
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 

     Sammanträdesdatum 

Socialnämnden    2014-06-18   1 (32) 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset  

Onsdagen den 18 juni 2014, kl. 08:30 – 16:00 
Beslutande Agnetha Eriksson(S), ordförande 

Tommy Caesar (S) 

Sven-Gösta Pettersson (S), §§ 108-109, 111-122 

Elisabet Davidsson (S) 

Mathias Thelin (S)  

Åsa Marklund (S)  

Sabah Larsson (S) 

Per-Göran Gustafsson (S) ersätter Beatrice Åström (S)  

Mikael Markström (S) 

Linda Sandström (V) 

Daniel Bergman (M), §§ 95-121 

Majvor Sjölund (C) 

Mayvor Ekberg (KD)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Övriga deltagande Gunbritt Johansson, socialchef 

Marita Björkman (S), adjungerad, §§ 95-121 

Gunilla Axheim, biståndshandläggare, § 95 

Ann-Louise Pebé, LSS-handläggare, § 95 

Stefan Wiksten, ekonom, § 96 

Angela Nilsson, ekonom, § 96 

Irene Lundqvist, MAS, § 99 

Anna Nilsson, sekreterare 

      

 

      

      

Utses att justera Elisabet Davidsson 

 Justeringens plats och tid Socialtjänsten      

Måndagen den 23 juni, kl. 13:00 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  95-122      

 
  Anna Nilsson       
 Ordförande   

  Agnetha Eriksson       
 Justerande   

  Elisabet Davidsson            

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

Organ  Socialnämnden  

Sammanträdesdatum  2014-06-18  

Anslags uppsät-

tande 

 2014-06-23 Anslags 

nedtagande 
2014-07-17 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 Socialtjänsten 

    

Underskrift    

 

 

 

 
Anna Nilsson       

   Utdragsbestyrkande 
    
    



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-06-18 2 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 95 

 

Utvalda ärenden 
Två ärenden föredras vid dagens sammanträde. Ett från Äldreomsorgen gällande färd-

tjänst och ett från Vuxna funktionsnedsatta. 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-06-18 3 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 96 

 

Ekonomisk redovisning maj 2014 

 
Beslut 

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med maj 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Analys månadsbokslut maj 2014 

Socialförvaltningen visar överskott för perioden januari till maj på +3,8 mkr. Motsva-

rande siffra 2013 var -10,2 mkr.  
 

Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen 

Förvaltningsövergripande verksamhet genererar ett överskott för perioden på +0,8 mkr 

vilket är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyg-

gande verksamhet inte förbrukats ännu.  
 

Stöd och omsorg ger ett underskott för perioden med -1,1 mkr.  
Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 1,5 mkr. Detta består till största 

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

ningen om totalt 4 mkr.  

Stöd till försörjning genererar för perioden överskott om 0,7 mkr. En stor del av detta 

hör till vikariebemanningen under sommaren och en annan del till intäktssidan vid 

SAVO. 

Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Bostadsanpass-

ningen och hemtjänsten ger ett överskott på perioden, medan färdtjänsten fortsatt visar 

ett stort underskott.  

Barn och familj exklusive Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott 

om 1,5 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 -0,3 mkr. 

 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  

Personlig assistans redovisar till och med maj månad i stort sett ett nollresultat mkr. 

Privata assistansanordnares sjuklöner går med underskott -0,2 mkr men vägs upp av 

övriga verksamheter. 

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -0,7 mkr jämfört med -1,8 

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

lägre jämfört med 2013, vilket beror på att utbetalningarna är lägre.  

 Forts. 
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 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-06-18 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 

 

Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 204 maj 2013 till 

174 i år. Även hushåll 25-64 år har minskat från 360 personer 2013 jämfört med 317 

maj 2014. Trenden av lägre antal hushåll som erhållit stöd fortsätter. Det är endast bland 

pensionärerna det är en marginell ökning 23 hushåll maj 2013 och 25 nu. 

Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden underskott om -

2,1 mkr. Trenden så här långt i år är att placeringarna minskar jämfört med tidigare år. I 

maj var det sju barn placerade på institution och åtta på förstärkta familjehem. 
Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -2,5 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 maj på +5,3 mkr exklusive 

semesterlöneskuldens förändring jämfört med -2,8 mkr 2013.  
Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört 

med budget om 1,3 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel 

till fortbildningar, föreningsbidrag och arbetskläder inte har förbrukats än. 

Framtidens äldreomsorg genererar ett periodresultat resultat med +1,8 mkr skillnaden 

mot april är att medel har flyttats över till ordinärt boende, och utredning bedömning 

avlösning. 

Vård och omsorgsboendena går något bättre än budget +0,6 mkr för perioden.  

Utredning, bedömning och avlastning har fått förstärkt ram i och med flytten av bud-

getmedel från framtidens äldreomsorg. 

Beställare hemtjänst är det stora underskottet inom området med -0,8 mkr det stora un-

derskottet beror på att det är fler ärenden i hemtjänst på grund av fler äldre och nerdrag-

ning av platser på boenden. Detta vägs upp av att bostadsanpassning, biståndshandlägg-

ning, bemanningsenheten går bättre än budgeterat. 

Ordinärt boende går med överskott på 0,1 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i om-

rådet ordinärt boende, genererar fram till maj ett underskott på -0,4 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 -7,8 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. 

Samt att placeringarna inom barn och familj väntas gå med mindre underskott än ifjol. 
 

Stöd och omsorg  prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -11,6 mkr. 

 Forts. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 

 

Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens 

personalförstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,0 mkr. Skillnaden mot 

aprilprognosen är att det har tagits höjd för en förstärkning på chefer personliga assi-

stenter från och med hösten 2014 
 

Prognosen för psykosocialt stöd har försämrats från förra månaden med 0,4 mkr. Det är 

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

Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt negativ och slutar på -3,7 mkr. För hem-

tjänsten är prognosen -0,8 mkr och kontaktperson -0,2 mkr. Prognosen gäller under för-

utsättning att brukarnas livssituation inte förändras under året vilket kan göra att extra-

bemanningen ses över.  
 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  

Personlig assistans väntas fortfarande generera ett underskott om -0,7 mkr. Det är inom 

området privata assistansanordnare som underskottet ligger. 

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. Trenden av lägre antal placeringar jämfört samma period ifjol består. Total 

prognos -5,6 mkr. Tack vare det samt kostnadseffektiva placeringar sker ingen föränd-

ring av prognosen mot förra månaden och är därmed fortsatt -5,6 mkr. 

Inom institutionsvård vuxna finns 13 placeringsärenden, varav två LVM med placering-

ar en månad till. I och med att placeringarna minskat har prognosen förbättrats med 0,2 

mkr från förra månaden till -3,2 mkr. 
 

Äldreomsorgen  

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

+0,5mkr och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge +0,7 mkr och semester-

löneskulden uppskattas till -1,1 mkr. Totalt för äldreomsorgen +3,1 mkr.  

Övriga verksamheter förväntas gå plus/minus noll. Under våren har socialnämnden 

fattat beslut angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldre-

omsorg som kommer att minska överskottet på framtidens äldreomsorg och nya beslut 

väntas till hösten enligt projektplan. I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka.  

Prognosen för hemsjukvården är -1,0 mkr för året. 

 

Förändring semesterlöneskuld beräknas till ett underskott på 1,1 mkr för hela året 

 
Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning och årsprognos till och med maj 2014 
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Sn § 98 

 

Nyckeltal för SN 2015 till budgetberedningen 
 
Beslut 

Anta nyckeltalen redovisade i bilaga 

 
Ärendebeskrivning 

Under arbetet med budget 2015 och plan 2016-2017 hann inte nyckeltalsgenomgången 

med utan kommer upp separat nu istället 

 
Beslutsunderlag 

Mål och nyckeltal SN 2015 

 

_____ 
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Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2014 
 
Beslut 

Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 

besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits 

fram för att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen 

framgår att en sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag 

till den årliga patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar 1 mars årligen. 

 
Beslutsunderlag 

Internkontrollplan Hälso- och sjukvård 

 

_____ 
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Svar till Arbetsmiljöverket på deras begäran om uppgifter efter 

framställan från skyddsombud om ingripande enligt 6 kap. 6 a § 

arbetsmiljölagen 
 
Beslut 

Socialnämnden lämnar redovisade arbetsmiljöförbättrande åtgärder och Pitehälsans  

rapport som svar på Arbetsmiljöverkets begäran. 

 
Ärendebeskrivning 

Huvudskyddsombudet inkom i ett brev till Arbetsmiljöverket den 11 mars 2014 med en 

begäran om att Arbetsmiljöverket ska meddela ett förbud eller föreläggande mot oss. 

Huvudskyddsombudet vände sig till oss den 19 februari 2014 enligt 6 kap. 6 a § arbets-

miljölagen, AML, med en begäran om att vi skulle vidta åtgärder för att uppnå en till-

freds-ställande arbetsmiljö för enhetscheferna inom avdelningen Stöd och omsorg, 

vuxna funktionsnedsatta.  

 

Huvudskyddsombudet begärde Arbetsmiljöverkets prövning av ärendet eftersom hon 

inte ansåg att vi vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska enhetschefernas alltför höga 

arbetsbelastning. I en skrivelse som skickades till Arbetsmiljöverket 20 mars 2014 har 

vi redovisat att vi kontaktade Pitehälsan i januari 2014 för att göra en uppföljning av 

den utredning av enhetschefernas arbetssituation som gjordes i maj 2012. 

 

Uppdraget till Pitehälsan har denna gång även omfattat den nya tjänsten som  

administratör och två tjänster som bemanningsassistenter. Pitehälsan har även intervjuat 

chefernas externa handledare och verksamhetsområdeschefen. Pitehälsans rapport  

presenterades för ledningen och den fackliga organisationen Vision 16 maj 2014.  

Rapporten presenterades för enhetscheferna den 4 juni 2014 då också Vision inbjudits 

att medverka. Vision erbjöds den 4 juni möjlighet att komma med synpunkter på de 

planerade arbetsmiljöförbättrande åtgärderna. Facket har inte haft några synpunkter. 

 

Handlingsplanen är att minska antalet medarbetare och antalet brukare per chef genom 

att anställa ytterligare 1 enhetschef för personlig assistans. Rekrytering av enhetschef 

påbörjas i juni 2014. Tjänsten finansieras genom det ramtillskott som erhållits inför 

verksamhetsår 2014. Grundbemanningen för bemanningsassistenterna utökas till 3,0 

årsarbetare från årsskiftet. Tjänsten finansieras inom befintlig budgetram. 

 

 Forts. 
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Forts. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöverkets begäran 

Svar till Arbetsmiljöveket på begäran om uppgifter 

Pitehälsans rapport ”Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön, Stöd och 

omsorg för vuxna Piteå kommun” 

Bilaga till rapport 

 

_____ 
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Sn § 101 

 

Inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar 
 
Beslut 

Stöd och omsorg genomför PRIO-satsningens ”Inventering av personer med psykiska 

funktionsnedsättningar” innan 1 november 2014 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd och omsorg vill göra en inventering av personer med psykiska funktionsnedsätt-

ningar som är kända av oss i kommunens egna verksamheter. Efter inventeringen ska en 

analys göras tillsammans med Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Samverkan med 

brukarorganisationer ska också ske. Slutligen ska en handlingsplan upprättas.  

 

Inventering, analys och handlingsplan ska sedan skickas till Socialstyrelsen för bedöm-

ning. Om arbetet blir godkänt får Stöd och omsorg 642 000 kronor som kan användas 

till handlingsplanens intentioner. 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Priosatsning – Inventering av personer med psykisk ohälsa 

Bilaga 2. Handlingsplan från Karlskoga kommun 

 

_____ 
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Revideringar i dokumenthanteringsplanen 
 
Beslut 

Anta föreslagna revideringar i dokumenthanteringsplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens dokumenthanteringsplan är antagen 2011-11-16 arbetet med att se över 

dokumenthanteringsplanen har skett i samarbete med centralarkivet och avdelningarna 

 
Beslutsunderlag 

Bifogat underlag gällande revidering av dokumenthanteringsplanen 

 

_____ 
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Ansökan om stadigvarande tillstånd till slutna sällskap att  

servera alkoholdrycker vid konferensavdelningarna för  

Pite Havsbad AB, Piteå 
 

556541-2516  

Pite Havsbad AB  

Box 815 

941 28 Piteå 

 
Beslut 

- Bevilja ansökan för Pite Havsbad AB org nr: 556541-2516 om stadigvarande ser-

veringstillstånd till slutna sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att 

få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i konferenslokaler 

enligt PHG ritning 9:b och 9:c. Serveringen gäller dagligen kl. 11.00 – 02.00. 

- Bevilja ansökan om pausservering till allmänheten utanför kongresshallen vid  

arrangemang. 

 
Ärendebeskrivning 

Pite Havsbad AB 556541-2516 har hos Socialnämnden ansökt om förändring av till-

stånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera vin, starköl, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker vid konferensavdelningarna våning 6 enligt  

ritning PHG 9:b och konferensavdelning samt kongresshallen, Pite Havsbad, enligt  

ritning PHG 9:c. Serveringstillståndet är avsett att gälla 2014-07-09 kl. 17.00 – 02.00. 

De ansöker även för pausservering till allmänheten utanför kongresshallen vid  

arrangemang. Positiva remisser har inhämtats från Polismyndigheten, Enheten för 

miljö- och hälsoskydd, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Räddnings-

tjänsten tillstyrker tillstånd under förutsättning att påpekade åtgärder ur brandskydds-

synpunkt uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-05-02 

 

_____ 
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Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 

för slutna sällskap i Strandfyren Pite Havsbad AB, Piteå 
 

556541-2516  

Pite Havsbad AB  

Box 815 

941 28 Piteå 

 
Beslut 

Bevilja ansökan för Pite Havsbad AB org nr: 556541-2516 om stadigvarande  

serveringstillstånd till slutna sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att 

få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Strandfyren Pite 

Havsbad AB, enligt ritning PHG 8. Serveringen gäller dagligen 11.00 – 02.00. 

 

I avvaktan på socialnämndens beslut beviljade arbetsutskottet den 23 maj 2014 samma 

företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning. 

 
Ärendebeskrivning 

Pite Havsbad AB 556541-2516 har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande till-

stånd till slutna sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera 

vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Strandfyren, Pite Havsbad, 

enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11.00 – 02.00. Positiva 

remisser har inhämtats från Polismyndigheten, Enheten för miljö- och hälsoskydd, 

Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Räddningstjänsten tillstyrker tillstånd 

under förutsättning att påpekade åtgärder ur brandskyddssynpunkt uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-04-17 

 

_____ 
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Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 

för Arctic Food AB i Badhusparken, Piteå 
 

556700-9005 

Arctic Food AB  

Tingsholmsvägen 46  

94471 Piteå 

 
Beslut 

Bevilja ansökan för Arctic Food AB org nr: 556700-9005 om serveringstillstånd till 

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

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Badhusparken enligt ritning.  

Serveringen gäller året runt kl. 11.00 – 01.00. 

 

I avvaktan på socialnämndens beslut beviljade arbetsutskottet den 5 juni 2014 samma 

företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning. 

 
Ärendebeskrivning 

Arctic Food AB 556700-9005 har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap  

2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra 

jästa alkoholdrycker vid Badhusparken i Piteå. Serveringstillståndet är avsett att gälla 

året runt kl. 11:00 – 01:00. Positiva remisser har inhämtats från Polismyndigheten,  

Enheten för miljö- och hälsoskydd, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.  

Räddningstjänsten tillstyrker tillstånd under förutsättning att påpekade åtgärder ur 

brandsäkerhetssynpunkt uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-05-07 

 

_____ 
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Sn § 106  Dnr 14SN151 

 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 

för Lavian Restaurang, Piteå 
 

770116-8291  

Kamal Rauf, Shaha  

Munksundsvägen 29  

941 53 Piteå 

 
Beslut 

Bevilja ansökan för Kamal Rauf, Shaha org nr: 770116-8291 om serveringstillstånd till 

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

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid Lavian Restaurang, enligt ritning.  

Serveringen gäller dagligen 11.00 – 01.00.   

 

I avvaktan på socialnämndens beslut beviljade arbetsutskottet den 5 juni 2014 samma 

företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning. 

 
Ärendebeskrivning 

Kamal Rauf, Shaha 770116-8291 har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande till-

stånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker vid Lavian Restaurang, Munksundsvägen 29, 

enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11.00 – 01.00. Bolaget 

och dess ägare är kontrollerade hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt hos 

Polismyndigheten. Det finns inget att anmärka på beträffande de sökandes personliga 

lämplighet för denna verksamhet. Sökande har avlagt prov hos Folkhälsomyndigheten. 

Shahå fick en erinran under hösten 2014 på grund av att han saknade serveringsansvarig 

personal, på MD´s i Jävre. Shahå skickade personalen på utbildning i ansvarsfull  

alkoholservering och lämnade en lista på serveringsansvarig personal. Handläggarens 

bedömning är att det inte utgör något hinder för det sökta tillståndet. Räddningstjänsten 

har inget att erinra om det aktuella tillståndet. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-05-30 

 

_____ 
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Socialnämnden 2014-06-18 16 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 107 

 

Jour och beredskap PDOL 2014 
 
Beslut 

Tjänstgörande politiker enligt följande: 

 

Fredag 25 juli: Åsa Marklund (S) och Linda Sandström (V)  

Lördag 26 juli: Mikael Markström (S) och Mayvor Ekberg (KD) tillsammans med  

Majvor Sjölund (C)  

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har sedan många år tillbaka upprätthållit olika former av jour och bered-

skap. Vid PDOL tjänstgör varje kväll även två politiker från socialnämnden. Förutom 

jour och beredskap kommer även tillsyn av serveringstillstånd och ordning på  

serveringsställen att ske. 

 

_____ 
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Föreningsbidrag 2014 till pensionärsorganisationer 
 
Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2014 till pensionärs-

organisationer verksamma i Piteå kommun 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2014 är 138 300 kronor. 

 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer 

ska utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per 

medlem. Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr 

per medlem och vid behov reduceras till budgetutrymmet. För att klara budget för 2013 

måste det aktiva stödet i föreningsbidraget minskas från 19,60 kr per medlem till 17,07 

kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 2,53 kr 

per medlem. 

 

Ärendet har varit upp i KPR innan det går vidare till arbetsutskott och nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

Fördelning av föreningsbidrag 2014 

Fördelning föreningsbidrag PRO 2014 

 

_____ 
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Sn § 109 

 

Föreningsbidrag Kommunala Handikapprådet 
 

Beslut 

Fördelning av bidrag till föreningarna enligt förslag i bilagt dokument. Som en särskild 

post i föreningsbidraget erhåller HSO ett administrativt bidrag på totalt 150 000 kr. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

20 föreningar har inkommit med ansökan om bidrag. Föreningsbidraget består av ett 

grundbidrag med 1 500  kr/ förening samt ett rörligt bidrag baserat på antalet medlem-

mar i respektive förning. Riktlinjer antagna av socialnämnden finns för att föreningsbi-

drag ska utbetalas. HSO samordnar föreningsbidragsansökningarna för de föreningar 

som ingår i HSO. 

  

Förändringar från 2013 

 Samma föreningar har sökt år 2014 som år 2013. 

 

Antalet medlemmar i föreningarna som sökt och föreslås beviljas bidrag har ökat från 

totalt 2933 år 2013 till 2953 år 2014. 

 

Ärendet har varit upp i KHR innan det går vidare till arbetsutskott och nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan från respektive förening, samt förslag till fördelning 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 110 

 

Föreningsbidrag Kommunala Förebygganderådet 
 
Beslut 

Fördelning av bidrag till föreningarna enligt förslag i bilagt dokument 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Jäv 

Sven-Gösta Pettersson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Åtta föreningar har inkommit med ansökan om bidrag. Bidraget består av ett grund-

bidrag med 5000 kr samt ett medlemsbaserat bidrag som enligt riktlinjerna är 50 kr per 

medlem. Dessutom finns möjlighet att söka ett verksamhetsbidrag. Totalt förenings-

bidrag för Förebygganderådets medlemmar är 400 000 kr. 

 

Följande förändring från år 2013 

 LP-kontaktens ideella förening har ansökt om verksamhetsbidrag 

 

Ärendet har varit upp i KFR innan det går vidare till arbetsutskott och nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan från respektive förening, samt förslag till fördelning 

 

_____ 
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Sn § 111 

 

Remiss om departementspromemorian Samordnat ansvar för 

vissa familjefrågor  
 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar upprättat svar på remissen. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringen har lämnat en inbjudan att lämna synpunkter på ovanstående departements-

promemoria. 

 

Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer anser att förslaget innehåller en positiv 

ambition i form av ett ökat fokus på förebyggande insatser och föräldrastöd. Genom att 

det statliga ansvaret för både föräldrastöd och familjerättsliga frågor, inklusive  

adoptioner, samordnas i en myndighet borde förutsättningarna för att uppnå ambitionen 

förbättras.  

 

Då verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer ser en ökning av svåra vårdnads-

tvister och därmed en ökning av barn som far illa i samband med föräldrars separa-

tioner, vill de särskilt uppmärksamma förslaget om separationsteam som de bedömer 

som ett bra sätt att möta dessa svårigheter under förutsättning att kommunerna har  

förutsättningar att genomföra det.  

 
Beslutsunderlag 

Bilagor 

 

_____ 
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Medborgarförslag angående palliativt team inom hemtjänsten 
 
Beslut 

- Socialnämnden avslår förslaget om palliativt team inom hemtjänsten. 

- Nämndens beslut återrapporteras till KLK. 

- Förslagställaren delges nämndens beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att starta upp ett palliativt team inom hem-

tjänsten eftersom både yngre och äldre personer vårdas vid livets slut i hemmet. Det 

sker för närvarande med biståndsbedömda insatser som utförs av ordinarie hemtjänst-

grupp och nattpatrull. Förslagsställaren menar att nuvarande arbetssätt brister i  

kontinuitet vilket skapar oro och ångest för den enskilde och dennes anhöriga.  

Förslagsställaren anser därför att det finns ett behov av ett specialistteam inom palliativ 

vård som sköter om alla insatser både dag och natt. 

 

Personer som vårdas i hemmet vid livets slut har ofta omfattande insatser både dag och 

natt, ofta med dubbelbemanning. Oavsett vem som utför vården krävs därför ett stort 

antal vårdare för att klara bemanningen. Den enskilde som behöver mer insatser i livets 

slut, är ofta redan känd av ordinarie hemtjänst grupp och av distriktsköterskan från hem-

sjukvården. I detta läge vore det inte lyckligt att byta ut personalen. Hemtjänsten kan få 

stöd av landstingets palliativa team i omvårdnadsfrågor och bemötande. 

 

Hemsjukvården är organiserad distriktsvis, så den distriktsköterska som har området tar 

ansvar för det medicinska behovet. Hemtjänstgruppen och distriktssköterskan är vana 

att samarbeta. En grupp som enbart ansvarar för vård i livets slut är svår att planera för. 

Behoven hos personerna som har hjälp förändras ofta och snabbt. I perioder kan det 

handla om flera personer som vårdas i livets slut medan det i andra perioder inte alls 

finns något behov av ett team. 

 

_____ 
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Medborgarförslag angående ungdomsboende  
 
Beslut 

Lämna upprättat svar på medborgarförslaget vidare till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Heléne Johansson har lämnat in ett medborgarförslag angående ett stödboende för unga. 

Socialnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 

 

Det finns unga i Piteå som av olika anledningar inte klarar ett eget boende utan stöd. De 

insatser som idag finns tillhands på hemmaplan, stöd i boendet från öppenvård, hem-

tjänst, boendestöd och gruppbostad, tillgodoser och motsvarar inte de behov som vissa 

unga har för att klara sin tillvaro.  

 

En annan grupp av unga är de som en period varit placerade på institution eller i famil-

jehem och när de ska flytta hem inte kan bo med sina föräldrar. De klarar inte heller ett 

självständigt boende utan mer omfattande stöd än vad som kan ges idag. Ett stödboende 

skulle möjliggöra hemtagning tidigare. 

 

Tillskapande av ett stödboende för unga är ett sätt att stötta unga inte bara i deras  

boende utan även med allt annat som hör till på vägen mot ett fungerande och själv-

ständigt vuxenliv. Det är ett av de förslag på hemmaplanslösningar som kommer att 

genomlysas i det pågående arbetet med Framtidens Stöd och omsorg  

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående ungdomsboende  

 

_____ 
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Svar på remiss ”Motion om införande av anhörigkonsulenter till 

stöd för anhörigvårdare” 
 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen som färdigbehandlad. 
 

Yrkanden 

Majvor Sjölund (C) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att bifalla 

motionen. 

Agnetha Eriksson (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå motionen som  

färdigbehandlad. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden bifaller  

arbetsutskottets förslag. 
 

Reservationer 

Majvor Sjölund (C) och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag att motionen ska bifallas. 
 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har till kommunstyrelsen den 28 mars 2014 inkommit med en motion om 

införande av anhörigkonsulenter till stöd för anhörigvårdare. 
 

Genom en lagändring i Socialtjänstlagen, SoL, har kommunen ansvar för stöd till  

anhöriga. Socialnämnden har en skyldighet att underlätta för dem som vårdar en när-

stående som är långvarigt sjuk, har funktionshinder eller är äldre. Begreppet stöd kan 

innefatta exempelvis: bemötande, information, råd, hjälpmedel, ekonomisk ersättning 

hemtjänst samt insatser i form av exempelvis avlastning och dagverksamhet.  
 

Stödet till anhöriga är en prioriterad fråga. Socialnämnden har i maj 2014 tagit beslut 

om riktlinjer för anhörigstödet i kommunen. Riktlinjerna tydliggör målet, utformningen, 

och ansvaret för anhörigstödet. Riktlinjerna beskriver även hur uppföljning ska ske.  
 

Anhörigstödet i kommunen utvecklas och stärks genom arbetet med en anhörig-

stödjande kultur där fokus ligger på bemötande och delaktighet. Under 2014 vidare-

utvecklar socialtjänsten anhörigstödet genom att underlätta kontaktvägarna. Det innebär 

att vi skapar en tydlig ingång för enskilda medborgare som vill komma i kontakt med 

socialtjänsten för att få anhörigstöd eller information om anhörigstödet.  

 Forts. 
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Forts. 

 

Socialnämnden har valt att ge samtliga anställda ansvar för ett väl fungerande  

anhörigstöd, samt en tydlig ingång till anhörigstödet. 

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för anhörigstöd. 

 

_____ 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-06-18 25 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Remissvar på motion angående ungdomsboende  
 
Beslut 

Lämna upprättat svar på motionen vidare till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Maria Holmquist Ek (V) har lämnat in en motion angående ett stödboende för unga.  

Socialnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 

 

Det finns unga i Piteå som av olika anledningar inte klarar ett eget boende utan stöd. De 

insatser som idag finns tillhands på hemmaplan, stöd i boendet från öppenvård, hem-

tjänst, boendestöd och gruppbostad, tillgodoser och motsvarar inte de behov som vissa 

unga har för att klara sin tillvaro.  

 

En annan grupp av unga är de som en period varit placerade på institution eller i famil-

jehem och när de ska flytta hem inte kan bo med sina föräldrar. De klarar inte heller ett 

självständigt boende utan mer omfattande stöd än vad som kan ges idag. Ett stödboende 

skulle möjliggöra hemtagning tidigare. 

 

Tillskapande av ett stödboende för unga är ett sätt att stötta unga inte bara i deras  

boende utan även med allt annat som hör till på vägen mot ett fungerande och själv-

ständigt vuxenliv. Det är ett av de förslag på hemmaplanslösningar som kommer att 

genomlysas i det pågående arbetet med Framtidens Stöd och omsorg  

 
Beslutsunderlag 

Motion om ungdomsboende 

 

_____ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bidrag till LP-kontakten 
 
Beslut 

LP-kontaktens ideella förening tilldelas ett bidrag med 50 000 kr.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

LP-kontaktens ideella förening har lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag. De upp-

fyller dock inte kriterierna för att omfattas av föreningsbidraget för Förebygganderådets 

medlemmar. Istället kommer de att tilldelas ett bidrag till sin verksamhet ur kontot 

Övergripande, oförutsedda behov som ligger under förvaltningschefen. 

 

_____ 
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Övriga frågor 
 

Majvor Sjölund (C) lyfte följande frågor: 

 

- Tidsåtgång för fastställande av faderskap. Varför tar det så lång tid att handlägga den 

typen av ärenden? Frågan lyfts till arbetsutskottet. 

- Problem på Nygården. Det fungerar inte sedan LP tog över verksamheten. Avtalet 

med LP-stiftelsen går ut i oktober. 

- Till nästa nämnd: ta upp frågan om politikers jourtjänst vid PDOL 

 

_____ 
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Nytt äldrecentra - information 
 

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ett äldrecentra för att möta den växande 

gruppen av äldre med olika funktionshinder och det ökade behovet av stöd och hjälp i 

ordinärt boende. Total investering för färdigställandet av Äldrecentra är beräknat till 79 

mkr (varav 53 mkr till år 2014, 3,5 mkr i kommunstyrelsens investeringsram år 2010). I 

VEP 2014 – 2016 fanns 10 mkr i plan för 2015, dessutom äskas 12,5 mkr inför 2015, 

totalt 22,5 mkr. Rättelse i befintligt material för budget 2015 är justerad. 

 

_____ 
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Delegationsbeslut 

 

Delegationsbeslut fattade 2014-05-01 – 2014-05-31 anmäls. 

 

_____ 
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Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Pite Havsbad AB 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Pite Havsbad AB 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Karls Källa i Piteå AB 

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Sydön AB 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

 

_____ 
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Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde. 

 

_____ 
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Tema – Studiebesök i verksamheterna 
 

På eftermiddagens tema besöker socialnämndens ledamöter gruppboendet Gärdet i 

Roknäs, trygghetsboendet i Öjebyn och avslutar dagen på Samvaron i Öjebyn.  

 

_____ 


