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Sn § 123 

 

Utvalda ärenden 
Fyra individärenden föredras vid dagens sammanträde. Ett från Psykosocialt stöd, ett 

från äldreomsorgen samt två ärenden från Stöd till barn och familj.   
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Sn § 124 

 

Ekonomisk redovisning juli 2014 

 
Beslut 

Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Analys månadsbokslut juli 2014 
Socialförvaltningen visar överskott för perioden januari till juli på + 2,1 mkr. Motsvarande siffra 

2013 var -13,0 mkr.  
 

Politik förvaltningsledning och administrativa avdelningen. 
Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på + 1,0 mkr vilket 

är enligt förväntan eftersom förvaltningsövergripande medel avsatta för förebyggande verksam-

het inte förbrukats ännu samt att endast en liten del av rehabiliteringspengarna hitintills har an-

vänts.  
 

Stöd och omsorg  
Ger ett underskott för perioden med -2,7 mkr.  

Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 2,2 mkr. Detta består till största delen av 

planerade utvecklingsinsatser senare i år samt kvarstående del av budgetökningen om totalt 

4 mkr.  

Stöd till försörjning genererar för perioden överskott om 0,3 mkr. En stor del av detta hör till 

sysselsättning enligt avtal och en annan del till intäktssidan vid SAVO. 

Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett överskott på 0,1 mkr. Bostadsanpassningen och 

hemtjänsten ger ett överskott på perioden om 0,4 mkr, medan färdtjänsten fortsatt visar ett stort 

underskott.  

Barn och familj exkl. Institutionsvård/förstärkta familjehem redovisar ett överskott om 1,8 mkr. 

Det är främst familjehemmen som visar överskott men även att man sparat in på vikarietillsätt-

ning vid personafrånvaro samt senarelagt inköp som området kan visa detta överskott. 

Psykosocialt stöd redovisar ett underskott om knappt -0,8 mkr där hemtjänsten och boendena 

med extrabemanning är stora underskottsposter. 

 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  
Personlig assistans redovisar till och med juli månad en budgetavvikelse om -0,3 mkr. Privata 

assistansanordnares sjuklöner är det som står för större delen av underkottet. 

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -1,2 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.  
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Forts. 

Hushåll med personer under 25 år i försörjningsstöd har minskat från 241 juli 2013 till 201 i år. 

Även hushåll 25-64 år har minskat från 398 personer 2013 jämfört med 359 juli 2014. Trenden 

av lägre antal hushåll som erhållit stöd fortsätter. Det är endast bland pensionärerna det inte är 

en nedgång utan samma antal hushåll 31 hushåll juli 2013 och 31 nu. En anledning till att inte 

pensionärerna minskar är att utlandsfödda som inte har bott här tillräckligt länge får en otillräck-

lig pension. 

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 juli var det sju 

barn placerade på institution och åtta på förstärkta familjehem. 
Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -3,2 mkr. Vid årets in-

gång fanns, förutom mer allmänna placeringar, fyra LVM-placeringar som vardera kostar ca 

100 tkr per månad och person. LVM placeringarna har nu upphört.  
 

Äldreomsorgen  
Gör ett resultat för perioden till och med juli på +5,4 mkr exkl. semesterlöneskuldens förändring 

jämfört med – 3,8 mkr 2013.  

Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet genererar ett överskott jämfört med bud-

get om 2,0 mkr för perioden. Beroende på anslagsöverföringar, och att medel till fortbildningar, 

och arbetskläder inte har förbrukats än. 

Framtidens äldreomsorg genererar ett periodresultat resultat med + 3,5 mkr under hösten kom-

mer det in förslag till nämnden om flytt av medel allt eftersom projektplanen i framtidens äldre-

omsorg startar upp. 

Vård och omsorgsboendena går med underskott om -0,9 mkr för perioden beroende på att boen-

den som minskat på antalet platser inte ännu har anpassat verksamheten efter den senaste bud-

getförändringen.  

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

från farmtidens äldreomsorg och har för perioden i stort sett ett nollresultat. Fast det är ett stort 

underskott på beställare hemtjänst -2,5 mkr vilket beror på fler timmar och ärenden under som-

maren på grund av neddragningar av boendeplatser. Underskottet vägs upp av övriga verksam-

heter inom området främst 

bostadsanpassning, biståndshandläggning, kärnhuset och betalningsansvaret. 

Ordinärt boende går med överskott på 0,6 mkr. Hemsjukvården, som också ingår i området 

ordinärt boende, genererar fram till juli ett underskott på – 1,1 mkr. Främst beroende på interna 

köp av hemtjänst samt personalkostnader. Hemsjukvårdens underskott kompenseras av utförare 

hemtjänst. 

 

Sammanfattande årsprognos 
På samma sätt som 2013 har socialnämnden även 2014 en stor del verksamhet som är ofinansi-

erad vilket gör att prognosen för helår läggs till – 5,8 mkr inkl. semesterlöneskuldens föränd-

ring. Prognosen är bättre än resultatet 2013 trots att budgeten för försörjningsstödet sänkts och 

att lagstiftningen blivit förmånligare för den enskilde.  
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Forts. 

Detta på grund av att äldreomsorgen väntas gå med ett stort överskott istället för med under-

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

Stöd och omsorg  
Området prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -10,8 mkr. 

Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens personal-

förstärkningar och redovisar nu en årsprognos om +3,2 mkr. Skillnaden mot maj prognosen är 

att det inte har behövts användas något från budgeten för betalningsansvar gentemot NLL hitin-

tills under året så därför har prognosen förbättrats. 
  

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

Områdesstödet och för institutionsvård för vuxna. Totala årsprognosen är ändå fortsatt kraftigt 

negativ och slutar på -3,0 mkr.  

 

Personlig assistans, Försörjningsstöd, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna  
Personlig assistans väntas generera ett underskott om -0,8 mkr. Det är främst inom området 

privata assistansanordnare som underskottet ligger. 

Försörjningsstödet visar även i år på en fortsatt positiv trend där prognosen, trots budgetminsk-

ning om -2,6 mkr, i dagsläget uppskattas till -1,8 mkr. För perioden januari tom juli så är netto-

kostnaderna för försörjningsstödet 2,1 mkr lägre än för samma period ifjol.   

Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem väntas även i år avvika starkt 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 förändring av prognosen mot 

maj månad och är därmed fortsatt -5,6 mkr. 

Inom institutionsvård vuxna finns 11 placeringsärenden, sedan majuppföljningen har inga nya 

LVM placeringarna tillkommit. I och med att placeringarna minskat har prognosen förbättrats 

med 0,2 mkr från maj månad till -3,0 mkr. 
 

Äldreomsorgen  
På kostnadssidan väntas framtidens äldreomsorg gå +3,0 mkr, avdelningsgemensamt+ 0,5mkr 

och på intäktssidan väntas omvårdnadsintäkterna ge + 0,7 mkr och semesterlöneskulden upp-

skattas till +0,3 mkr. Totalt för äldreomsorgen +4,5 mkr.  

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

slut angående start av nya verksamheter inom projektet framtidens äldreomsorg som kommer 

att minska överskottet på framtidens äldreomsorg och nya beslut väntas till hösten enligt pro-

jektplan. I kalkylen kommer hemtjänsttimmarna att öka.  

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

Förändring semesterlöneskuld 
Beräknas till ett underskott på 0,2 mkr för hela året. 
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Sn § 125 

Uppräkning av föreningsbidrag 
 
Beslut 

Äska om att föreningsbidragen räknas upp och sedan följer den generella inflationsut-

vecklingen.  

 
Ärendebeskrivning 

Under perioden januari 2003 till och med januari 2014 har inflationen stigit med 11,96 

%, vilket innebär en ökning av föreningsbidragen med ca 500 000 kr. Sedan 2003 har 

föreningsbidraget varit fryst i kronor. Då antalet föreningar och medlemmar ökat under 

den perioden, samtidigt som inflationen minskat värdet av föreningsbidragen, är det 

svår för föreningarna att få verksamheten att gå ihop. När antal föreningar och medlem-

santalet ökar, minskar bidraget per medlem. För att åtgärda detta skulle en höjning av 

föreningsbidraget med 500 000 kr vara önskvärd samt att bidraget fortsättningsvis följer 

inflationsutvecklingen.  

 

Föreningarnas verksamheter, som till exempel tillhandahåller drogfria mötesplatser och 

verkar för integration, är en stor tillgång för kommunen och dess invånare och kräver en 

förhållandevis liten ekonomisk insats. Kommunen har inga resurser att i egen regi driva 

dessa verksamheter då de är beroende av ideellt arbete.  
 

Beslutsunderlag 

Prisomräknaren hämtad från SCB:s hemsida 
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Sn § 126 

Ta del av den ospecificerade investeringsramen för SN 
 
Beslut 

Socialnämnden beviljar medel till en ny skrivare 

 
Ärendebeskrivning 

I mars beslutade SN om investeringsmedlen gällande 1,5 mkr för ospecificerade inve-

steringar, där hela beloppet förfogas av nämnden och kan användas där behov uppstår. 

Behovet finns nu att byta ut skrivaren på SO/adm. avd. En ny kostar 62 825 kr.  
 

Beslutsunderlag 

Faktura från Mercur Kontorstjänst i Norr AB 
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Arbetskläder inom socialtjänsten 
 
Beslut 

- Socialnämnden inför arbetskläder till verksamheter enligt steg 1 i den ekonomiska 

kalkylen (bilaga 1). Detta ersätter det befintliga klädbidraget. Arbeskläder kommer 

att leasas för att säkerhetsställa god vårdhygien och säkra tvättprocessen.  

- Omfattningen av arbetsdräkt bör vara både över- och underdel.   

- Kan inte behovet av hel arbetsdräkt tillgodoses är alternativet att omfattningen endast 

gäller överdel. 

- Socialnämnden ger socialtjänsten i uppdrag att utreda behovet av arbetskläder för 

verksamheter enligt steg 2 i den ekonomiska kalkylen (bilaga 1).  

- Införande av arbetskläder genomförs under förutsättning att socialnämnden erhåller 

finansiering av kommunfullmäktige.  

- Socialnämnden äskar pengar av kommunfullmäktige för både över- och underdel.  

 
Ärendebeskrivning 

Vårdrelaterade infektioner hör till de vanligaste vårdskadorna och är ett hot mot patient-

säkerheten och även vård- och omsorgspersonal kan drabbas. Den samlade bilden tyder 

på att frågan om arbetskläder till personal som arbetar inom socialtjänsten med pati-

ent/brukar-nära arbete behöver ses över. Internkontroller, revisioner, organisations- och 

omvärldsförändringar har och kommer att göra frågan om reducerad smittspridning än 

mer viktig och där har arbetskläder en viktig funktion att fylla. 

 
Beslutsunderlag 

Utredningsuppdrag arbetskläder i socialtjänsten. 

Ekonomisk kalkyl. 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 

2007:19, Bilaga 3. 

Revisionsrapport, Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, Piteå kommun November 

2012, Bilaga 4. 

Uppföljning gällande vårdhygien i Socialförvaltningen 2014, skrivelse från nämndens 

patientsäkerhetsberättelse 2013, Bilaga 5. 

Sammanställning av hur andra Norrbottenskommuner (som besvarat förfrågan) hanterar 

frågan om att arbetsgivare tillhandahåller arbetskläder, Bilaga 6. 
 

 

 

 

 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum  

   

Socialnämnden 2014-08-20 9 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd 
 
Beslut 

Socialnämnden begär att 49 478 kr överförs till nämnden som kompensation för  

införandet av ny bestämmelse i socialtjänstlagen, Fritidspeng för barn i hushåll med 

försörjningsstöd 

 
Ärendebeskrivning 

Riksdagen har fattat beslut om att införa en fritidspeng i enlighet med regeringens  

proposition Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (prop. 2013/14:168). I 

propositionen föreslås i huvudsak att hushåll med barn i grundskolans årskurs 4–9 ska 

ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsak-

tiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökan har försörjningsstöd och har haft  

försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Barnets 

fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i 

samhällets gemenskap. 

 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 juli 2014. Enligt 2 kap  

1b § socialtjänstförordningen, får kostnader för fritidsaktiviteter uppgå till högst 3 000 

kronor per barn och tolvmånadersperiod. Från och med ikraftträdandet den 1 juli 2014 

till och med den 31 december 2014 begränsas ersättningen för kostnader för fritids- 

aktiviteter till 1 500 kronor per barn. 

 

Kommunerna ska kompenseras för dessa kostnader och fördelningen ska ske med ut-

gångspunkt från Socialstyrelsens statistik över ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen ska 

betala ut medlen till kommunerna senast 1 december 2014. För Piteå kommuns del är 

beloppet 49 478 kr 

 
Beslutsunderlag 

Regeringsbeslut S2014/4804/FST inklusive bilaga 
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Förebyggande hembesök för äldre över 80 år 
 
Beslut 

Socialnämnden äskar medel till förebyggande hembesök för personer > 80år, motsva-

rande 4 årsarbetare. 

 
Ärendebeskrivning 

Idag görs redan hembesök till personer > 90år som inte redan har annan hjälp. Personal-

resurserna för detta är ca 120. 000 kr/år vilket motsvarar 0.2 årsarbetare. Socialnämnden 

fick i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur stora personalresurser det krävs för 

att utöka hembesöken till att även gälla personer mellan 80 och 90 år. Utredningen visar 

att behovet är 4 årsarbetare.  

 

Ålder  Personer totalt         Personer som har hjälp        %               

80-84 år        1254       385     30 % 

85-89 år          703       383     54 % 
90 år >          293       228     77 % 

 

Antal personer som erbjuds hembesök   Resurser 

88-84 år 869 personer 3 årsarbetare 

85-89 år 320 personer 1 årsarbetare 

90 år > 65 personer 0,2 årsarbetare (utförs idag) 

 
 

Beslutsunderlag 

Svar på motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år, Kommun-

fullmäktige 2014-06-16, § 119 
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Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker 

till allmänheten för Tony Martin AB vid restaurang Lemon Tree, 

Piteå 
 

556969-6064  

Tony Martin AB  

Sundsgatan 36 

94132 Piteå 

 
Beslut 

- Att bevilja ansökan för Tony Martin AB org nr: 556969-6064 om stadigvarande  

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

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Lemon Tree med 

tillhörande uteservering.  

-Serveringen gäller enligt ritning, året runt 1/9 till 31/5,  

dagligen kl. 11:00 – 01:00, fredag, lördag till kl. 02.00 och alla dagar under sommar-

månaderna 1/6 till 31/8, kl.11.00 – 02.00.  

-Ingen musik får spelas på uteserveringen (varken live eller inspelad) efter kl. 23:00. 

 
Ärendebeskrivning 

Tony Martin AB 556969-6064 har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande  

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

servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Lemon 

Tree, Sundsgatan 36, med tillhörande uteservering. Serveringstillståndet är avsett att 

gälla enligt ritning, året runt 1/9 till 31/5 dagligen kl. 11:00 – 01:00, fredag, lördag till 

kl. 02.00 och alla dagar under sommarmånaderna 1/6 till 31/8, kl. 11.00 – 02.00. Posi-

tiva remissvar har inhämtats från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatte-

verket och Enheten för miljö och hälsoskydd. Räddningstjänsten tillstyrker ansökan 

under förutsättning att påpekade åtgärder ut brandskyddssynpunkt uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014 06-11 
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Ej verkställda beslut LSS, kvartal 2 2014 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 2014 till 

kommunfullmäktige och revisorer.  
 
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 2 

2104 

 

_____ 
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Ej verkställda beslut SoL, kvartal 2 2014 
 
Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 2014 till 

kommunfullmäktige och revisorer. 

 
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 2 

2014 

 

_____ 
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Delegationsbeslut 

 

Delegationsbeslut fattade 2014-06-01 – 2014-07-31 anmäls. 
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Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Afterski Team Norrland  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Afterski Team Norrland  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Restaurang Hayet AB  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – DH kök och Bar AB  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Karls Källa i Piteå AB  

-Redovisning av hemtjänsttimmar  

-Beslut från KS och KF  

-Kostnadsläget för införandet av Viva till baspersonal  

-Revidering av lokal rutin för hjälpmedelsförskrivning  

-Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd – Bölefisk AB  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Bölefisk AB 

-Förändring av serveringstillstånd – Afterski Team Norrland AB  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Nikija Event AB  

-Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd – Adana Kebab bar  

-Förändring av serveringstillstånd – Afterski Team Norrland AB  

-Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och Ungdomsvård  

-Stärkt skydd för våldsutsatta barm  

-Beslut från KS och KF  

-Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg  

-Väntetider för faderskapsbekräftelse  

-Nyckeltal VEP – Information   

-Ärendeflödet inom Stöd och omsorg   
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Kontaktpolitikerna har ordet 
 

Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde. 
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Ordförande/förvaltningschef informerar 
 

Information om hur sommaren varit inom socialtjänsten. Planeringen inför sommaren 

fungerade bra men det har varit svårt att rekrytera vikarier både inom äldreomsorgen 

och stöd och omsorg. I flera fall har vikarier ångrat sig och tackat nej eller valt att av-

sluta vikariatet i förtid. Personalbristen inom hemtjänsten kan delvis bero på tidiga 

hemgångar från sjukhuset. Det råder generellt en brist på lämpliga vikarier och det bör 

därför finnas en bra strategi inför nästa sommar. Positivt är att ansökningar till vård- och 

omsorgslinjen vid Strömbackaskolan har ökat detta år. 

 

Äldreomsorgen: Har haft en lägre omsättning vilket medfört högre tryck på lediga plat-

ser vid kommunens äldreboenden.  

 

Hemsjukvården har ökat bemanningen med 6 årsarbetare från januari till och med juli. 

En chef är rekryterad och ett vårdplaneringsteam uppstartat.   

 

Stöd till försörjning: Färre personer både under och över 65 år i försörjningsstöd vilket 

resulterat i lägre utbetalningar.   

 

Barn och familj: Svårighet att bemanna vakanta tjänster har skapat kö.     

 

Psykosocialt stöd och LSS boenden: Generellt en lugn sommar.  

 

Vuxna funktionshindrade: Problem att hitta vikarier för personliga assistenter.  

  
Jour och beredskap PDOL 2014 

Följande politiker tjänstgjorde: 

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)  

 

Fem omhändertaganden gjordes på både fredag och lördag kväll. 

Det var stor trängsel framför scenen på Kittelfjäll under fredagskvällen vilket också 

påtalades till arrangören. Under lördag kväll uppmärksammades brister i kontroll av id-

handlingar vid entrén till Kittelfjälls festivalområde.   

 
Budgetberedning  

Kommer att ske den 26 augusti och behandla socialnämndens förslag om budgetmedel. 
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Övriga frågor 
Majvor Sjölund ifrågasätter vilket ansvar socialtjänsten har för de utländska medborgare 

som kommer hit och tigger. Borde socialtjänsten aktivt göra något inom detta område.  

 

Socialtjänsten agerar i dessa fall endast om det finns barn som far illa eller om de som 

tigger själva söker hjälp hos socialtjänsten. Ingen av dessa två situationer har hitintills 

inträffat.  

 

 

_____ 
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Tema - Utbildning 
 

Ordförande Agnetha Eriksson informerar om lagen om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade (LSS).  

 

Tidskriften Intra har årligen ett temanummer om LSS, det beslutades att det ska bestäl-

las till alla ledamöten.  
 

 

 


