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PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 2 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 1 

 

Utvalda ärenden  
 

Ett ärende från Stöd till barn och familjer föredras vid dagens sammanträde. Därutöver 

informerar VO-chef för Stöd och omsorg om situationen med allt fler äldre på kommu-

nens gruppbostäder. 

 
Beslut 

Vid socialnämndens sammanträden ska avdelningarna föredra individärenden för 

nämnden, ett från äldreomsorgen, ett från gamla handikappomsorgen och ett från gamla 

individ- och familjeomsorgen. Om inget annat meddelas ansvarar avdelningarna själva 

för att välja ut ärenden som kan vara av intresse (praxis, särskilt besvärliga ärenden eller 

liknande) för nämnden att känna till. Varje ärende har tio minuter till sitt förfogande, 

inklusive frågor från nämndens ledamöter. Punkten är stående på dagordningen och 

tiden är alltid 08:30 – 09:00. 

 

Socialchefen ansvarar för att en representant från varje område närvarar vid varje  

socialnämndsammanträde. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 3 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 2 

 

Årsredovisning och årsbokslut 2013 
 
Beslut 

Godkänna årsredovisning och årsbokslut för 2012 

 
Ärendebeskrivning 

Controller Thomas Persson presenterar årsredovisning och årsbokslut för 2013 och  

redovisar måluppfyllelser för året. Till årsredovisningen bifogas en bilaga med förbätt-

ringar mot novemberprognosen för att förklara avvikelsen mellan prognos och utfall. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning och årsbokslut 2013 

Nyckeltal för socialnämnden 

Avvikelse prognos - utfall 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 3  

 

Ändringar i socialnämndens VEP 2014 

 

Beslut 

Ärendet återremitteras i avvaktan på synpunkter från facken. Samverkansgruppen ska 

sammanträda den11 februari. Verksamhetsplanen fastställs slutligen på nämndens  

sammanträde 19 februari. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fastställde verksamhetsplan för 2014 den 12 december 2013. Sedan dess 

har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. En omfördelning i ramen till kommun-

ledningskontoret för styr- och ledningssystemet Hypergene samt del av en informatörs-

tjänst med sammanlagt 500 tkr. Socialnämnden har även fått ett tillskott i ramen till 

ekonomiskt bistånd med 1 356 tkr. I månadsrapporten särredovisas idag områdena per-

sonlig assistans och försörjningsstöd, tillsammans med analys och åtgärder. Social-

nämnden vill fortsättningsvis att även placeringar utanför hemmet för barn och vuxna 

ska särredovisas på samma sätt. 

 

Två utvecklingsområden har tillkommit: Införandet av verksamhetssystemet VIVA för 

baspersonal inom socialtjänsten och Utveckla socialtjänstens IT-organisation. 

 
Beslutsunderlag 

Socialnämndens verksamhetsplan 2014 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 5 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 4 

 

Socialförvaltningens övergripande VEP 

 
Beslut 

Ärendet återremitteras i avvaktan på synpunkter från facken. Samverkansgruppen ska 

sammanträda den11 februari. Verksamhetsplanen fastställs slutligen på nämndens sam-

manträde 19 februari. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fastställde sin verksamhetsplan för 2014 den 12 december 2013, § 179. 

Utifrån den har socialchefen utformat en övergripande verksamhetsplan för socialför-

valtningen som ska ligga till grund för avdelningarnas respektive verksamhetsplaner. 

 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens övergripande VEP 2014 

 

_____  
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 6 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 5 

 

Fördelning prisökningspengar inför 2014 års  

internbudgetarbete 
 
Beslut 

Besluta om fördelning av anslag till prisökningar inför 2014 års internbudget enligt 

nedanstående förslag.  

 
Ärendebeskrivning 

I riktlinjerna för budgetarbetet inför framgick att nämnderna hade möjlighet att äska om 

medel för kompensation för indexuppräkning av gällande avtal. I enlighet med riktlin-

jerna äskade socialnämnden om kompensation för indexuppräkning av avtal med 2 520 

tkr. Som kompensation för indexuppräkning av ingångna avtal togs beslut i KF 2013-

09-30 (Enligt VEP 2014-2016) att tilldela socialnämnden 1 194 tkr för prisuppräkningar 

2014 

 

Förslag till fördelning av kompensation för indexupprökningar av ingångna avtal: 

 

Förslag att fördela dessa medel proportionellt utifrån de äskanden som gjordes i sam-

band med budgetarbetet inför VEP 2014-2016. 

 

ADM      10 tkr 

ÄO    251 tkr 

SO    933 tkr 

 1 194 tkr 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 7 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 6 

 

Fördelning av ramneddragning för informatör och styr- och led-

ningssystem inför 2014 års internbudgetarbete 
 
Beslut 

Besluta om fördelning av ramneddragning för informatör och styr- och ledningssystem 

inför 2014 års internbudget enligt nedanstående förslag.  

 
Ärendebeskrivning 

I VEP 2014-2016 (KF 2013-09-30) beslutades om omfördelning av ram mellan nämn-

der. För del av en informatörstjänst ska 250 tkr omfördelas från socialtjänsten till KLK 

och för del av tjänst och driftskostnad för styr- och ledningssystem ska 230 tkr omförde-

las från socialtjänsten till KLK. Totalt ska 480 tkr omfördelas från socialnämnden till 

KLK. Inom administrativa enheten kommer tjänsterna för administrativ chef och  

controller att ersättas med en tjänst. Det är möjligt när personalkonsulenter och lönead-

ministratörer flyttas till strategiskt stöd och administrativa enheten blir mindre. Försla-

get är därför att den administrativa enheten får ta ramneddragningarna för införmatöre 

och styr-och ledningssystem.  

 

Förslag till fördelning av ramneddragning: 

Förslag att fördela ramneddragning för informatör och styr och ledningssystem till den 

administrativa enheten. Ramen för den administrativa enheten minskas med 480 tkr.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 8 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 7 

 

Utökad samvaroverksamhet i Öjebyn och Hortlax 
 
Beslut 

 Utöka samvaroverksamheten i Öjebyn till fem heldagar/vecka 

 Utöka samvaroverksamheten i Hortlax till tre eftermiddagar/vecka 

 Samvaroverksamheten är öppen för alla pensionärer. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt beslut om Framtidens äldreomsorg, blir det fyrtionio trygghetsboendelägenheter i 

Öjebyn och elva trygghetsboendelägenheter i Hortlax. Därför planeras för en utökning 

av samvaroverksamheten till en total kostnad av maximalt 500 tkr/år. 

Öppettider i Öjebyn utökas från två eftermiddagar till öppet hela dagar måndag-fredag 

varje vecka, med start 1 april 2014. I Hortlax utökas öppettiden från två till tre  

eftermiddagar/vecka, verkställt från och med 9 januari 2014. 

 
Beslutsunderlag 

Risk och konsekvensanalys 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 9 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 8 

 

Vidtagna åtgärder för att säkerställa den sociala  

dokumentationen i socialtjänsten 
 
Beslut 

Redovisa åtgärder till IVO i enlighet med bifogat förslag. 

 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) rörande klagomål från 2012, om bemanning 

vid Norrgårdens Vård- och omsorgsboende, avdelning Loftet. Inspektionen för vård och 

omsorg har beslutat att socialnämnden ska säkerställa att social dokumentation förs i 

enlighet med gällande lagstiftning enligt 11 kap. 5-6 §§. Inspektionen för vård- och om-

sorg har tagit del av socialnämndens tidigare svar i ärendet och lämnar nu följande be-

dömning på inlämnat material: 

 

- Det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete när det gäller genomförandeplaner och 

personalens kunskap om varför sådana ska upprättas. 

- Den genomförandeplan som granskats saknar beskrivning av hur insatser ska genom-

föras och är i vissa delar inte respektfullt skriven.  

- Dokumentation enligt SoL i verksamhetssystemet saknas helt. 

 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska vara IVO tillhanda senast den 24 januari 2014. 

 
Beslutsunderlag 

Socialnämndens svar till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO 

Riktlinjer för myndighetsutövning 

Riktlinjer för löpande dokumentation i genomförandeprocesen 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 10 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 9 

 

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om 

dokumentation inom socialtjänsten – remiss 
 

Beslut 

Socialnämnden bemyndigar arbetsutskottet att fatta beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om doku-

mentation inom socialtjänsten. Avsikten är att det nya författningsförslaget ska ersätta 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid 

handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och 

LSS. Den nya författningen föreslås träda i kraft 1 september 2014. Synpunkter på för-

slaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 17 februari 2014. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till föreskrifter och allmänna råd 

Konsekvensutredning 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 11 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 10 

 

Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens  

ansvar för barn och unga 
 

Beslut 

Godkänna upprättat remissvar. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar 

för barn och unga. Avsikten är att det nya författningsförslaget ska ersätta Socialstyrel-

sens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 1 § 

SoL (2001:453) samt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning 

och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Den nya författningen föreslås 

träda i kraft i maj 2014. Remissvar ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 17  

februari 2014. 

 
Beslutsunderlag 

Yttrande på remissen Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens  

ansvar för barn och unga 

Bilaga till det allmänna rådet Anmälan om misstanke om brott riktat mot barn och Sär-

skild identitetshandling vid anmälan om misstanke om brott riktat mot barn 

Konsekvensutredning 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-01-22 12 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 11  Dnr 13SN335 

 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker –  

Restaurang Hawaii 
 

780522-0816 

Aref Abdollahzadeh 

Kustgatan 12 

941 64 Piteå 

 
Beslut 

Återkalla serveringstillståndet för Restaurang Hawaii med motivering att tillstånds-

innehavaren brutit mot 8 kap §§ 12 och 13 Alkohollagen. 

 
Reservation 

Mayvor Ekberg (KD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det först borde 

utdelats en varning innan indrag av tillstånd kan bli aktuellt. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 25 oktober 2013 genomfördes ett tillsynsbesök hos Restaurang Hawaii, org nr: 

780522-0816, ägare Aref Abdollahzadeh. Han har ett stadigvarande tillstånd enligt 8 

kap 2 § Alkohollagen, att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkohol-

drycker vid restaurang Hawaii med tillhörande uteservering. Han har även ett stadig-

varande serveringstillstånd på Restaurang Sundet, Pitsund. Serveringstillstånden gäller 

året runt dagligen kl. 11.00 – 01.00. Tillsynsbesöket var en gemensam tillsyn till-

sammans med polismyndigheten, skatteverket, tullverket och räddningstjänsten. Vid 

besöket hos Restaurang Hawaii upptäcktes tre enlitersflaskor i baren, Smirnoff Green 

Apple, Xanté Päron Cognac och Absolut Gräpevin. Alkohol i enlitersflaskor finns inte 

att köpa i Sverige, varken hos systembolaget eller hos andra leverantörer. På begäran av 

Piteå kommun tog Tullverket prov från alkoholen i enlitersflaskorna. Utredaren anser att 

tillståndshavaren brutit mot alkohollagen 8 kap §§ 12 och 13 på ett sådant sätt att var-

ning inte är tillräckligt ingripande åtgärd, utan att återkallelse är nödvändig. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2013-12-16 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 12 

 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med  

funktionsnedsättning 
 
Beslut 

Följa Kommunförbundets riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med  

funktionsnedsättning. 

 
Ärendebeskrivning 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-

sättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som 

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

gemensamma för kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd 

med det kommunala nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälp-

medelsgruppen. Länshandikapp och länspensionärsrådet har behandlat ärendet. Social-

beredningen rekommenderar kommunerna att följa riktlinjerna för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

 
Beslutsunderlag 

Socialberedningens sammanträdesprotokoll, 2013-11-14, § 49 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 13 

 

Ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2013 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4 till  

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänstlagen 16 kap 6§ föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommun-

fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom 

nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det 

vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.  

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal 4 

2013. 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 14 

 

Ej verkställda beslut LSS, kvartal 4 2013 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4 2013 till 

kommunfullmäktige och revisorerna.  
 
Ärendebeskrivning  

LSS § 28 h föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång 

per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, 

samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. 

Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor 

del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.  

 
Beslutsunderlag  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal 4 

2013. 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 15 

 

Teman på socialnämnden 2014 
 

Beslut 

Besluta om tema enligt följande: 

 

Januari Kontaktpolitikeruppdraget, Förvaltningens VEP 

Februari Avdelningarnas verksamhetsplaner 2014 

Mars Årsredovisning och gemensam nämnd med BUN 

April Mediautbildning för socialnämndens ledamöter 

Maj Budget 2015 

Juni Besök i verksamheterna 

Augusti Utbildning  

September - 

Oktober Socialnämndens verksamhetsplan 2015 

November - 

December - 

 
Ärendebeskrivning 

Eftermiddagarna vid socialnämndens sammanträden är tänkt att ägnas åt olika teman. 

Ett första utkast till planering för teman 2014 har tagits fram utifrån årshjulet. 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 16 

 

Införande av LOV i hemtjänsten – motionssvar 
 
Beslut 

Godkänna upprättat motionssvar och lämna vidare till kommunstyrelsen. 
 
Reservationer 

Daniel Bergman (M), Mayvor Ekberg (KD) och Britta Lysholm (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Yrkanden 

Daniel Bergman föreslår att sista stycket på sidan 1 och första stycket på sidan 2 stryks 

helt. Sista stycket formuleras om enligt följande: ”Vi ser inget hinder att införa LOV 

men det är ett kommunövergripande politiskt ställningstagande. Socialnämnden lämnar 

därför frågan till kommunstyrelsen för ställningstagande” 
 

Ordförande föreslår att upprättad motion lämnas till kommunstyrelsen utan ändringar. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att socialnämnden bifall-

ler ordförandes förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Elisabet Berg (M), Majvor Sjölund (C), Åke Forslund (FP) och Helén Lindbäck (KD) 

har överlämnat en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade och anför föl-

jande:  
 

”Lagen om valfrihet har visat sig vara mycket framgångsrik i de kommuner som den har 

införts i. Det har gett en valfrihet för medborgarna att fritt välja och bestämma vem eller 

vilka som ska utföra hemtjänst hos den enskilde. LOV har också öppnat upp för ett antal 

nya företag inom inte minst traditionella kvinnodominerade yrken. Att inte låta männi-

skor ha möjligheten att fritt få välja sin egen omsorg är egentligen att omyndigförklara 

dem. Det är därför mycket olyckligt att vi i vår kommun inte har möjlighet att fritt välja 

hemtjänstutövare. Vi yrkar därför att Lagen om valfrihet (LOV) införs i Piteå kommun”. 
 

Förvaltningen har upprättat ett svar på motionen som kommer att lämnas till kommun-

styrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion om införandet av LOV för hemtjänsten i Piteå kommun. 

_____ 
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Sn § 17 

 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2013-11-01 – 2013-11-30 anmäls. 

 

_____ 
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Sn § 18 

 

Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Redovisning av hemtjänsttimmar  

- Utvalda ärenden på socialnämnden 2014 

- Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker –Paltzerian 

- Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – MD’s Jävre 

- Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker – Toppen 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet Stöd och omsorg 

 

_____ 
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Tema - Kontaktpolitikeruppdraget 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att kontaktpolitikerområdena i fortsättningen ska vara  

geografiskt indelade och fördelade enligt följande: 

 

Område Antal kontaktpolitiker Namn 

Centrala stan 5 st Mayvor Ekberg (KD) 

Sabah Larsson (S) 

Maria Truedsson (S) 

Britta Lysholm (C) 

Öjebyn 5 st Mathias Thelin (S) 

Ulla Persson (FP) 

Linda Sandström (V) 

Daniel Bergman (M) 

Munksund/Pitholm/Strömnäs 3 st Elisabet Davidsson (S) 

Beatrice Åström (S) 

Mikael Markström (S) 

Hortlax 2 st Marita Björkman (S) 

Markbygden/Infjärden 2 st Åsa Marklund (S) 

Stig Rönnbäck (S) 

  

Socialnämnden har för närvarande två, alternativt tre vakanta platser, varför inte alla 

poster som kontaktpolitiker är fyllda. 

 

En revidering av riktlinjerna ska göras och tas upp på nästa sammanträde. 

 

_____ 


