
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 

     Sammanträdesdatum 

Socialnämnden    2014-02-19   1 (12) 
 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset 

Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 08:30 – 16:00 
Beslutande Agnetha Eriksson(S), ordförande 

Tommy Caesar (S) 

Sven-Gösta Pettersson (S) 

Elisabet Davidsson (S) 

Stig Rönnbäck (S), ersätter Mathias Thelin (S)  

Åsa Marklund (S)  

Sabah Larsson (S) 

Maria Truedsson (S), ersätter Beatrice Åström (S) 

Mikael Markström (S) 

Jenny Glans (V), ersätter Linda Sandström (V)  

Ulla Persson (FP), ersätter Daniel Bergman (M) 

Majvor Sjölund (C) 

Mayvor Ekberg (KD)  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Övriga deltagande Gunbritt Johansson, socialchef 

Annika Risberg, LSS-handläggare, § 20 

Elin Stenberg, biståndshandläggare, § 20 

Emma Eklund, socialsekreterare, § 20 

Thomas Persson, controller, § 21 

Stefan Wiksten, ekonom, § 21 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare SO, § 21 

Eva Börjesson, kvalitetscontroller, §21 

Gunilla Granqvist, enhetschef Psykosocialt stöd, § 22 

Anna Nilsson, sekreterare 

      

      

      

      

      

Utses att justera Sabah Larsson      

 Justeringens plats och tid Socialtjänsten 

Onsdagen den 26 februari, kl. 10:00 

      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  20-30 

 
  Anna Nilsson  
 Ordförande   

  Agnetha Eriksson       
 Justerande   

  Sabah Larsson            

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Socialnämnden  

Sammanträdesdatum  2014-02-19  

Anslags uppsät-

tande 

 2014-02-26 Anslags 

nedtagande 
2014-02-21 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 Socialtjänsten 

    Underskrift    

 

 

 

 
Anna Nilsson  

   Utdragsbestyrkande 
    
    



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 2 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 20 

 

Utvalda ärenden 
 

Tre individärenden föredras vid dagens sammanträde, ett från Vuxna funktionsnedsatta, 

ett från Stöd till försörjning och ett från Äldreomsorgen. 

 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 3 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 21 

 

Verksamhetsplan 2014 
 
Beslut 

Anta samtliga verksamhetsplaner för 2014 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplaner för 2014, omfattande socialnämndens samtliga  

verksamheter har upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. De redovisas vid 

dagens sammanträde. Även socialnämndens och förvaltningens övergripande verksam-

hetsplaner med justeringar redovisas. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2014 för: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Administrativ avdelning 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 

 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 22 

 

Redovisning av projektet ”En meningsfull vardag – stöd till  

arbete och sysselsättning för personer med psykiska - och/eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Piteå”  
 
Beslut 

 Permanenta en handledartjänst för sysselsättning för personer med psykiska och/eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Tjänsten placeras i verksamhetsområdet Stöd tillförsörjning, där motsvarande funkt-

ion för LSS-målgrupp finns  

 
Ärendebeskrivning 

Från och med 2011-02-01 har en handledare varit anställd med uppdrag att stötta  

personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till ett  

innehåll i vardagen i form av arbete/sysselsättning på en arbetsplats eller i ett socialt 

kooperativ. Projektet har finansierats med statligt bidrag ”Statsbidrag till kommuner 

som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem före 

personer med psykisk funktionsnedsättning”. Målsättningen med projektet har varit att 

fler personer i Piteå kommun med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ska få sysselsättning och arbete. 

 

Projektet visar att det är möjligt att ge stöd åt fler Piteåbor med psykiska-

/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få en meningsfull vardag. Statistiken 

sammantaget visar på en positiv trend, för såväl den enskilde som sett ur ett samhälls-

perspektiv. Tack vare den satsning som här gjorts med handledarstöd har fler personer 

med funktionsnedsättningar kunnat erbjudas, och få, en meningsfull vardag genom 

sysselsättning. Denna möjlighet har inte funnits i Piteå tidigare 

 
Beslutsunderlag 

Projektredovisningen ”En meningsfull vardag – stöd till arbete och sysselsättning för 

personer med psykiska - och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Piteå” 
samt bilaga ”Ett socioekonomiskt perspektiv på projektet En meningsfull vardag i Piteå 

– en rapport som ett resultat av en utbildning i socioekonomiska beräkningar” 
 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 5 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 23 

 

Personuppgiftsombud för socialnämnden 
 
Beslut 

 Socialnämnden entledigar Birgitta Samuelsson från uppdraget som personupp-

giftsombud. 

 Socialnämnden utser Thomas Persson till personuppgiftsombud för socialnämnden 

från och med 2014-02-20 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen, PUL, är varje kommunal myndighet, det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag ansvarig för behandling av personuppgifter. Lagen 

ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen 

ska ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. Socialnämnden, 

som är personuppgiftsansvarig, ska anmäla till Datainspektionen att ett personupp-

giftsombud utsetts och vem det är. 

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en till-

gång för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av 

personuppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personupp-

giftsansvariges behandling av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar 

och att hjälpa registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Datain-

spektionen. 

 

Den personuppgiftsanvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om  

ombud har utsetts.  

 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 6 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 24 

 

Nyckelfri hemtjänst 
 
Beslut 

 Prova test med nyckelgömmor i området Norrfjärden/Alter under tre månader, till de 

som har trygghetslarm och andra som hemtjänsten har nyckel till, totalt ca 50 st. 

 Köpa femtio nyckelgömmor, om försöket faller väl ut, sedan utöka med andra  

distrikt när ekonomin tillåter. 

 Inköp av nyckelgömmor finansieras av investeringskontot för smarta lås. 

 Uppdra till förvaltningen att i samband med redovisning av testperioden även besk-

riva andra alternativ 

 
Ärendebeskrivning 

Test med nyckelgömmor hos alla med trygghetslarm i Norrfjärden/Alterområdet, för att 

minska tidsåtgång, när man inte behöver hämta nycklar vid larm både dag och natt. 

Kostnaden under försökstiden är 6000 kr/mån. Om försöket går bra, köpa nyckel-

gömmorna vi har haft under testperioden, 50 st á 2290kr totalt 114500 kr. Efterhand 

utökas med inköp av nyckelgömmor till fler distrikt när ekonomin så tillåter.  

 
Beslutsunderlag 

Risk och konsekvensanalys 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 7 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 25 

 

Yttrande över motion om införande av förebyggande hembesök 

till äldre än 75 år 
 
Beslut 

Lämna upprättat yttrande till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Motion har inkommit till fullmäktige angående införande av förebyggande hembesök 

till äldre än 75 år, Diarienr 13KS440. I motionen yrkar Elisabet Berg (M), Majvor 

Sjölund (C), Åke Forslund (FP) och Helén Lindbäck (KD) på att Piteå Kommun utreder 

förutsättningarna för förebyggande hembesök för äldre över 75 år. Syftet med den upp-

sökande verksamheten är att informera den enskilde om vad äldreomsorgen kan erbjuda 

den dagen personen får ett behov av insatser. Informationen handlar om vart de ska 

vända sig för att ansöka om hjälp och hur man förebygger risker och olyckor hos äldre.  

 

Resurserna som finns idag är att erbjuda hembesök en gång per år till personer över 90 

år som bor i ordinärt boende och inte har insatser från hemtjänsten. För att utöka den 

uppsökande verksamheten till att omfatta alla över 75 år krävs ökade resurser. 

 
Beslutsunderlag 

Beräkning förebyggande hembesök 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 8 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 26  Dnr 13SN342 

 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 

för Sikfors Konferens o Fritidsby, Sikfors 
 

556296-8940  

Sågenergi i Sikfors AB  

Vargbacken 1 

942 94 Sikfors 

 
Beslut 

Bevilja ansökan för Sågenergi i Sikfors AB org nr: 556296-8940 om serveringstillstånd 

till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, 

vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Sikfors Konferens o Fritidsby.  

Serveringen gäller i restaurang med tillhörande uteservering samt i grillkåtan, enligt 

ritning, året runt dagligen 11.00 – 01.00.  Servering till slutna sällskap i bastuanläggning 

med badtunna, enligt ritning, 11.00 – 01.00. 
 

I avvaktan på socialnämndens beslut beviljade socialnämndens arbetsutskott 2014-01-

24 samma företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning. 

 
Ärendebeskrivning 

Sågenergi i Sikfors AB 556296-8940 har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 

8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 

jästa alkoholdrycker vid Sikfors konferens och fritidsby. Serveringstillståndet är avsett 

att gälla året runt, dagligen 11.00 – 01.00. Positiva remisser har inhämtats från Skatte-

verket, Miljö- och byggnämnden, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten i  

Piteå älvdal. Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att påpekade  

åtgärder ur brandsäkerhetssynpunkt uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-01-14 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 9 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 27 

 

Omräkning av omvårdnadsavgifter 2014 - information 
 

Information lämnas till socialnämnden om hur 2014 års prisbasbelopp påverkar  

omvårdnadsavgifternas storlek.  

 

Prisbasbeloppet sänks från 44 500 kr för 2013 till 44 400 kr för 2014. En sänkning  

motsvarande 0,2 %. Resultatet av sänkningen innebär att högsta avgift inom omvårdnad 

som kan tas ut är 1 776 kr per månad 2014 jämfört med 1 780 kr per månad 2013.  

 

Avgifter för 2014 blir enligt nedan. 

 

Omvårdnadavgifter särskilt boende: 

ÄO 1 776 kr/mån för alla boenden, även medföljande make. 

SO 1 085 kr/mån. 

 

Hemtjänstavgifter: 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling osv.) 180 kr/timme 

Omvårdnadsinsatser     80 kr/timme 

 

Hemtjänstavgifter är oförändrade jämfört med 2013,det enda som ändras är att max-

taxan sänks 4 kr till 1 776 kr per månad. Förändring av timtaxan måste beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

_____ 

 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-02-19 10 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 28 

 

Revidering av riktlinjer för kontaktpolitiker 
 
Beslut 

Godkänna upprättade riktlinjer och utse kontaktpersoner för respektive område enligt 

följande: 

 

Geografiskt område Kontaktpolitiker Sammankallande 

Centrala stan Mayvor Ekberg X 

 Sabah Larsson  

 Maria Truedsson  

 Britta Lysholm  

 Vakant  

Öjebyn Mathias Thelin  

 Ulla Persson  

 Linda Sandström X 

 Daniel Bergman  

 Sven-Gösta Pettersson  

Munksund/ Pitholm/Strömnäs Elisabet Davidsson X 

 Beatrice Åström  

 Mikael Markström  

Hortlax Marita Björkman X 

 Vakant  

Markbygden/ Infjärden Åsa Marklund X 

 Stig Rönnbäck  

Norrfjärden/ Rosvik Majvor Sjölund X 

 Jenny Glans  

 
Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens sammanträde 22 januari beslutades att indelningen för kontakt-

politikerna fortsättningsvis ska vara geografisk. Riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget 

behöver därmed uppdateras. Nämnden uppdrog till ordförande och nämndsekreterare att 

upprätta ett förslag till riktlinjer. 

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för kontaktpolitiker i socialnämnden, daterat 2014-02-18 

 

_____ 
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Sn § 29 

 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2013-12-01 – 2013-12-31 anmäls. 

 

_____ 
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Sn § 30 

 

Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Revisorernas granskning av ärendehandläggning 

- Anmälan om ordförandebeslut  

- Ärendeflödet Stöd och omsorg 

 

_____ 


