommunerna. Funktionen går också under 
flera namn, bl.a. socialt ansvarig samordnare, SAS. Socialstyrelsens kartläggning av 
kvalitetssäkrande funktioner (Socialstyrelsens rapport, Kartläggning av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner, 2014) har visat att SAS ofta fångar upp 
ansvar som annars är spritt i andra delar av verksamheten och att funktionen får en bredare 
roll som kvalitetsansvarig. Funktionen upplevs av många kommuner ha skapat ett större fokus 
på kvalitet inom omsorgsfunktionerna. Socialförvaltningen i Piteå kommun har sedan 2011 
inrättat sådan funktion benämnd kvalitetscontroller. 
I översynen av socialtjänstlagen ska utredaren se över om det finns behov av att införa ett 
formellt krav på en funktion som socialt ansvarig samordnare, SAS, inom verksamheter som 
utför socialtjänst. Utredaren ska vid behov lämna förslag på förändringar av gällande 
regelverk. 
Det finns ett nationellt nätverk samt riksförening för socialt ansvariga samordnare i landets 
kommuner. Socialförvaltningen har beslutat att ersätta funktionen kvalitetscontroller med 
befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS från och med 2020. SAS organiseras likt MAS 
underställd socialchef och funktionen ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 
Tillsättandet av en SAS-befattning som ersätter kvalitetscontroller ska ge en symbolisk balans 
mellan befattningarna SAS och MAS och funktionernas uppdrag kopplat till socialtjänst 
respektive hälso- och sjukvård. SAS uppdrag är utöver att stödja förvaltningen i systematiskt 
kvalitetsarbete att förstärka arbetet med att lyfta fram det sociala innehållet i verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 

 Information om socialt ansvarig samordnare 
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§ 20 
 

Revidering av socialnämndens rutindokument Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 
Diarienr 19SN257 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om revidering i enlighet med förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. 
Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 
säkra kvaliteten i verksamheterna. I föreskriften Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9), 3 kapitel 1 § anges att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning 
av verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som 
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet: 
• planera 
• leda 
• kontrollera 
• följa upp 
• utvärdera 
• förbättra verksamheten. 
 
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid 
rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så 
att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de 
krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan förebyggas. Därigenom ökar 
verksamhetens nytta för intressenterna. 
 
Revidering av socialnämndens ledningssystem sker med anledning av förändrad organisation 
gällande chefsled då befattningen verksamhetsområdeschef upphör. Även med anledning av 
att förtydliga respektive befattningars ansvar i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete från nämnd till chefer och medarbetare. 
 
Ändringarna är markerade i arbetsdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 Revideringsförslag 2020 Ledningssystem 
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§ 21 
 

Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS), Blåbärsskogen 
Diarienr 20SN44 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av att beslutsunderlaget 
behöver kompletteras med bättre ekonomiskt underlag innan beslut fattas. 
 
Ärendebeskrivning 

Piteå Kommun har idag ett antal personer med beslut om Bostad med särskild service som ej 
kunnat verkställas på grund av platsbrist. Beslut om bostad med särskild service ska 
verkställas inom tre månader, i annat fall kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
ansökan om att utdela viten från kommunen. Den totala driftskostnaden för verksamheten 
uppgår år 2020 (9 månader) till 3,0 mkr, utöver det tillkommer en engångskostnad för 
anpassning av verksamhet samt brandskydd (sprinkler) till en kostnad av 1,8 mkr. Total 
kostnad för 2020 är 4,8 mkr. 
 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-28 §234 ska Socialnämnden tilldelas medel för 
drift av ny gruppbostad. 
 
Beslutsunderlag 

 Kostnader för Blåbärsskogen 
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§ 22 
 

Anslagsöverföring belysning på Källbogården 
Diarienr 20SN48 

 
Beslut 

Ärendet utgår. 
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§ 23 
 

Information om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020 
Diarienr 20SN7 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 
år. Ansökan om medel ska göras av ansvarig tjänsteman/chef för ansvarig 
huvudman/arbetsgivare för personligt ombud. I Piteå är socialnämnden Piteå kommun 
arbetsgivare för personligt ombud. Ansökan till länsstyrelsen har gjorts av enhetschef Gunilla 
Granqvist, chef för personligt ombud i Piteå kommun. Ansökan omfattar 3,5 tjänst för 2020. 
 
För information bifogas även den redovisning för 2019 som vi är ålagda att skicka in till 
länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Ansökningsblankett PO Norrbotten för 2020 
 Redovisningsblankett PO Norrbotten  för år 2019 
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§ 24 
 

Utredning införande av kombitjänster 
Diarienr 18SN363 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att utredningen om kombitjänster överlämnas till förvaltningschef för 
vidare handläggning/åtgärder. Eventuellt införande ska ske inom befintlig ram. 
 
Ärendebeskrivning 

En utredning genomfördes i början av 2019. Beslut fattades innan sommaren om att inte gå 
vidare med utredningen i avvaktan på ny organisation och införande av ny bemanningsstrategi 
i förvaltningen. 
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§ 25 
 

Remissvar Rekommendation om överenskommelse om 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin 
Diarienr 19SN271 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen följer SKR:s rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 
 
Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat: 
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin, 
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt 
att informera regioner och kommuner om beslutet. 
 
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av 
två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av 
långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns även en 
bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för 
största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 
 
Socialförvaltningen föreslår att man följer föreslagna samverkansregler då de tydliggör vad 
som gäller vid samverkan mellan nämnda parter. 
 
Beslutsunderlag 

 Meddelande (18/2019) Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska i 
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§ 26 
 

Remissvar Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för 

rätt till försörjningsstöd 
Diarienr 20SN8 

 
Beslut 

Socialnämnden instämmer i förslaget och skickar remissvaret till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på socialdepartementets 
promemoria om att göra ett tillägg i socialtjänstlagen(2001:453) rörande språkplikt för enskild 
som tar emot försörjningsstöd. 
 
Piteå kommun instämmer i förslaget att införa ett tillägg i 4kap. 1§ socialtjänstlagen 
(2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses 
stå till arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt. 
 
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 

 Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd Dnr 
S2019/05353/FST 
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§ 27 
 

Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2019 
Diarienr 19SN59 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande missbruksvården för 4:e kvartalet 2019 
 
Ärendebeskrivning 

Drygt 50 fler besök på mottagningen jämfört med tredje kvartalet. 12 vårddygn färre på 
behandlingshem fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019. Tre personer har 
socialnämnden ansökt om LVM-vård för perioden, förvaltningsrätten dömde samtliga till 
vård. 
 
Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. 12-
stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka har startat i slutet av oktober 2019. Gruppen har 
kommit igång bra och tar in nya deltagare enligt plan. Två deltagare har haft inledda LVM-
utredningar där 12-stgsgruppen blivit deras planering av frivillig vård. 
 
Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under 2019 gjort ett 
80-tal körkortyttranden och 38 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år). 
 
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 2 719 430 kr vilket är 
203 724 kr mer än tredje kvartalet 2019. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 har 
institutionsvården kostat 1miljon mindre fjärde kvartalet 2019. 
 
Beslutsunderlag 

 Kvartalsrapport missbruksvården  oktober-december 2019 
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§ 28 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 

hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 4 
Diarienr 19SN27 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 

Statistikrapporten för fjärde kvartalet 2019 visar att antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
minskar 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 
Kvartal 3 2019 781,33 timmar/dag 665 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 2019 753,52 timmar/dag 644 omsorgstagare/månad 
 
Under fjärde kvartalet sjönk så väl hemtjänsttimmar som antalet omsorgstagare rejält jämfört 
med tidigare kvartal. Sett över året har antalet hemtjänsttimmar minskat med totalt ca 2700 
timmar jämfört med 2018. Ökad tillgänglighet på boendeplatser och minskad andel 
omsorgstagare med hemtjänstinsatser bedöms bidra till den totala minskningen av 
hemtjänsttimmar. 
 
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 
Kvartal 4 2019 16,34 timmar/dag 52 patienter/månad 
 
Under fjärde kvartalet sjönk Hälso- och sjukvårdstimmar. En av anledningarna till detta är att 
det startats upp ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården som själva utför HSL 
uppdragen. En annan anledning är att det i större utsträckning kunnat användas 
läkemedelsrobotar för administration av läkemedel. 
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Konsekvensanalys 

 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. Medborgare som har beslut 
om särskild boendeform får bo kvar hemma till dess att plats på särskilt boende har kunnat 
erbjudas. 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. 
 
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 socialtjänsten inte kan ta emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på 
tre dygn efter utskrivningsklar inträder kommunens betalningsansvar. 
 
Under fjärde kvartalet 2019 har kön till särskilt boende minskat. Omsorgstagare med behov 
av demensboende kan erbjudas plats ganska omgående medan övriga har längre väntetid. Kön 
till särskild boendeform ligger 2020-01-14 på 22 omsorgstagare, varav 7 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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§ 29 
 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar – SO Kvartal 4 2019 
Diarienr 19SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten angående hemtjänsttimmar. 
 
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. I oktober utfördes det 
359 tim/vecka, i november 341 tim/vecka och slutningen i december 360 tim/vecka. 
 
Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 
 
Psykosocialt stöd timmar har minskat ytterliga 8 tim/vecka detta kvartal. 
 
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 
Behoven tillgodoses utifrån gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 30 
 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2019 
Diarienr 19SN61 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande ärendekön barn och unga kvartal 4 2019 
 
Ärendebeskrivning 

Aktuell ärendekö 2019-12-31 är 2 st ärenden 
 
Det är fortsatt 20 st socialsekreterare som arbetar i barn-och ungdomsgruppen. I dagsläget så 
innebär det en viss överanställning i förhållande till budget. 
 
Inflödet har ökat något under årets sista månader. Dock så håller verksamheten den 
lagstadgade utredningstiden på 4 månader. Det är fortsatt hög arbetsbelastning på 
socialsekreterare för att klara inflöde samt hantera uppföljning av redan pågående insatser. 
 
Konsekvensanalys 
 
För närvarande inga negativa effekter för varken verksamhet eller medborgare då resurser 
motsvarar behov. 
 
Budget 
Efter bokslut så har verksamheten hållit budget kopplat till bemanning. Verksamheten har 
med riktade statsbidrag för utökad bemanning klarat att hantera verksamhetens mål trots 
nedsättningar i tid och sjukskrivingar och med det också budget. 
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§ 31 
 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och institution 2019 

Kvartal 4 
Diarienr 19SN62 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 4 2019 
 
Ärendebeskrivning 

2019-12-31 är 33 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Det har under perioden skett förändringar i vården för 
vissa utav de placerade, vården har kunnat gå över från institutionsvård till insatser på 
hemmaplan. 
Dock så har inflödet till insatsen institutionsvård varit densamma, därav likartad till antalet 
som föregående period, dvs 33 st barn och ungdomar. 
 
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. Planerat är att nämnden kan 
komma att öppna LSS-boende för barn och unga i egen regi under sensommaren, tidig höst 
2020 
 
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 som det ändå bedöms som nödvändigt med placering utanför 
hemmet. I verksamhet pågår en ständig dialog om utökade hemmaplansalternativ men också 
dialog med samarbetspartners om tidiga upptäckter och med det tidiga och förebyggande 
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insatser, dialog förs främst med polis och skola i det avseendet. 
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. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 kom att bli drygt 15 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. 
Skall hemmaplansalternativen öka i grad och kvalité krävs resurser för en sådan långsiktig 
och kostnadseffektiv lösning. 
 
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. Inte 
bara vårddygn till antalet har ökat, även dygnskostnaden per individ har under 2019 ökat i 
kostnad. 
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§ 32 
 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 4 2019 
Diarienr 19SN98 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut för kvartal 4 2019 
till kommunfullmäktige och till revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 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 4 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre 
månader. Det är 5 st fler än senaste rapporteringen. 
1 st beslut om boende 
4 st sysselsättning 
2 st kontaktfamilj 
6 st kontaktperson 
1 st ledsagarservice 
 
Äldreomsorg 
Under fjärde kvartalet fanns det 13 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 
Det är 11 färre jämfört med senaste rapporteringen. 
- 11 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser om medboende 
- 1 beslut avser ledsagning 
 
Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 
verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 
kunnat uppfyllas och de har då valt att tacka nej till erbjudandet. 
 
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. Verksamheten ser också att det blir allt svårare att finna och 
matcha individer till sådana uppdrag som till stor del handlar om ideella insatser med låg 
ersättning som bygger på tid och engagemang. Verksamheten arbetar ständigt med rekrytering 
 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (35) 

Sammanträdesdatum  

2020-02-19  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

Äldreomsorg 
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En 
majoritet av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen. 
Öppnandet av demensboendet Ängsgården har medfört att medborgare med behov av 
demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av 
somatisk plats får vänta längre. 
 
Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fem verkställts, tre 
har avslutats på egen begäran och tre har valt att invänta ett specifikt särskilt boende. Innan 
beslut om medboende hann verkställas avled den biståndsberättigade makan. Beslut om 
ledsagning har inte kunnat verkställas pga att medborgaren valt att avböja verkställighet av 
insats för att sedan återta ansökan. 
 
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. Öppnandet av Ängsgården har bidragit till 
kortare väntetider. 
 
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 
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Beslutsunderlag 

 Rapportering SoL - avidentifierad SO kvartal 4 2019 
 Rapportering SoL - avidentifierad ÄO kvartal 4 2019 
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§ 33 
 

Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 4 2019 
Diarienr 19SN99 

 
Beslut 

Socialförvaltningen överlämnar statistikrapport över ej verkställda LSS-beslut för kvartal 4 
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 4 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut. 
19 st avser Daglig verksamhet 
4 st avser Boende vuxna 
1 st avser Kontaktperson 
4 st avser Ledsagarservice 
2 st Korttidsvistelse 
2 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.Den markanta ökningen på icke verkställda inom daglig verksamhet är till stor del 
kopplad till avveckling av Bryggans verksamhet. Samtal pågår om samarbete med 
Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS 
 
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. Under 
november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i 
Öjebyn, detta för att klara verkställigheten 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet. 
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Expedieras till  

Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
 
Beslutsunderlag 

 Rapportering LSS - avidentifierad kvartal 4 2019 
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§ 34 
 

Delgivningar februari 2020 
Diarienr 20SN5 

 
 
 "§3 KS Medarbetarenkät - Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2019 
 Analys av HME enkät 2019 
 Delgivning Uppföljning Riktlinjer MR- mångfald 
 § 7 FSN Avvikelserapportering måltidsservice 
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice 2019-10-01--2019-12-31 
 Protokoll KPR 191212 
 Bilaga 1 Prioriterad vinterväghållning 
 Bilaga 2 Platser SÄBO 2019-07-23 
 Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus. Från SKR 
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§ 35 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 20SN20 

 

Delegationsbeslut fattade 2020-01-01 - 2020-01-31 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.     
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§ 36 
 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutanderätt till och med januari 2020 
Diarienr 20SN19 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med januari: 
 
2019-12-20 Omplacering enligt 11 § LVU 
 Ekonomisk ansvarsförbindelse för planerad behandling 
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§ 37 
 

Återkoppling av ärendebevakningslistan februari 2020 
Diarienr 20SN18 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari 2020. 
 
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 införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - KLART 
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas 2020 
- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 
22/4-20 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
vårterminen 2020 
 
Beslutsunderlag 

 Ärendebevakningslistan februari 2020 
 
 
  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 33 (35) 

Sammanträdesdatum  

2020-02-19  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 38 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 20SN24 

 
 
Ärendebeskrivning 

Ordförande: 

 Ordföranden från Socialtjänsten, Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden planerar en gemensam utbildning i tidiga insatser. Den ska 
förhoppningsvis genomföras under våren för de tre nämnderna. 

Biträdande socialchef informerar: 

 AMSAB ska göra en översyn av Stöd till barn och familjer 
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§ 39 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 20SN22 

 
 
Ärendebeskrivning 

Mariann Lindberg (S) och Malin Viklund (KD) har varit på Öppet hus på Smaragdens dagliga 
verksamhet där det fanns en oro för att verksamheten bara har budget för våren 2020. 
Anhöriga var inte nöjda med hur överflyttningen från Bryggan hade skett. 
 
Sinnenas Ateljé vill bjuda in Socialnämnden för att visa hur de arbetar. En lämplig tid är 25 
mars ca kl 16.00-17.00. Emeli Lundström återkopplar detta. 
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§ 40 
 

TEMA: Målstyrningsplan och inriktningsplan 
 
Inger Kyösti och Fredrik Sjömark fortsätter målstyrningsarbetet genom att Socialnämnden 
diskuterar verksamhetsidé och målbilder. Socialchefen presenterar Socialförvaltningens 
inriktningsplan. 
 


