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Sn § 31 

 

Utvalda ärenden 
 

Två individärenden föredras vid dagens sammanträde, ett från Stöd till barn och familjer 

och ett från Äldreomsorgen. Personal från Linnéboendet berättar om hur deras verk-

samhet förändrats. 

 

_____ 
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Samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningarna i Piteå 

kommun 
 
Beslut 

- Socialnämnden antar styrdokument för samverkan mellan utbildnings- och social-

förvaltningarna i Piteå kommun. 

- Styrgruppen får återkomma till nämnderna senast september -14 med förslag på 

nyckeltal för uppföljning av verksamheten. 

 
Ärendebeskrivning 

I samband med översyn av Resurscentrums verksamhet har ett gemensamt arbetsutskott 

2013-12-06 fattat följande beslut: 

 Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom en ny in-

riktning av Resurscentrum. 

 Nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att ta fram ett gemensamt styrdoku-

ment för alla samverkansverksamheter/samverkansformer inom nämndernas an-

svarsområden. 

 Ge förvaltningarna i uppdrag att ta fram gemensamma mål och kvalitetsmått. 

 

Förvaltningscheferna vid utbildningsförvaltningen samt socialtjänsten har lämnat upp-

drag att arbeta fram ett förslag till gemensamt styrdokument för samverkan mellan barn- 

och utbildningsnämnden (BUN) och socialnämnden (SN). 

 

Uppdraget har genomförts i samarbete mellan förvaltningarna i form av en arbetsgrupp 

bestående av Roger Burman, Carin Boström, och Tomas Nilsson, socialtjänsten, samt 

Elisabeth Fjellström och Elice Ökvist, utbildningsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till styrdokument Samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningarna i 

Piteå kommun. 

 

_____ 
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Årsredovisning 2013 
 

Beslut 

Godkänna samtliga verksamheters årsredovisningar för 2013. 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för 2013 för respektive verksamhet föredras.  

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013, Äldreomsorg 

Årsredovisning 2013, Stöd och omsorg 

Årsredovisning 2013, Administrativa avdelningen 

 

_____ 
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Ekonomisk redovisning februari 2014 
 

Beslut 

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med februari 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Analys månadsbokslut februari 2014 

Socialförvaltningen uppvisar ett överskott för perioden januari till februari på +2,1 mkr. 

Motsvarande siffra 2013 var -3,3 mkr.  

 

Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen 

Förvaltningsövergripande verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 0,3 mkr 

vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyg-

gande verksamhet ännu inte förbrukats.  
 

Stöd och omsorg  

Ger ett överskott för perioden med 0,2 mkr.  Anledningen till överskottet är att ytterst 

lite hittills använts av budgeterade kostnader för material, utbildning och andra enstaka 

inköp. Psykosocialt stöd redovisar ett underskott om -1,3 mkr. Det är extrabemanningar 

inom såväl LSS-boenden som psykiatriboenden som medför underskott, men även hem-

tjänsten och kontaktperson bidrar till underskottet. Barn och familj redovisar ett över-

skott om 0,2 mkr. Exklusive institutionsvård och förstärkta familjehem blir överskottet 

0,9 mkr. Det är på grund av att man inte alltid tillsatt vikarier vid personafrånvaro samt 

senareläggning av inköp som området kan visa detta överskott. 
 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  

Personlig assistans redovisar till och med februari månad ett överskott om + 0,2 mkr.  

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -0,3 mkr jämfört med - 0,8 

mkr för samma period 2013. Årets underkott är mindre trots att budgeten för 2014 är 

lägre jämfört med 2013, vilket beror på att utbetalningarna är lägre och intäkterna är 

högre jämfört med ifjol. Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har mins-

kat från 155 februari 2013 till 135 i år. Även hushåll 25-64 år har minskat med 20 per-
soner jämfört med 2013. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för 

perioden underskott om -0,7 mkr. Förutom placeringskostnader ligger här lönekostna-

den för den ofinansierade tjänsten som vårdsamordnare. 

 

 Forts. 
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Forts. 

 

Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -0,9 mkr. Vid 

årets ingång fanns, förutom mer allmänna placeringar, fyra LVM-placeringar som var-

dera kostar ca 100 tkr per månad och person. Från februari finns tre LVM-placeringar. 
 

Äldreomsorgen  

Gör ett resultat för perioden till och med februari på +1,8 mkr jämfört med - 0,8 mkr 

2013. Framtidens äldreomsorg är det som drar upp periodens resultat med + 1,7 mkr 

mycket beroende på att det är tidigt på året och att planerade aktiviteter inte har kommit 

igång ännu. Vård och omsorgsboendena går enligt budget i stort sett + - noll. 

Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott 

även under 2014 till och med februari är underskottet – 0,8 mkr. Beställare hemtjänst är 

det stora underskottet inom området med - 1,4 mkr beroende på timmarna är högre än 

budgeterat. Ordinärt boende ger ett överskott 0,4 mkr utförare hemtjänst genererar ett 

mindre överskott tom februari. Hemsjukvården, som också ingår i området ordinärt bo-

ende, genererar fram till februari ett underskott på - 0,2 mkr. Äldreomsorgens avdel-

ningsgemensamma verksamhet och avdelningens intäkter genererar ett överskott jämfört 

med budget om 0,3 mkr för perioden.  

 

Sammanfattande årsprognos 

På samma sätt som 2013 har socialnämnden även 2014 en stor del verksamhet som är 

ofinansierad vilket gör att prognosen för helår läggs till -11,6 mkr inkl. semesterlönes-

kuldens förändring. Prognosen är i linje med resultatet 2013 trots att budgeten för för-

sörjningsstödet sänkts med -4,0 mkr och ökats med 1 356 tkr utifrån ny lagstiftning som 

började gälla 1/7 2014.  
 

Stöd och omsorg  
Området prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -14,3 mkr).  
Prognosen inom psykosocialt stöd är -4,2 mkr då stora underskott förväntas inom främst 

boendena och hemtjänsten. Inom psykiatriboendena har bland annat extrabemanningar 

om 1,5 dagtjänster och 1 journattstjänst varit nödvändiga att tillsätta på grund av om-

vårdnadskrävande brukare. Av samma orsak har LSS-boendena extrabemanningar om 

2,24 dagtjänster samt omvandling av 2 journätter till vakennattstjänster. Antalet timmar 

inom hemtjänsten har sjunkit men ändå väntas verksamheten gå med kraftigt underskott. 

Kontaktperson väntas också bidra till underskottet då flera ärenden tillkommit i år.  

 

 

 Forts. 
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Forts. 

 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  
 

Personlig assistans väntas i dagsläget generera ett underskott om -0,5 mkr, men pro-

gnosen kan förändras om flera egna ärenden kommer in. Försörjningsstödet visar även i 

år på en fortsatt positiv trend och håller den i sig kan utfallet, trots den reducerade bud-

geten, bli bättre än budgetbortfallet. Total prognos -2,0 mkr. Institutionsvård barn och 

unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika negativt mot budget. Antalet place-

ringarna väntas öka igen. Total prognos -6,6 mkr. Inom institutionsvård vuxna finns 15 

placeringsärenden, varav tre LVM fram till sommaren. Ifall de senare upphör och ingen 

fler inkommer och resterande placeringar håller sig enligt statistiken, väntas årets bud-

getavvikelse bli -3,8 mkr. 

 

Äldreomsorgen  

På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr och på intäktssidan vän-

tas omvårdnadsintäkterna ge + 0,5 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till -1,2 

mkr. Totalt för äldreomsorgen +2,3 mkr.  

Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Efter månadsbokslut mars kommer 

beslutsunderlag in till SN angående start av nya verksamheter inom projektet framti-

dens äldreomsorg som kommer att minska överskottet. 

I kalkylen hemtjänsttimmarna att öka. I april kommer SN att ta ett beslut enligt VEP 

om flytt av medel från Framtidens äldreomsorg till Utredning/ bedömning/avlösning.  
 

Förändring semesterlöneskuld 

Ingen prognos från ekonomikontoret har beräknats över förändringen av semesterlönes-

kulden för 2014, därför används en schablon -1,0 mkr 

 
Beslutsunderlag 

Periodbokslut och årsprognos t o m februari 2014 

 

_____ 
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Internkontrollplan 2014 med avseende på ekonomi 

 
Beslut 

Anta den föreslagna internkontrollplanen avseende ekonomi inom socialtjänsten för 

2014. 
 
Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Där framgår bland annat att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt...”. 

 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga  

ekonomiska rapporten (SN-bilden) samt en analys i textform. Det är inte tillräckligt för 

att nämnden ska kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll.  

Redovisningen behöver kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de 

områden där risker bedöms vara stora. 

 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag 

på internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden 

som bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. 

Efter genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets intern-

kontroll. 

 

Bilagor 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Förslag till internkontrollplan 

 
_____ 
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Förändring av riktlinjer för internkontrollen inom socialtjänsten 
 
Beslut 

Anta den föreslagna förändringen av riktlinjerna för internkontrollen inom social-

tjänsten 

 
Ärendebeskrivning 

I de tidigare riktlinjerna fanns även rutinbeskrivningar som nu har lagts i ett särskilt 

dokument  

 
Beslutsunderlag 

Internkontroll för socialtjänsten 

 

_____ 
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Fördelning av investeringsmedel inom socialtjänsten 2014 
 
Beslut 

Av investeringsmedel på 1 500 tkr för ospecificerade inventarier anslås hela summan till 

socialnämndens arbetsutskott att fördela under året där behov uppstår. 

 
Ärendebeskrivning 

I fullmäktiges beslut om VEP 2014-2016 tilldelas socialnämnden 1 500 tkr i investe-

ringsmedel till ospecificerade investeringar. 

 

_____ 
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Omfördelning av driftsmedel till investering inom  

socialtjänsten 2014 
 
Beslut 

Anta föreslagen omfördelning av driftsmedel till investering för socialtjänsten 2014. ÄO 

får 600 tkr och SO 400 tkr, enligt procentuell fördelning enligt ram.  Om investerings-

medlen inte använts fullt ut vid årets slut förs pengarna tillbaka till driften. 

 
Ärendebeskrivning 

I fullmäktiges beslut om VEP 2014-2016 finns möjligheten att omfördela 1 000 tkr från 

drift till investering inom socialtjänsten. Av omfördelningen från drift till investering på 

1 000 tkr föreslås fördelning enligt nedan. Administrativa avdelningen får 0 eftersom 

det krävs ett basbelopp för att en tillgång ska klassas som investering, 2 % av 1 000 tkr 

= 20 tkr 1 basbelopp är 44 tkr. 
 

- 600 tkr till äldreomsorgen  

- 400 tkr anslås till Stöd och omsorg 

 

Fördelningen bygger på procentuell fördelning enligt ram 

Ram (tkr) ÄO Adm. SO 

709674 417 091,5 15 492,2 277 091,3 

Procentuell fördelning 59 % 2 % 39 % 

1000 600 0 400 

 

_____ 
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Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda 

boenden 
 
Beslut 

Delegera rätten att besluta om förtur i trygghetsbostad, i det fall parboende/medboende 

aktualiseras, till biståndshandläggare i äldreomsorgen 

 
Ärendebeskrivning 

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i SoL. Den innebär att under vissa 

förutsättningar har äldre makar och sambor som har levt tillsammans rätt att fortsätta bo 

tillsammans i ett särskilt boende, även i de fall när endast den ene har behov av sådant 

boende  som benämns som rätt till medboende. Rätten till medboende prövas mot vad 

som anges en skälig levnadsnivå i SoL. Ansökan om medboende kan bara göras av den 

biståndsberättigade eller dennes företrädare. 

Parboende,  där båda makar har beslut om plats i särskilt boende, ska beredas plats i 

samma boende. Vidare anges att paret kan bo i olika former av boende i en och samma 

byggnad, vilket kan innebära att den medboende bor i en trygghetsbostad och den  

biståndsberättigade i ett särskilt boende så länge som dessa boendeformer finns i en och 

samma byggnad. Socialnämnden kan utifrån detta verkställa ett beslut om medboende. 

 

I kommunens äldreomsorg bor idag: 
 

Munkberga,Rosågränd ,Öjagården          Inga makar eller sambor 
 

Hortlaxgården   4 makepar ,alla i var sin enrumslägenhet. 
 

Källbogården 7 makepar ,som alla bor i samma 2 rums-

lägenhet 
 

Roknäsgården 1 makepar bor i 2-rumslägenhet på 

demensboende 
 

Österbo   1 makepar bor i tvårumslägenhet 

  

Mot denna bakgrund kan följande alternativ bli aktuella: 

 

1. Båda makar/sambor har beslut om särskilt boende/ Bor då i samma vård-och om-

sorgsboende. 

2. Ena maken/sambo har ett beslut om särskilt boende och den andre har ett beslut om 

medboende.  
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Forts. 

 

Då kan en plats i trygghetsbostad vara ett alternativ, förutsatt att trygghetsbostaden finns 

i samma fastighet . Utifrån detta, så föreslås att socialnämnden ger möjlighet till  

biståndshandläggare att kunna besluta om förtur till trygghetsboende, i de fall ansökan 

om medboende beviljats. 

 

_____ 
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Föreskrift angående mikrobiologiska arbetsmiljörisker-  

smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att redan inköpt material används upp men vid nyanskaffning 

övergår verksamheterna till material med integrerad säkerhetsfunktion  

 
Ärendebeskrivning 

Det har kommit en ny föreskrift AFS 2012:2 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet. Enligt § 8 a stick- eller skärskador ska vassa föremål 

som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kropps-

vätskor vara försedda med en fungerande säkerhetsfunktion. 

 

Utdrag ur kommentar till § 8 a: En fungerande integrerad säkerhetsfunktion innebär att 

säkerhetsfunktionen sitter ihop med det vassa föremålet på ett sådant sätt att man inte 

riskerar att komma i kontakt med den stickande eller skärande delen efter användning 

och utan att man behöver använda andra föremål eller liknande för att aktivera säker-

hetsfunktionen. Att exempelvis använda insulinspruta eller insulinpenna utan säkerhets-

funktion när man i sitt arbete ger andra personer innebär att man inte uppfyller kravet i  

§ 8 a. 

 

Att produkten är tillgänglig på marknaden innebär att produkten finns att köpa. Produk-

ten anses inte vara tillgänglig om man är beroende av en pågående upphandling som 

inte går att avbryta. I sådana fall kan man behöva invänta att upphandlingsavtalet löper 

ut och under en övergångsperiod kan det innebära att man inte uppfyller kraven full-

ständigt.  Enligt Inköpsavdelningen kan en direktupphandling från annan leverantör 

göras om nuvarande leverantör inte kan leverera nya nålar som klarar Arbetsmiljöver-

kets krav. 

 

Antalet rapporterade stickskador har ökat. 2012 rapporterades 7 stycken och 2013 20 

stycken. 

 

Enligt det upphandlingsavtal kommunen har med Mediq är kostnaden idag för en kanyl 

1,40 kr/styck. Avtalet löper ut 2015-06-30. Kostnaden för en kanyl med integrerad sä-

kerhetsfunktion utan avtal är 10 kronor per kanyl. Varje kanyl är alltså 8,60 kronor dy-

rare.  

 

 Forts. 
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Ett byte till material med integrerad säkerhetsfunktion skulle innebära en fördyring för 

vård- och omsorgsboendena på ca 110 000 kronor och för hemsjukvården ca 100 000 

kronor per år. Dessutom tillkommer en viss fördyring kring hanteringen av riskavfall 

eftersom mängden riskavfall ökar. Hemsjukvården ansvarar för att lämna ut nya burkar 

och att hämta in och transportera fyllda burkar till sopstationen. 

 
Beslutsunderlag 

AFS 2012:2      

 

_____ 
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Tjänsteköp av hälso- och sjukvårdspersonal mellan kommun och 

landsting och mellan kommunerna. 
 

Beslut 

- Anta Kommunförbundet Norrbottens rekommendation att ta ut 380 kr per påbörjad 

sjukskötersketimme när kommunerna köper tjänster av varandra. 

- Anta rekommendationen i avvaktan på att nya ersättningsnivåer grundat på 2013 års 

lönenivåer blir klara. 

 
Ärendebeskrivning 

Från 1 februari 2013 har kommunerna i Norrbotten tagit över ansvaret för hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende från 18 år och äldre. Ömsesidigt behov av tjänsteköp av  

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan uppkomma. När ärendet var upp i social-

nämndens arbetsutskott 2013-10-04 var beräkningen av timkostnaden för distriktsskö-

terska, arbetsterapeut respektive sjukgymnast grundad på 2012 års lönenivå.  

  

Ärendet behandlades på socialnämndens arbetsutskott 2013-10-04 och återremitterades 

för att tas upp i december. Skälet var att ärendet hade återremitterats hösten 2013 av 

politiska samverkansberedningen i länet, då länets kommuner var missnöjda med pris-

sättningen. Kommunerna hade inte distriktssköterskor i sin organisation 2012 och därför 

ska uträkningen göras om för såväl landstinget som kommunerna. Priset ska räknas 

fram på samma grund och med utgångspunkt ur överenskommelsen kring hemsjukvård. 

Luleå kommuns ekonomichef Jan-Olov Olsson är ansvarig tillsammans med Britt 

Martinsson, division närsjukvård räkna fram nya ersättningsnivåer grundat på 2013 års 

lönenivåer. 

 

Då de nya ersättningsnivåerna ännu inte är klara har Kommunförbundet Norrbotten gått 

ut med en rekommendation till kommunerna när de köper tjänster av varandra.  

 

_____ 
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Sn § 42 

 

Verksamhet på SAVO - information 
 

SAVO har idag samarbete med många företag i Sverige. Samarbetspartnern Piteå bok-

binderi lägger ner på grund av litet kundunderlag. Det ställer till problem för SAVO 

eftersom man riskerar att tappa sina kunder. Inkomst 2013 för bokbinderi 567 900 kr 

(487 500 i vinst). En idé är att köpa in delar av maskinparken till en billig peng (ca 

110 000 kr) och anställa ägaren till Piteå bokbinderi, Lars-Erik, i någon form. Enhets-

chef på SAVO, Cecilia Fahlman, fick i uppdrag att undersöka vad det finns för anställ-

ningsmöjligheter för att återkomma till dagens sammanträde med kostnader och övriga 

uppgifter. För närvarande arbetar man på att ta fram en konsekvensanalys för en ut-

veckling alternativt avveckling av SAVO. 

 

Ärendet kommer att lyftas på kommande arbetsutskotts sammanträde den 11 april 2014. 

 

_____ 
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Sn § 43 

 

Ersättare i kommunala handikapprådet, KHR 
 
Beslut 

Utse Maria Truedsson (S) till ersättare i kommunala handikapprådet KHR 

 

_____  
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Anhöriga som ger omsorg till närstående 
 
Beslut 

Avge yttrande i enlighet med bifogat svar på revisionsrapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Piteå kommun har utifrån sin granskning november 

2013 gjort bedömningen att anhörigstödet inom socialnämndens ansvarsområde inte 

hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I revisionsrapporten beskrivs den interna kontrollen 

på området som otillräcklig. Granskningen har fokuserat på följande områden: 
 

- Policies, mål och planer 

- Kartläggning av anhörigas behov: rutin och arbetssätt 

- Uppföljning och utvärdering av stödåtgärder 

- Nämndens styrning och kontroll 

 

Revisorerna rekommenderar Socialtjänsten att utveckla anhörigstödet utifrån följande 

prioriteringar:  
 

- Se över behovet av mål och tillhörande riktlinjer gällande det stöd som ges till  

personer som vårdar eller stödjer närstående 

- Tydliggöra ansvarsfördelningen avseende stöd till närstående och överväger om  

någon eller några medarbetare bör ha ett specifikt ansvar för området 

- Upprätta rutiner i verksamheten för att kartlägga det samlade behovet av stöd som 

anhöriga/närstående i kommunen kan tänkas ha 

- Identifiera nyckeltal som gör det möjligt att följa upp det stöd som erbjuds personer 

som vårdar eller stödjer närstående 

Arbetet med att ta fram mål och riktlinjer för anhörigstödets utformning i Socialtjänsten 

pågår. De nya riktlinjerna beräknas vara klara i maj 2014. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens svar på revisionsrapporten. 

Revisionsrapport 

Sammanställning av anhörigstöd Stöd och omsorg 

Sammanställning av anhörigstöd Äldreomsorg 

 

_____ 
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Planering för att baspersonal ska använda VIVA 
 
Beslut 

Godkänna projektorganisation för införande av VIVA för baspersonal i socialtjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 

I enlighet med socialnämndens beslut den 12 december 2013, Sn § 182, har förvaltning-

en fått i uppdrag att införa Viva verksamhetssystem som dokumentationsverktyg för all 

baspersonal i hela socialtjänsten, med de merkostnader som framgår av beslutsunderla-

get. Projektet omfattar verkställande av socialnämndens beslut att införa Viva verksam-

hetssystem som dokumentationsverktyg för all baspersonal i hela socialtjänsten. 
Socialtjänsten har ca 1 100 anställda undersköterskor, och ca 300 vikarier. Samtliga ska 

genomgå en utbildning i verksamhetssystemet Viva och behov finns av utbildning i 

grundläggande kunskap om hur dokumentationen ska utformas. För att möjliggöra ett 

införande är projektet uppdelat i mindre delprojekt. Antalet delprojekt kommer att utö-

kas vid behov. 

 
Beslutsunderlag 

Projektorganisation för införande av Viva för baspersonal i socialtjänsten 

 

_____ 
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Sn § 46 

 

AFA-pengar Stöd och omsorg 
 
Beslut 

Fördela AFA-pengar enligt följande: 

- 650,6 tkr fördelat mellan gruppboenden och daglig verksamhet 

enligt fjolårets fördelning (Sn 2013-05-22, § 73)  

- 200 tkr fördelas enligt nedanstående förslag 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd och omsorg har fått fördelat 200 tkr nya AFA-pengar för innevarande år till Guld-

kant samt anslagsöverföring av ej förbrukade medel, totalt 650,6 tkr. 650,6 tkr ska  

användas fördelat mellan gruppboenden och daglig verksamhet enligt fjolårets fördel-

ning (Sn 2013-05-22, § 73). Resterande 200 tkr fördelas enligt följande: 
 

- 3 000 kr per brukare inom personlig assistans fördelas till chefer personlig assistans 

att användas för Guldkantsaktivitet 

- 10 000 kr x 3 till personligt ombud för extraordinära aktiviteter tillsammans med 

klient 

- 20 000 kr till korttidsboende för extra sommaraktiviteter 

 

_____ 
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Fördelning AFA-pengar Äldreomsorg 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslaget till fördelning av engångsanslaget i äldre-

omsorgen 2014. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har fått en återbetalning av redan inbetalda medel från AFA-försäkringar. 

Kommunfullmäktige beslutade 17 mars att återföra 735 000 kr. av medlen till verksam-

heterna under 2014. Dessutom beslutade man att ytterligare bevilja 1 000 000 kr. till 

guldkant, 500 000 kr till personalutveckling och 300 000 kr. till ytterligare ett solrum. 

Av dessa medel föreslås socialnämnden fördela till äldreomsorgens verksamhet på föl-

jande sätt: 

 

- Fortsättning av tidigare beslutade AFA medel för 2013 

- Nya AFA medel för 2014 i form av: 

1. Guldkantsprojekt 

2. Personalutveckling 

3. Investering av solrum 

 
Beslutsunderlag 

Fördelning av medel 

 

_____ 
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Registreringar i nationella kvalitetsregister – information 
 

Avser registrering i Senior Alert. Efter datainspektionens larm slutade Piteå kommun att 

registrera i Senior Alert. Personalen registrerar fortfarande i journaler, men inte i regist-

ret Senior Alert. Många kommuner har dock återgått till att registrera. Inget beslut eller 

vidare information har kommit från datainspektionen om hur kommunerna ska agera. 

 

_____ 
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Verksamhetsberättelse 2013 Patientnämnden - information 
 

Sammanfattning av Verksamhetsberättelse 2013 för Patientnämnden: 

 

- Ärendemängden ökade betydligt (ca 32 %) 

- Brister i hantering av läkemedel (oklarheter, feldoseringar och bristande information) 

- Anmälningarna avseende Vuxenpsykiatrin ökar betydligt 

- Allt fler yngre människor anmäler till PaN 

- Många ärenden beskriver brister i patientansvar/vårdkedja med brister i uppföljning 

och samverkan (cancer, slarv avseende remiss) 

- Nästan 70 5 av alla bemötandeärenden berör kvinnor 

- Patientnämndsärenden ökar kraftigt medan vårdproduktionen inom NLL minskar 

 

_____  
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Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2014-01-01 – 2014-01-31 anmäls. 

 

_____ 
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Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Överklagan av återkallelse av serveringstillstånd för Restaurang Hawaii 

- Redovisning av hemtjänsttimmar  

- Beslut från KS och KF  

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg  

- Tidplan för måltidsavgifter inför 2015  

- Avvikelser på mathanteringen, kvartal 4 2013  

- Avvikelser på mathanteringen 2013   

- Beslut från KS och KF  

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-03-26 27 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 52 

 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Ingen information finns vid dagens sammanträde. 

 

_____ 


