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Utvalda ärenden 
 

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

familjer, ett från Vuxna funktionsnedsatta och ett från Äldreomsorgen. 

 

_____ 
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Ekonomisk redovisning april 2014 
 

Beslut 

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med april 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Analys månadsbokslut april 2014 

Socialförvaltningen uppvisar ett överskott för perioden januari till april på +3,0 mkr. 

Motsvarande siffra 2013 var -9,9 mkr.  
 

Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. 

Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 0,6 

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

byggande verksamhet inte förbrukats ännu.  
 

Stöd och omsorg ger ett underskott för perioden med -0,6 mkr.  

Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 1,3 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 0,2 mkr. Bostadsanpass-

ningen har genererat små kostnader hittills liksom hemtjänsten, medan färdtjänsten fort-

satt visar ett stort underskott.  

Barn och familj exkl. Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 

1,0 mkr. Det är tack vare att man sparat in på vikarietillsättning vid personafrånvaro 

samt senarelagt inköp som området kan visa detta överskott. 

Psykosocialt stöd redovisar ett underskott om knappt -0,2 mkr. 
 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  
Personlig assistans redovisar till och med april månad ett underskott om - 0,1 mkr. Pri-

vata assistansanordnares sjuklöner bidrar till underskottet. 

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -0,6 mkr jämfört med – 1,7 

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. Hushåll med perso-

ner under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 190 april 2013 till 167 i år. Även 

hushåll 25-64 år har minskat från 335 personer 2013 jämfört med 304 april 2014. 
Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden underskott om -

1,4 mkr. Trenden så här långt i år är att placeringarna minskar jämfört med tidigare år. I 

april var det sex barn placerade på institution och åtta på förstärkta familjehem. 

 Forts. 
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Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -2,0 mkr. Vid 

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

dera kostar ca 100 tkr per månad och person.  
 

Äldreomsorgen  

Gör ett resultat för perioden till och med april på +3,9 mkr exkl. semesterlöneskuldens 

förändring jämfört med -3,4 mkr 2013.  

Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört 

med budget om 1,2 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 + 3,2 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, så även området utredning, bedömning 

och avlastning som genererar ett mindre överskott om 0,1 mkr. 

Beställare hemtjänst är det stora underskottet inom området med -1,6 mkr det stora un-

derskottet 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, biståndshandläggning, 

färdtjänst och poolen går bättre än budgeterat. 

Ordinärt boende ger ett underskott på -0,8 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i om-

rådet ordinärt boende, genererar fram till april ett underskott på -0,6 mkr. Främst bero-

ende på personalkostnader. 
 

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 - 6,6 mkr inkl. semesterlönes-

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

ningsstödet sänkts och att lagstiftningen blivit förmånligare för den enskilde. Detta på 

grund av att äldreomsorgen väntas gå med ett stort överskott istället för med underskott. 
 

Stöd och omsorg  
Området prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -11,6 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 från förra månaden med 0,8 mkr. Det är 

främst inom öppenvården, hemtjänsten och kontaktperson en förbättrad trend anas. To-

tala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -3,3 mkr. För hemtjäns-

ten är prognosen -0,8 mkr och kontaktperson -0,2 mkr.  

 Forts. 
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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 där prognosen, trots bud-

getminskning om -2,6 mkr, i dagsläget uppskattas till -2,0 mkr  

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

mot budget. Placeringarna väntas öka igen. Total prognos -5,6 mkr. Prognosen förbätt-

ras på grund av omplacering till mindre kostsamma alternativ samt att ett ärende kan 

komma att flyttas över till annan kommun. Samt att under årets inledande månader så 

har antalet placerade barn varit lägre än 2013 vilket medför en förbättrad prognos. 

Inom institutionsvård vuxna finns 15 placeringsärenden, varav fyra LVM fram till 

sommaren ett av LVM – ärendena har övergått till en placering i öppnare former vilket 

sänker kostnaden. Ifall de senare upphör och ingen fler inkommer och resterande place-

ringar håller sig enligt statistiken, väntas årets budgetavvikelse bli -3,4 mkr. 

 

Äldreomsorgen  

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

+0,5mkr samt ordinärt boende -0,3 mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäk-

terna ge + 0,8 mkr och semesterlöneskulden uppskattas till -0,6 mkr. Totalt för äldre-

omsorgen +3,4 mkr.  

Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Under våren kommer beslutsun-

derlag in till SN angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldre-

omsorg som kommer att minska överskottet på framtidens äldreomsorg. I kalkylen 

kommer hemtjänsttimmarna att öka. Prognosen för hemsjukvården är -1,0 mkr för 

året. 
 

Förändring semesterlöneskuld 
Beräknas till ett underskott på 0,5 mkr för hela året 

 
Beslutsunderlag 

Periodbokslut och årsprognos 2014, t o m april  
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Budget 2015-2017 - Tema 
 
Beslut 

Godkänna förslag budgetförslag för 2015-2017. 

 
Ärendebeskrivning 

1. Nuläge 

Socialnämnden uppvisade ett underskott för 2013 på -14,2 mkr. I prognosen för 2014 

befaras det fortfarande ett underskott dock ändå lägre än utfallet 2013. Prognosen för 

2014 är ett underskott på cirka -6,6 mkr.  

 

Det är främst fyra faktorer som gör att prognosen för 2014 är sämre än budget 
 

1. Ramen för försörjningsstödet har sänkts med 4,0 mkr utan att kommunmedborgarnas 

behov av bistånd minskat i samma omfattning. Indragning av verksamhetens bud-

getram har enbart inneburit ett underskott i verksamheten. (-2,0 mkr) 
 

2. Kostnaderna för förstärkta familjehem och institutionsvård för barn och unga är be-

tydligt högre än vad som budgetutrymmet tillåter. De senaste tre åren i genomsnitt 

har hela budgeten varit intecknad 1/1 och tillkommande ärenden har medfört bud-

getunderskott. (-5,6 mkr) 
 

3. Kostnaderna för de dyraste institutionsvårdsplaceringarna för vuxna ökar under årets 

första månader, bland annat fyra tvångsvårdsärenden. Det gör att prognosen även 

inom det här området är ett stort underskott (-3,4 mkr) 
 

4. Personer som bor på våra boenden inom avdelningen stöd och omsorg har ett större 

behov av vård nu jämfört med tidigare. Det ökade vårdbehovet beror på oro bland 

enskilda brukare och deras livssituation och behov av omvårdnad. Därför har verk-

samheten tvingats utöka personal med nattbemanning, journatt och i vissa fall dub-

belbemanning. Det innebär ett underskott på ca (-2,375 mkr). 6,75 årsarbetare (Saxo-

fongatan 1 journatt, Kanalgatan 1 journatt, Linnéboendet 1,5 dagtid extrabeman-

ning). 
 

Socialtjänsten gör bedömningen att Piteå kommun har stora möjligheter att klara målet 

att bli 43 000 invånare till 2020. Att klara det kommer att kräva omfattande, tidsbegrän-

sade satsningar som under en period på 3-5 år kommer att innebära påfrestningar på 

kommunens ekonomi. Mot bakgrund av nu gällande förutsättningar bedöms bostads-

byggande vara den enskilt viktigaste frågan för att klara befolkningsmålet.  

  

 Forts. 
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Kommunen behöver arbeta långsiktigt med att skapa planförutsättningar för bostads-

byggande, där förtätning av stadskärnan utgör en viktig strategi, och kortsiktigt med att 

skaffa fram bostäder bland annat till dem som av olika skäl har svårt att få lägenheter 

fram till dess att bostadsmarknaden blir funktionell. För att bygga ett samhälle med 

mångfald som grund, är det viktigt att klara bostadsbyggande genom att skapa bostads-

områden där olika samhällsgrupper kan bo och verka. Socialnämndens verksamhetsom-

råde är ett samhälle präglat av mångfald där alla har plats efter sina förutsättningar. För 

kommunen som organisation utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning, varför 

arbetet med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbets-

platser är viktigt att prioritera. Sammanfattningsvis är det socialnämndens bedömning 

att Piteå kommun måste prioritera resurser mot ovanstående områden under den närm-

aste 3-5-årsperioden.  
 

Generellt kan sägas att Piteå kommun har en högre ambitionsnivå på personalområdet. 

Avstegen innebär konkret att stora delar av socialtjänstens yrkesgrupper har kortare 

veckoarbetstid jämfört med det centrala avtalet. Piteå kommun har också en något högre 

genomsnittslön inom socialtjänsten jämfört med socialtjänster i många andra kommu-

ner. Personalen i Piteå Kommun är utbildad i högre utsträckning samt har fler yrkes-

verksamma år. Det här innebär en merkostnad på cirka 20 mkr per år för hela förvalt-

ningen. 
 

Utmaningar i framtiden när omvärlden påverkar socialtjänstens område 

Inom socialtjänstens område sker för närvarande förändringar som kommer att ha stor 

inverkan både på socialtjänstens arbetssätt och på ekonomin. Utvecklingen går mot en 

allt större statlig styrning och kontroll. Socialstyrelsen har tagit fram den nya föreskrif-

ten och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom 

och bemanning i särskilda boenden som. Där framgår bland annat att Socialnämnden 

ska fatta tydliga beslut vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda 

boendet. Socialstyrelsen anser att kommunerna har för låg bemanning och saknar indi-

viduella biståndsbeslut i särskilda boenden. Tanken med författningen är att skapa ett 

system som säkrar att personer som bor särskilt boende får sina behov tillgodosedda 

enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.(Bilaga) 

 

Ändringar i socialtjänstlagen till förmån för barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Det 

föreslås att hushåll med barn i årskurs 4–9 ska ha rätt till ersättning från socialnämnden 

för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid 

ansökan har försörjningsstöd och har haft försörjningsstöd under minst sex månader den 

senaste tolvmånadersperioden.  

 

 Forts. 
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Övriga aktörer som också påverkar vårt arbete är Landstinget, Socialstyrelsen, Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, övriga förvalt-

ningar och bolag i kommunen. 
 

Socialnämnden står för det yttersta skyddsnätet i samhället. Socialnämnden ska ta sitt 

ansvar för att säkerställa att utredningar, beslut och insatser utformas på ett ändamålsen-

ligt sätt och att resultatet av insatserna utvärderas. Inflödet av nya ärenden till social-

tjänsten måste minska för att förvaltningens kostnader ska bli lägre. För att lyckas med 

detta måste det till ett kommunövergripande ansvar. Socialnämnden är också beroende 

av att kommunens bostadsförsörjning även innefattar de grupper människor som är i 

behov av stöd. Socialnämnden får ökade kostnader på grund av brister i kommunens 

bostadspolitik. 
 

Konsekvensbeskrivning av ekonomisk ram 

För att hålla den ekonomiska ramen krävs en förändring av målen och att måluppfyllel-

serna inom de flesta områden sänks rejält. Underskottet om 6,5 mkr motsvarar ungefär 

13 tjänster eller 40-50 boendeplatser. Hemmaplanslösningar för barn och unga inom SO 

kan vara ett sätt att minska underskottet. 
 

2. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 
 

Barn och Unga 

Prioriteringar är att fortsätta enligt tidigare arbete samt att ett nytt lagkrav som gäller 

från 2013-01-01 om en socialsekreterare för det placerade barnet och en för familje-

hemmet. Det medför ökade kostnader för socialnämnden och bidrar till högre målupp-

fyllelse. För att hålla lagkrav om 4 månaders utredningstid innebär det en omprioritering 

av personalen för att sätta utredningarna främst. Kötiden till utredningarna är borta. 
 

Utbildning, arbete, näringsliv 

En ökning av befolkningen till 43 000 invånare innebär drygt 2 000 ytterligare pension-

ärer enligt befolkningsframskrivningen. Ett mål om 45 000 personer kommer att behö-

vas för att klara försörjningskvoten i framtiden. Ökad befolkning medför inte bara 

ökade kostnader för Äldreomsorgen (ÄO) utan också för Stöd och omsorg (SO).  

 

Effekter av demografiutvecklingen 

- Större möjlighet att klara volymtillväxten av äldre samt medborgarnas krav och be-

hov av individuellt anpassade insatser 

- Nya arbetstillfällen skapas 

- Ökade driftkostnader och behov av utökad ram 

 Forts. 
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Riskanalys av demografiutvecklingen 

- Om ökade behov på grund av fler äldre inte tillgodoses innebär det att med samma 

individuella behov får medborgarna mindre hjälp 

- Om ökade behov inte tillgodoses innebär det att förutsättningarna för nuvarande  

kvalitet i äldreomsorgen försämras 

- Om ökade behov ska tillgodoses med oförändrade resurser innebär det större  

påfrestningar för personalen och risk för fortsatt höga sjuktal i jämförelse med andra 

kommunala verksamheter 

- Om ökade behov inte tillgodoses kan det innebära lägre engagemang och på sikt 

personalförsörjningsproblem. 

 

Prioriterat inom SO är att alla ska ha möjlighet att ta del av samhällsutbudet. Till-

sammans med NAV pågår det en utvärdering av effekterna av det arbetsmarknads-

politiska arbete som bedrivs i kommunen. Daglig verksamhet för vuxna funktions-

nedsatta bereds sysselsättning på boendena och därmed frigörs tid för ordinarie personal 

att utföra renodlade omvårdnadsuppgifter. Handledare för två arbetslag finansieras via 

framtidens äldreomsorg. SO har ansvaret för den här satsningen som stärker möjlighet-

erna att alla ska ha en meningsfull sysselsättning.  
 

Demokrati och öppenhet 

Socialnämnden har fattat beslut om tre mål: 

 Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka. 

 Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och 

service. 

 Stöd, service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rätt-

säkerhet. 
 

Att lagstiftningen följs och att rättssäkra beslut tas är det viktigaste demokratimålen 

samt att den enskilde ges möjlighet att föra sin egen talan innan beslut fattas. En priori-

tering utifrån målen är att socialnämnden samarbetar/samverkar med andra myndigheter 

och organisationer samt med de kommunala samrådsorganen.  
 

Livsmiljö 

Ett nytt gruppboende är en prioriterad satsning för att svara upp mot målen, vilket även 

är ett uppdrag från fullmäktige och för att undvika vitesförelägganden. För närvarande 

är två ärenden inom Stöd och omsorg i riskzonen för vitesföreläggande. Framtidens 

äldreomsorg omvandlar just nu vissa vård och omsorgsplatser till trygghetsboenden, 

demensboenden. 

 Forts. 
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Framtidens äldreomsorg 

Konsekvenser  

 Hemmet som vård-och omsorgsarena  

 Utökad samvaroverksamhet 

 Vidareutveckla vård- och omvårdnad och demensvården. 

 Antalet demensboende- och korttidsplatser ökar 

 Antalet vård- och omvårdnadsplatser minskar 

 Stödet i ordinärt boende samordnas och utvecklas 

 

Nämndens mål beslutat av KF om att ”kommunens äldsta ska erbjudas stöd och omsorg 

utifrån behov och önskemål”, skapar en målkonflikt, eftersom individens behov ska 

tillgodoses utifrån lagstiftningen. Behoven ska tillgodoses så att skälig levnadsnivå 

uppnås. Anslagna medel för att bedriva äldreomsorg kan inte tillgodose medborgarens 

alla önskemål. Enligt prognosen för åren 2014-2020 kommer antalet 65 år och äldre att 

öka med 623 personer, antalet 80 år och äldre kommer att öka med 144 personer och 

antalet 90 år och äldre kommer att öka med 69 personer. Mer resurser behövs när större 

delen av befolknings-ökningen finns inom socialtjänstens område. Inom missbruks-

vården har fyra personer tvångsvårdats för sitt missbruk enligt LVM hittills i år. Det 

innebär stora kostnader. Missbruket drabbar ”färre men värre”. 
 

Personal 

Arbetsmiljöverket utreder ett antal ärenden just nu inom socialtjänstens område, vilket 

ger konsekvenser på hur attraktiv en arbetsplats uppfattas. För att locka fler att utbilda 

sig inom socialnämndens område, har Piteå kommun (Socialnämnden och BUN) till-

sammans med NLL och ett antal kommuner i Norrbotten certifierat utbildningar för 

vård- och omsorgscollege. 

 

Ekonomi 

En förutsättning för en budget i balans inom socialnämndens ansvarsområde är att  

balans råder mellan lagkrav, mål, uppdrag och budgetram. Socialstyrelsen har tagit fram 

den nya föreskriften och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med 

demens-sjukdom och bemanning i särskilda boenden (bilaga 1). Där framgår bland  

annat att socialnämnden ska fatta tydliga beslut vilka hemtjänstinsatser den enskilde ska 

få i det särskilda boendet. Enligt Socialstyrelsen träder föreskrifterna i kraft 31mars 

2015 och omställningen till individuella behovsbedömningar pågår.  

 

 Forts. 
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Socialstyrelsen anser att kommunerna har för låg bemanning och saknar individuella 

biståndsbeslut i särskilda boenden. Tanken med författningen är att skapa ett system 

som säkrar att personer som bor särskilt boende får sina behov tillgodosedda enligt  

4 kap 1§ Socialtjänstlagen. En konsekvens av bostadssituationen gör att det nu finns två 

vitesförelägganden inom SO gällande gruppbostadsplatser och att målen inte nås. 
 

Äldreomsorgens behov  

För att klara framtidens volymtillväxt och effekterna av den snabbt ökande äldre be-

folkningen i vår kommun, krävs med all sannolikhet ökade resurser i hemtjänsten och 

hemsjukvården. Lagstiftningen ställer krav på att kommunen tillgodoser behoven med 

individuellt anpassade insatser, att de ska tillgodose skälig levnadsnivå och vara av god 

kvalitet. 

 

Förändringen i demografin innebär fler äldre i alla åldersklasser och är särskilt hög för 

de över 90 år. Idag har 87 % i den åldersklassen hjälp av kommunen. Under januari-

april 2014 har efterfrågan ökat i såväl hemsjukvård som inom hemtjänst. För hemtjäns-

ten motsvarar ökningen 41 timmar/dag i beslutad tid, vilket motsvarar en efterfrågeök-

ning på ca 9 årsarbetare och en ekonomisk helårseffekt på 4,5 miljoner. För hemsjuk-

vården innebär efterfrågeökningen ett underskott på 567 tkr t o m april månads bokslut. 

 

Sammanfattningsvis innebär de demografiska förändringarna ett behov av ökade resur-

ser. Utan ökade resurser sker en kvalitetsförsämring och minskat utbud av tjänster ef-

tersom fler får dela på tillgängliga resurser.  
 

Individuell behovsbedömning  

Utifrån genomförandet av den nya föreskriften i alla demensboenden har Socialstyrelsen 

gjort en analys som innebär en kostnadsökning på 4-10 miljarder. Eftersom föreskriften 

kommer även gälla vård och omsorgsboenden och HSL- insatser har SKL gjort en nat-

ionell bedömning som slutar på 16 – 18 miljarder. 

 

Om vi översätter SKLs bedömning i ett Piteåperspektiv (Piteås andel av riket är 0,43 %) 

blir kostnadsökning mellan 68 – 77,4 mkr. I praktiken innebär det en omöjlighet att följa 

de tvingande föreskrifterna om ökad bemanning på demens-, vård- och omsorgsboenden 

med nuvarande resurser. 

 

Enligt SKL:s bedömning behöver driftbudget för 2015 förstärkas med: ca: 68 – 77,4 

mkr                                      
 

 Forts. 
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Stöd och omsorgs behov 

Permanentning av dagverksamhet för psykiskt sjuka  

enligt beslut i SN 19/2 1 tjänst, 0,5 mkr 

Personal och driftkostnader till ett nytt boende,  3,0 mkr 

 

Socialnämndens övergripande behov 

För att minska risken för smittspridning mellan personal, patienter och övriga samhället, 

kommer det att behöva införas arbetskläder inom de flesta områden som socialtjänsten 

är verksam i både inom ÄO och SO. Det kan delas upp i två etapper steg ett (ca 3 mkr) 

och steg två (ca 1,7 mkr) men bäst vore att införa det samtidigt i ett steg. Andra billigare 

alternativ kommer att ses över. Införandet av Viva till baspersonalen kommer att inne-

bära ett utbildningsbehov som behöver täckas upp av vikarier till en kostnad av 0,9 mkr. 

 
Standardkostnadsanalys 

  2010 2011 2012 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och  
familjeomsorg, andel (%)  Piteå 11,9 18,0 28,5 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad  
LSS, andel (%)  Piteå -11,0 -11,0 -10,2 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad  
äldreomsorg, andel (%)  Piteå 5,9 10,4 11,8 

 

En jämförelse som visar avvikelse från standardkostnad visar att Piteå har 28,5% högre 

kostnader inom området IFO än vad kommunens struktur motiverar. Kostnaden för till 

exempel institutionsvård för unga i Piteå har ökat med ca 29 % mellan 2011 och 2012 

vilket kan tillskrivas några mycket kostsamma ärenden. Äldreomsorgen har 11,8 % 

högre kostnader än vad kommunens struktur motiverar. Bidragande orsak är att Piteå 

har många platser på vård- och omsorgsboenden jämfört med andra kommuner. Piteå 

kommun har också, inom kommunals avtalsområde, tecknade avtal mellan arbetsgivare 

och fack som är betydligt förmånligare än det centrala avtalet 36,32 timmar/vecka för 

de med obekväm arbetstid. Personalen i Piteå kommun är utbildad i högre utsträckning 

samt har fler yrkesverksamma år. 

 

Piteå kommun har låga kostnader inom LSS-området. En översyn gjorts inom hela  

förvaltningen under 2013 för att få in personer behöriga till stöd enligt LSS. Det är extra 

viktigt eftersom dessa kostnader ligger till grund för utfallet inom LSS utjämnings-

system, vilket borde betyda mer intäkter till kommunen då ett 30-tal personer numera 

har stöd via LSS-systemet inom äldreomsorgen. Arbetet med att pröva ärenden enligt 

LSS fortsätter kontinuerligt. 

 

 Forts. 
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3 Återredovisning av beslutade uppdrag 
 

Uppdrag Status Beslu-

tad 

Kommentar/Slutsats 

Socialnämnden och Nämnden för 

arbetsmarknadsfrågor och vuxenut-

bildning har i uppdrag att utreda 

effekterna av det arbetsmarknadspoli-

tiska arbete som bedrivs i kommunen. 

Syftet är att få en samlad bild över 

resultatet av det som görs i kommu-

nen på det här området och hur beho-

vet av offentlig försörjning föränd-

rats. 

Pågår VEP 

2014-

2016 

Återredovisas i slutet av 2014 

Beskriva konsekvenser av ny lagstift-

ning 

 

Under hösten får soci-

alnämnden återkomma 

med uppdatering av 

utvecklingen om det 

har hänt något nytt. 

Rikt-

linjer 

2015 

Konsekvenser  

 För att uppfylla lagstiftningens krav 
och fullmäktiges mål om demokrati 

och livsmiljö måste individuella be-
hovsbedömningar göras 

 Både Socialstyrelsen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och 

socialförvaltningen anser att föreskrif-

ten innebär behov av högre bemanning. 

 Effekterna av individuella bedömning-

ar och att omsorgstagarna ska få sina 

individuella behov tillgodosedda inne-
bär krav på ökade resurser och avsevärt 

högre kostnader. 

 För att klara kommunfullmäktiges mål 

”att budgetramen ska hållas genom ef-

fektiv hushållning med disponibla re-
surser” krävs en politisk prioritering. 

 För att öka bemanningen i enlighet 
med socialstyrelsens föreskrifter krävs 

avsevärt ökade budgetramar  

 
Riskanalys 

 Om inte beslut fattas är det mycket stor 
sannolikhet att Kommunfullmäktiges 

ekonomiska mål inte kan uppfyllas. 

 Om bedömningarna för att tillgodose de 
individuella behoven stramas upp inne-

bär det att kommunens äldsta får mindre 

hjälpinsatser än tidigare.   

 Utan ökade resurser kommer förmodlig-

en överklagningar att öka. Risken är stor 
att kommunen kommer att förlora domar 

i förvaltningsdomstolen. 

 Tillsynsmyndigheten kommer genom 
ökade tillsyner pröva om bemanningen 

är tillräcklig för att tillgodose de indivi-
duella behoven. 

 

Socialnämnden har i uppdrag att 

utreda/planera ett för ett nytt grupp-

boende under 2015 

Pågår Rikt-

linjer 

2015 
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4 Taxor  

Se separat bilaga. 
 

5 Investeringar 

 

Socialnämnden mkr Prio Budget 

2015 

Plan 

2016 

Plan 

2017 
Trygghetslarm ordinärt boende SO o ÄO 1 0,82 0,82 0,82 

Nytt Äldrecentra (Produktionskostnad 79,5 miljoner) 3 35,4 36,2  
Tidigare beslutade medel (53,0 miljoner) 3    
Inplanerade ej beslutade medel år 2015 3 10   
Ej beslutade medel 3 16,5   
Inventarier (ej sängar) 3 3,4   
Nytt gruppboende SO 2 11,3   

Projektering nytt vård och omsorgsboende 4 1,0 

 

  

Ombyggnad Rosågränd 6 0,65   

Arbetsbelysning Österbo 5 0,2   
Solrum Roknäsgården 9 0,4   
Ospecifierade inventarier 7 1,5 1,5 1,5 
Viva till baspersonalen 8 0,1 0,16  
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6 Ekonomi 

 

 
 

 
Bilaga 

Taxor 2015-2017 

 

_____ 
  

Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan

2015-2017, tkr 2013 2014 2015 2016 2017

Driftbudget

Intäkter 150 730 136 380,9 136 381 136 381 136 381

Kostnader 870 571 848 901,8 845 971 845 956 845 956

Netto 719 841 712 520,9 709 590 709 575 709 575

Investeringar 

Inkomster 21

Utgifter 6 082 62 006,3

Netto 6 061 62 006,3 0 0 0

Driftbudget ingår ovan

Ramökning pga förändring i 

generella stb, ekon bistånd 1 356 904 863 863
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Sn § 72 

 

Riktlinjer för anhörigstöd 

 

Beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för anhörigstöd i socialtjänsten 

 
Yrkanden 

Majvor Sjölund (C) yrkar att lägga till en punkt under rubriken ”Direkt anhörigstöd”  

 Samtalsstöd 

 

Agnetha Eriksson (S) yrkar att riktlinjerna godkänns utan ändring. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden bifaller Agnetha 

Erikssons förslag. 

 
Reservationer 

Majvor Sjölund (C), Britta Lysholm (C) och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Kommunens skyldighet att erbjuda 

stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller 

diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL 

omfattar socialtjänstens hela verksamhet, ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att un-

derlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Alla anställda inom Äldre-

omsorg och Stöd och omsorg har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov av 

stöd och att erbjuda stöd. Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras 

fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livs-

situation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Socialnämnden vill genom de 

nya riktlinjerna skapa en tydlig ingång för den enskilde som söker information om  

utbudet eller direkt anhörigstöd.  

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för anhörigstöd 

 

_____ 
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Sn § 73 

 

Hemtagningsteam – 65 år och äldre 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar i enlighet med tidigare beslut om Framtidens äldreomsorg att 

under hösten starta och utveckla ett hemtagningsteam i enlighet med upprättat förslag. 

Frågan om omsorgsteamets kvällsarbete överlämnas till Äldreomsorgen för beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett led i framtidens äldreomsorg med hemmet som vårdarena ingår sedan tidigare ett 

beslut i socialnämnden 2013-03-13 att skapa resurser för ett hemtagningsteam. 

 

Finansiering sker genom att medel överförs från kontot för Framtidens äldreomsorg till 

verksamhetsområdet utredning och bedömning. Anslagsöverföringen behandlas i ären-

det Anpassning av ekonomiska resurser i projektet ”Framtidens äldreomsorg”, § 230. 

 

Att möta utmaningen framtidens äldre omsorg med ökat antal äldre, korta vistelsetider 

på sjukhus, ökat vård och omsorgsbehov krävs en god planering redan på sjukhuset. Ett 

ökat stöd till äldre och dess anhöriga, att utreda behovet av vård och omsorg i hemmet 

för att ta tillvara individens egna resurser samt att planera för en god arbetsmiljö för 

hemtjänstpersonal kräver ett förändrat arbetssätt.   

 
Beslutsunderlag 

Utredning av hemtagningsteam  

Statistik Kärnhuset  

Risk och konsekvensanalys 

 

_____ 
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Sammanhållen rehabiliteringsorganisation inom Socialtjänsten 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om en sammanhållen rehabiliteringsorganisation för äldre-

omsorgen med start sista kvartalet 2014. 

 
Ärendebeskrivning 

I dag arbetar Äldreomsorgen rehabiliteringspersonal uppdelade i två team. Ett team  

ansvarar för rehabiliteringsinsatserna i vård-och omsorgsboendena och ett team för  

insatserna i hemsjukvården. De resurser som servar behoven inom Stöd och omsorg har 

organisatoriskt förts över till hemsjukvården, de utför samma uppdrag som tidigare. 

 

En sammanhållen rehabiliteringsorganisation kan mer flexibelt svara upp mot  

rehabiliteringsbehoven inom vård och omsorgsboenden och inom ordinärt boende. Den 

nya organisationen ger samordningsvinster och fördelningen av resurserna styrs utifrån  

behoven och inte utifrån var man bor. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till ny organisation 

Distriktsindelning 

Risk och konsekvensanalys 

Skrivelse från rehabiliteringspersonalen 

 

_____ 
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Sn § 75 

 

Åtstramning av biståndsbedömning och analys skälig levnadsnivå 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att eftersom äldreomsorgen i aprilprognosen redovisar en  

budget i balans finns för närvarande inte skäl till åtstramning av biståndsbedömning 

enligt upprättat förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Utredningen är gjord på bakgrund av socialnämndens beslut § 47 om åtstramning av 

biståndsbedömningen kopplat till budget i balans. Uppdraget är även ett utrednings-

område enligt biståndsenhetens aktivitetsplan under 2013-2014. 

 

Förslaget innebär att förändra riktlinje gällande städfrekvensen från en gång varannan 

vecka till en gång var tredje vecka och inköpsfrekvensen till max en gång per vecka. 

Dessutom föreslås en samordning av insatser där så är möjligt. Det förväntas successivt 

att ge en beräknad besparing för äldreomsorgen med fem miljoner. 

 

Att strama åt biståndsbedömningen kräver analys och omprövning av begreppet skälig 

levnadsnivå vilket utredningen grundar sig på. Som underlag för analysen ligger en  

genomgång av nationella strömningar, förarbeten, föreskrifter och prejudicerande  

domar. Även jämförelser med andra kommuner och statistikuppgifter. Vidare har en 

översyn gjorts av andra möjliga övergripande förändringsförslag för att nå önskad  

effekt. Utredningen innefattar även konsekvensanalys och riskbedömning. 
 

Beslutsunderlag 

Utredning enligt uppdrag beslut SN § 47 

 

_____ 
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Sn § 76 

 

Loggkontroll av åtkomst till akter och journaler 2013 
 
Beslut 

Godkänna upprättad sammanställning av genomförd loggkontroll. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstens rutin ska systematisk loggkontroll genomföras för samtliga  

lagrum en gång per år. En sammanställning av genomförd loggkontroll ska redovisas till 

socialtjänstens ledning och till socialnämnden. Kontroll av loggar genomfördes under 

oktober och november 2013. Granskningen visade att samtlig personal som läst i  

personakten varit behörig.  

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning av loggkontroll 

Rutin för loggkontroll 

 

_____ 
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Sn § 77 

 

Anpassning av ekonomiska resurser projektet ”Framtidens 

äldreomsorg”  
 

Beslut 

Frigjorda resurser motsvarande ca 4,6 miljoner flyttas från särskilt boende till projektet 

”Framtidens äldreomsorg”. 

 

Från projektet ”Framtiden äldreomsorg” fördela totalt ca 7,6 miljoner till följande verk-

samheter: 

1. Ordinärt boende 2 123 000:- 

2. Utredning/ bedömning/avlösning 5 089 000:- 

3. Vård och omsorgsboende 375 000:- 

 
Ärendebeskrivning 

I projektet ”Framtidens äldreomsorg” och omvandlingen av 80 vård - och omsorgsplat-

ser till trygghetsboende kommer 64 årsarbetare att frigöras motsvarande 32 miljoner 

kronor. Enligt tidigare beslut ska dessa medel användas till omställning och driftkost-

naderna av projektet enligt följande:  

 Nytt äldrecentra 16,5 miljoner 

 Utökning resurser ordinärt boende  10,0 miljoner 

 Utökning resurser särskilda boenden 2,0 miljoner 

 Utökning av träffpunkt Öjagården 0,5 miljoner 

 Träffpunkt Källbogården 0,5 miljoner 

 Utökning av 6 platser på Källbogården 2,5 miljoner 

  Summa: 32,0 miljoner 
 

Den 1 april 2014 har omställningen av vård- och omvårdnadsplatser till trygghets-

boende frigjort resurser motsvarande totalt ca 11,9 miljoner. Under våren 2014 har 

ytterligare ca 4,6 miljoner frigorts. Det innebär att den 1 juni 2014 har ekonomiska 

resurser frigorts motsvarande totalt ca: 16,5 miljoner. 
 

Enligt tidsplanen för 2014 kommer olika aktiviteter att startas upp successivt enligt 

följande: 

 Ökat stöd till hemtjänst 

 Ökat stöd till hemsjukvård 

 Uppstart av hemtagningsteam 

 Uppstart av arbetslag för funktionshindrade i vård- och omsorgsboende  

 

 Forts. 
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De aktiviteter som är inplanerade under år 2014 kostar ca 7,6 miljoner 

 

Förutom ovanstående kostnader avgår redan beslutade projektkostnader för löner, 

tomhyror och övrigt     ca 2,5 miljoner

       

Kvar till förfogande att nyttjas under hösten beroende på budgetutfall för övriga  

verksamheter     ca 6,4 miljoner 

     

Hänsyn måste även tas på helårseffekt för uppstartade verksamheter 2014 

Helårseffekt år 2015 = 11,5 miljoner  

 

Omställningen på Hortlaxgården är klar. När det gäller omställningen på Öjagården 

kommer en ny analys av platser att genomföras under hösten 2014. 

 

_____ 
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Sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta  
 

Beslut 

 Uppstart hösten 2014 för projektet daglig sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 

på vård- och omsorgsboenden.  

 Handledartjänster och specificerade omkostnader finansieras med medel från framti-

dens äldreomsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

På socialnämndens uppdrag har Äldreomsorgen tillsammans med Stöd och omsorg 

identifierat arbetsuppgifter som kan passa Stöd och omsorgs målgrupp som är beviljade 

daglig sysselsättning enligt LSS. Förslaget innebär att teamgrupper bestående av hand-

ledare och brukare utför framförallt städ- och tvättuppgifter på vård- och omsorgsboen-

den.  

 

Målet är att skapa meningsfull sysselsättning inom äldreomsorgen till målgruppen  

personer med funktionsnedsättning. Samtliga vård- och omsorgsboenden ska ingå i 

verksamheten. Den nya verksamheten organiseras under Stöd och omsorg och kommer 

till största del att finansieras med medel från framtidens äldreomsorg.  

Syfte: 

 Bättre kunna tillgodose nya och ökade behov av daglig verksamhet hos målgruppen 

personer med funktionsnedsättning.   

 Ge personalen på vård- och omsorgsboendet avlastning i vardagen så att de istället 

kan ägna mer tid till de äldre. 

 
Beslutsunderlag 

Sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 
 

______ 
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Sn § 79 

 

Fjärrtillsyn nattetid via webbkamera inom äldreomsorgen 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att testa fjärrtillsyn via webbkamera nattetid. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunförbundet erbjuder intresserade kommuner att testa fjärrtillsyn via kamera 

kostnadsfritt under sex månader. Testgruppen består av sex omsorgstagare med beviljad 

insats av tillsyn nattetid. Förhoppningen är att tillsyn via kamera ska ge trygghet till 

omsorgstagare utan att störa nattsömnen. 

 
Beslutsunderlag 

Fjärrtillsyn nattetid via webbkamera inom äldreomsorgen 

 

_____ 
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Socialnämnden 2014-05-14 25 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 80 

 

Förändring av insatsen Trygghetslarm 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte längre tillhandahålla insatsen analoga trygghetslarm. 

 
Ärendebeskrivning 

Telia har beslutat att lägga ner det analoga nätet. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg 

har fått investeringspengar för att byta ut analoga larm till larm med modern teknik. 

Detta kommer att ske successivt. Vid nya installationer bör därför endast trygghetslarm 

med modern teknik erbjudas. Detta innebär att avgiften vid nya beslut alltid blir 250 

kr/mån. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 81 

 

Kommunalt ansvar för medicinsk fotsjukvård 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anställa en fotvårdare, anställningsgrad 50 %, som ska  

tillgodose behoven av medicinsk fotsjukvård vid kommunens vård och omsorgsboenden 

och i ordinärt boende. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid övertagandet av hemsjukvården följde ansvaret för medicinsk fotsjukvård enligt 

tröskelprincipen, ansvaret omfattar behov både i ordinärt boende och i särskilt boende. 

Ett försök till upphandling av tjänsten har misslyckats, därför behövs en anställning av 

egen personal. Fotvårdaren skall utföra uppdraget enligt hemsjukvårdsavtalet och orga-

nisatoriskt tillhöra hemsjukvården. Finansiering av tjänsten fastställs i samband med 

budgetarbetet 2015. 

 

_____ 
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Socialnämnden 2014-05-14 27 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 82 

 

Arbetskläder inom Socialtjänsten 
 
Beslut 

Uppdra till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) att  ta fram fler förslag , inklusive 

kostnader, för arbetskläder. 

 
Ärendebeskrivning 

Efter återremiss av ärendet 2014-05-07 fick ordförande och socialchef i uppdrag att 

lyfta ärendet på budgetberedning. Innan ett eventuellt äskande av pengar, bör fler 

förslag tas fram för att ta ställning till. Ärendet diskuteras därför på dagens 

sammanträde för att utmynna i ett uppdrag. 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 83 

 

Måltidsavgifter inför 2015 
 
Beslut 

Socialnämnden lämnar delegation till arbetsutskottet att besluta i ärendet  

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och servicekontoret och socialnämnden har upprättat en tidsplan för 2015 

års måltidsavgifter. Förslag till taxor och avgifter ska dras i de kommunala råden innan 

de behandlas i respektive nämnd och därefter i KS och KF. Socialnämnden avvaktar 

synpunkter från KPR och KHR. 

 

_____ 
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Sn § 84 

 

Förändringar av delegationsordningen  
 
Beslut 

Delegera rätten för enhetschef för myndighetsutövning, biträdande enhetschef och hem-

tjänstchef att besluta enligt bilaga 

 
Ärendebeskrivning 

Omorganisationen i äldreomsorgen ,våren 2013, har inneburit förändrade 

arbetsuppgifter för biståndshandläggare och hemtjänstchefer. Nya roller har också 

tillkommit, som enhetschef för myndighetsutövning och biträdande enhetschef. 

Gränsdragning mellan biståndshandläggning och utförare kräver då en utökad 

delegering enligt bifogat beslutsunderlag. 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsförändring 

 

_____ 
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Sn § 85 

 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2014-04-01 – 2014-04-30 anmäls. 

 

_____ 
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Sn § 86 

 

Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Ansökan om förändring av stadigvarande tillstånd – DH Kök och Bar 

- Ansökan om tillfällig förändring av öppettider – 2 Kök AB 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Borgaruddens Havsbad 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

 

_____ 
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Sn § 87 

 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Elisabet Davidsson (S) lyfter frågan om att kostnaden för arbetsresor för de som har 

beslut om daglig verksamhet, bör ses över. 

 

_____ 


