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Sn § 53 

 

Utvalda ärenden 
 

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

ett från Äldreomsorgen. 

 

_____ 
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Sn § 54 

 

Ekonomisk redovisning mars 2014 
 

Beslut 

- Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med mars 2014 

- Uppdra till förvaltningen att arbeta för att nå en budget i balans 

- Uppdra till förvaltningen att se över prognossäkerheten. 
 

Ärendebeskrivning 

Analys månadsbokslut mars 2014 

Socialförvaltningen uppvisar ett överskott för perioden januari till mars på +1,7 mkr. 

Motsvarande siffra 2013 var -7,8 mkr.  
 

Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. 

Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 0,5 

mkr vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för före-

byggande verksamhet inte förbrukats ännu.  
 

Stöd och omsorg  

Ger ett överskott för perioden med 0,7 mkr.  

Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 1,1 mkr. Detta består till största 

delen av planerade utvecklingsinsatser senare i år samt kvarstående del av budgetök-

ningen om totalt 4 mkr. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 

0,6 mkr. Bostadsanpassningen har genererat små kostnader hittills liksom hemtjänsten, 

medan färdtjänsten fortsatt visar ett stort underskott. Barn och familj exklusive  

Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 0,9 mkr. Det är tack 

vare att man sparat in på vikarietillsättning vid personafrånvaro samt senarelagt 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 mars månad ett underskott om - 0,2 mkr.  

Privata assistansanordnares retroaktiva utbetalningar sjuklöner bidrar till underskottet. 

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -0,7 mkr jämfört med -1,4 

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  

minskat från 173 mars 2013 till 152 i år. Även hushåll 25-64 år har minskat 20 personer 

jämfört med mars 2013. Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för 

perioden underskott om -0,9 mkr.  

 Forts. 
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Forts. 
 

Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -1,6 mkr. Vid 

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

vardera kostar ca 100 tkr per månad och person.  
 

Äldreomsorgen  

Gör ett resultat för perioden till och med mars på +1,7 mkr exkl. semesterlöneskuldens 

förändring jämfört med - 3,4 mkr 2013.  

Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört 

med budget om 0,9 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel 

till fortbildningar, föreningsbidrag och arbetskläder inte har förbrukats än. 

Framtidens äldreomsorg är det som drar upp periodens resultat med + 2,4 mkr mycket 

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

ännu. Vård och omsorgsboendena går med -0,9 mkr i underskott främst beroende på 

personalkostnaderna är högre än budget. Området utredning, bedömning och avlastning 

genererar ett överskott om 0,1 mkr men det bygger på preliminära siffror som justeras 

nästa månad. Beställare hemtjänst är det stora underskottet inom området med - 0,9 mkr 

det stora underskottet beror på att det är fler ärenden i hemtjänst p.g.a. fler äldre och 

nerdragning av platser på boenden. Detta vägs upp av att bostadsanpassning, bistånds-

handläggning, färdtjänst och poolen går bättre än budgeterat. Ordinärt boende ger ett 

underskott på -1,1 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i området ordinärt boende, 

genererar fram till mars ett underskott på - 0,4 mkr. Främst beroende på personalkost-

nader. 
 

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 - 9,9 mkr inkl. semesterlönes-

kuldens förändring. Prognosen är något bättre än resultatet 2013 trots att budgeten för 

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

som började gälla 1/7 2013.  
 

Stöd och omsorg  

Området prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -13,3 mkr. 

Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens 

personalförstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,2 mkr. Prognosen för 

psykosocialt stöd har förbättrats jmf feb genom minskat underskott med 0,1 mkr inom 

hemtjänsten. Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -4,1 mkr. 

Förutom -0,9 mkr för hemtjänsten och knappt -0,3 mkr för kontaktperson är det extra-

bemanningar inom boenden om -3,1 mkr som genererar underskottet.  

 Forts. 
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Forts. 

 

Prognosen gäller under förutsättning att brukarnas livsituation inte förändras under året 

vilket kan göra att extrabemanningen ses över. 

 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  

Personlig assistans väntas fortfarande generera ett underskott om -0,5 mkr. 

Försörjningsstödet visar även i år på en fortsatt positiv trend men trenden är avtagande 

därför försämras prognosen jämfört med februari med 0,5 mkr till -2,5 mkr. 

Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika negativt 

mot budget. Placeringarna väntas öka igen. Total prognos -6,6 mkr. Inom institutions-

vård vuxna finns 15 placeringsärenden, varav fyra LVM fram till sommaren. Ifall de 

senare upphör och ingen fler inkommer och resterande placeringar håller sig enligt sta-

tistiken, väntas årets budgetavvikelse bli -3,8 mkr. 

 

Äldreomsorgen  

På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr, avdelningsgemensamt 

+ 0,5mkr samt boendena -0,3 mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge 

+ 0,8 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till -1,1 mkr. Totalt för äldreomsorgen 

+2,9 mkr. Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Efter månadsbokslut 

mars kommer beslutsunderlag in till SN angående start av nya verksamheter inom pro-

jektet framtidens äldreomsorg som kommer att minska överskottet. 

I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka. I april kommer SN att ta ett beslut en-

ligt VEP om flytt av medel från Framtidens äldreomsorg till Utredning/ bedöm-

ning/avlösning.  
 

Förändring semesterlöneskuld 

Beräknas till ett underskott på 0,6 mkr för hela året 

 
Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning och årsprognos, till och med mars 2014 

 

_____ 
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Äskande om att ta del av investeringsmedel hos kommun-

styrelsens centrala pott 
 
Beslut 

Äska hos kommunstyrelsen om investeringsmedel från den centrala potten om 3,5 mkr 

till ett nytt äldrecenter. 

 
Ärendebeskrivning 

I anslagsöverföringarna som kommunfullmäktige beslutade om 2014-03-17 finns det 

avsatt 3,5 mkr till nytt äldrecenter i kommunstyrelsens centrala pott. 

 
Beslutsunderlag 

Anslagsöverföringarna till år 2014 

 

_____ 
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Stärkt skydd till barn och unga 
 
Beslut 

Socialnämnden vill ha svar från kommunstyrelsen gällande det beslut om äskande som 

fattades i socialnämnden 2013-03-13 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden äskade 2013-03-13 hos kommunstyrelsen om att verksamhetsområdet 

Stöd till barn och familjer inom Stöd och omsorg skulle få ta del av de pengar som rege-

ringen i propositionen 2012/13:10, Stärkt skydd till barn och unga, avsätter till Piteå 

kommun redan under 2013 för att kompensera för behovet av att tillgodose familje-

hemsplacerade barns rättighet att ha tillgång till en egen socialsekreterare. 

 

_____ 
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Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 
 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för konceptet, inklusive tidsplan, 

organisation och finansiering av det framtida arbetet. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal överens-

kommelser med regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbete för god kvalitet inom 

socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Kommunal eHälsa är ett av de ut-

vecklingsområden som överenskommelserna omfattar. I december 2013 beslutade par-

terna om fortsatt stöd till detta utvecklingsarbete inom samma utvecklingsområden som 

under 2013. Övergripande mål för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för 

invånare, personal och beslutsfattare. 
 

För att möta framtidens utmaningar och klara av framtidens välfärd med ökat antal äldre 

och personer med behov av stöd från socialtjänsten samtidigt som antalet utbildad per-

sonal minskar, kommer tekniken att spela en allt viktigare roll.  
 

En viktig del i den nya överenskommelsen är kravet på att kommunerna påbörjar pro-

cessen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 

teknik, inklusive övergång till digitala trygghetslarm. Detta innebär bland annat att: 
 

- kunna erbjuda interaktiva e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna 

- erbjuda digitala tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård såsom bildkommunikation för 

att underlätta kommunikation med anhöriga eller personal, elektronisk nattillsyn, 

rehabilitering, möjlighet att följa sin egen hälsa o s v  

- berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som 

ger möjlighet till mobil dokumentation och informationsåtkomst vilket underlättar 

vårdtagares delaktighet i sin egen vård och omsorg 

- säkerställa införandet av digitala trygghetslarm och hela larmkedjan 

 

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk 

eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och 

delaktiga i sin egen vård och omsorg. För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta 

fram en långsiktig plan för genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska inne-

hålla en handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda aktörer 

samt finansiering av arbetet.  

_____ 
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Utveckling av verksamheten vid SAVO 
 
Beslut 

- Köpa delar av maskinparken och erbjuda chefen för Piteå bokbinderi anställning som 

handledare vid SAVO från 1 augusti 2014. 

- Merkostnaden för anställningen ska täckas av SAVOs vinst. 

 
Ärendebeskrivning 

PwC har haft i uppdrag att analysera konsekvenserna för SAVO då Piteå Bokbinderi 

(PBB) lägger ned sin verksamhet under 2014. Uppdraget har även varit att bedöma  

konsekvenserna av att SAVO anställer nuvarande chef vid PBB och ta fram en affärs-

plan. Som underlag för PwCs bedömning ligger dels en snabbutredning utförd av  

enhetschefen för SAVO Cecilia Fahlman, dels kontakt med avdelningschefen för Stöd 

och omsorg Greger Pettersson och chefen för PBB. 

 

Nedläggning av PBB:s verksamhet innebär för SAVO stora konsekvenser då ca 87 % av 

SAVOs intäkter av Wire O bindningen genereras av PBB. En anställning av chefen för 

PBB och inköp av delar av maskinparken skulle medföra att verksamheten vid SAVO 

kan upprätthållas och därmed verkställa beslut om daglig sysselsättning i samma om-

fattning. Utöver detta så finns det ett framtidsscenario att en investering i maskiner och 

en anställning av chefen för PBB ska leda till en ökad försäljningsvolym. 

 

Sammantaget bedömer PwC att det finns goda förutsättningar att skapa en merförsälj-

ning om minst 400 000 kr varför anställningen av chefen för PBB bedöms tämligen 

riskfri.  

 
Beslutsunderlag 

PwC rapport SAVO i Piteå 

 

_____ 
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Riktlinjer för serveringstillstånd 
 

Beslut 

- Avslå förslaget om att det ska vara möjligt att ansöka om serveringstillstånd även för 

onsdag.  

- Anta samma riktlinjer som 2013. 

 
Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för serveringstillstånd vid PDOL eller andra liknande arrangemang i Piteå 

kommun beslutas årligen av socialnämndens arbetsutskott. Festivalen har under många 

år startat redan onsdag men endast de befintliga serveringsställena har haft tillstånd att 

servera alkoholdrycker under onsdagen. 2013 startade man med att ha en öppen festival 

vilket visade en lugnare helg än tidigare festivaler.  

 

PDOL minskar området och tar bort uppträdande från badhusparken, samt begränsar 

området till centrala Piteå. Detta år satsar PDOL i första hand på lokala krögare och 

handlare och man vill ha en levande stad under hela festivalen. Förslag till förändring 

för 2014 är att man ska kunna söka tillfälligt serveringstillstånd även för onsdag.  

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för serveringstillstånd vid PDOL eller andra liknande arrangemang i Piteå 

kommun 

 

_____ 
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Ej verkställda beslut SoL, kvartal 1 2014 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1 2014 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 1 

2014 

 

_____ 
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Ej verkställda beslut LSS, kvartal 1 2014 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1 2014 till 

kommunfullmäktige och revisorerna.  

 

Frågan om nytt gruppboende kommer att lyftas i budgetprocessen för 2015. 
 
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 1 

2104 

 

_____ 
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Patientsäkerhetsberättelse 2013 för socialtjänsten 
 
Beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelse 2013 

 
Ärendebeskrivning 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 

patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat inne-

hålla en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera 

och så långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa 

händelser. Exempel på vilka resultat som har uppnåtts kan vara att antalet fallskador 

eller vårdrelaterade infektioner har minskat, att rutiner har förändrats och att följsam-

heten till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och tränings-

möjligheter eller att nya tekniska stödsystem har införts. Vidare ska patientsäkerhets-

berättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit 

fördelat, uppgifter om egenkontroll, samverkan och hur risker för vårdskador har  

hanterats. 

 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens kon-

troll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn 

och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, 

patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. Patientsäkerhetsberättelsen är 

upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 
 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2013 

 

_____ 
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Medborgarförslag om äldreboende för personer med  

funktionsnedsättning. 
 
Beslut 

Socialnämnden avlämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.   

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över ett medborgarförslag om 

äldreboende för personer med funktionsnedsättning. 

 

Förslagsställarna i medborgarförslaget vill att ett äldreboende öppnas för personer med 

funktionsnedsättning. I medborgarförslaget beskrivs det att äldre personer, +65 åringar, 

ofta hamnar mellan stolarna när hjälpen på bostäderna inte riktigt räcker till och de är 

inte välkomna till äldreomsorgen. Blanda äldre och yngre människor på gruppbostäder 

gör att de yngre får stå tillbaka i deras utveckling när de äldre stoppar upp vissa aktivite-

ter. 

 

De som bor i en gruppbostad har eget hyreskontrakt och det boendet är att likställas med 

ordinärt boende. När omvårdnadsbehoven för en boende ökar finns möjlighet att söka 

plats i ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen och ansökan bedöms utifrån 

samma kriterier som övriga i ordinärt boende. 

 

En politisk grupp bestående av politiker från socialnämnden och kommunstyrelsen har 

påbörjat arbetet med framtidens stöd och omsorg. Inom ramen för detta arbete är  

bostadsfrågan, bland annat för gruppen funktionshindrade, ett stort och viktigt område.  

 

_____ 
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Delade turer – information 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beställt en genomlysning av äldreomsorgens 

schema, i syfte att visa omfattningen av delade turer och kartlägga orsaker. Genomlys-

ningen har genomförts av boendechef Annika Wallin. Rapporten har redovisats i kom-

munstyrelsen, men inte i socialnämnden. Socialnämnden önskar därför att få informat-

ion om innehållet i rapporten och boendechef Annika Wallin är kallad till nämndens 

sammanträde för att informera om rapporten ”Genomlysning delade turer”. 

 

_____ 
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Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2014-02-01 – 2014-03-31 anmäls. 

 

_____ 
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Tema - Press och media 
 
Beslut 

- Genomföra en utbildningssatsning under hösten 2014 för dem som i sin tjänste-

utövning ofta möter media. 

- Utbildningen ska bygga på kommunens informations- och kommunikationspolicy 

och anvisningar för relationer med media. 

  
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har fastställt en policy för information och kommunikation. Policyn  

beskriver syfte, ansvar, förhållningssätt, intern, extern och interaktiv kommunikation, 

media, kanaler, lagstiftning, kriskommunikation och uppföljning.  

 

Anvisningar för relationer med media är ett nytt material framtaget som komplement till 

informations- och kommunikationspolicyn. Den beskriver lite mer ingående kommu-

nens förhållningssätt, ansvar och rutiner vid kontakt med media. 

För att stärka förutsättningarna till god kontakt med media genomförs en utbildnings-

satsning för chefer i socialtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 

Informations- och kommunikationspolicy 

Anvisningar för relationer med media. 

Manual press och media. 

 

_____ 
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Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Utvalda ärenden till socialnämnden 

- Begrepp inom läkemedelsområdet - remissvar 

- Nytt avtal studieverksamhet för daglig verksamhet 

- Regeringens proposition – mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 

- Socialtjänstens IT-råd – information 1 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 

 

_____ 
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Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Majvor Sjölund (C) har varit på anhörigträff på Norrgården. Det ställdes många frågor 

om Framtidens Äldreomsorg. Andra frågor som lyftes var vad individuell biståndsbe-

dömning innebär och om det betyder att det blir mer personal på äldreboendena. 

Maten på kommunens äldreboenden är upphov till mycket frustration. Man upplever att 

trots mängder av avvikelserapporter, blir det ingen förändring. Socialnämnden har dock 

inte ansvar för mathanteringen sedan den övertogs av fastighets- och servicekontoret. 

Klagomål fanns även på höjningen av måltidsavgifter. 

 

_____ 

 

 


