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Sn § 139 

 

Utvalda ärenden 
 

Tre ärenden föredras vid dagens sammanträde. Ett från Äldreomsorgen och två från 

Stöd och omsorg, varav ett från Stöd till försörjning och ett från Vuxna funktions-

nedsatta. 
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Månadsuppföljning ekonomi augusti 2014 
 

Beslut 

Godkänna månadsuppföljning och årsprognos till och med augusti 2014 

 
Ärendebeskrivning 

 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Resultatet för perioden är ett överskott på 1,1 mkr och prognosen för helåret är +600 tkr. 

Politisk verksamhet har ett överskott på ca 100 tkr. Utbetalning av arvoden kan variera 

över året och prognosen är ett nollresultat. Förvaltningsledning har ett överskott på 620 

tkr. Julklappar till anställda samt guldklockor kommer att påverka resultatet under  

resten av året vilket gör att prognosen hamnar på 240 tkr. Administrationen visar ett 

resultat på ca 450 tkr. Det är övergripande verksamhet och rehabilitering som har ett 

positivt resultat. Prognosen för helåret är 360 tkr plusresultat. 
 

Stöd och Omsorg 
 

Periodresultat 

Redovisningen för perioden ger ett underskott för avdelningen om -2,3 mkr. 

Avdelningsledningen redovisar ett stort överskott om 2,6 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 ett överskott om 0,4 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 0,3 mkr. Bostadsanpass-

ningen och hemtjänsten ger ett överskott för perioden om 0,5 medan färdtjänsten fortsatt 

visar ett stort underskott, nu om -0,3 mkr.  

Stöd till barn och familj, exklusive institutionsvård/förstärkta familjehem, redovisar ett 

överskott om 2,3 mkr. Det är främst familjehemmen som visar överskott men tack vare 

att man sparat in på vikarietillsättning vid personalfrånvaro samt senarelagt inköp bidrar 

även de till överskottet. 

Psykosocialt stöd, exklusive institutionsvård, redovisar ett underskott om -1,0 mkr. Det 

är fortsatt hemtjänsten och boendena med extrabemanning som står för underskotten, 

medan övriga verksamheter väger upp detta. 

 

 Forts. 
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Forts. 

 

Årsprognos  
Avdelningen prognostiserar ett samlat underskott för 2014 om -10,0 mkr. 

Inom avdelningsledningen har reservationer gjorts för övriga verksamhetsområdens 

personalförstärkningar och redovisar en årsprognos om 3,1 mkr.  

Stöd till försörjning redovisar samma prognos för året som förra månaden.  

Stöd till vuxna med funktionshinder förbättrar sin prognos från förra månaden och  

förväntas nu sluta på 0,1 mkr. Det är inom färdtjänst förbättringen gjorts i och med en 

tendens av färre resor och att taxiindex gått ner. Antalet resor för de sju första månader-

na har sjunkit med 811 jämfört med samma period förra året. Totalt antal resor under 

januari-juli i år är 16 657 och motsvarande sju månader ifjol var 17 468. Taxiindex  

varierar varje månad, men har i år hållit sig kring 95. Förra året låg det på 100 eller 

över. Även Stöd till barn och familj, exklusive institutionsvård/förstärkta familjehem, 

har förbättrat sin prognos från förra månaden, från 0,9 mkr till 1,3 mkr. Den främsta 

orsaken till detta är en nedgång av familjehemsplaceringar till att nu omfatta 58 mot 

tidigare kring 65. Övrig vård och behandling av unga samt LSS-insatser bidrar även de 

till den förbättrade prognosen. Prognosen för psykosocialt stöd, exklusive institutions-

vård, har förbättrats med 0,2 mkr, från -3,5 mkr till -3,1 mkr. Underskottet inom LSS-

boenden väntas i nuläget kunna bli något lägre än som tidigare befarats. 

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens resultat t o m augusti är +6,7 mkr, att jämföra med samma period 2013 

då resultatet låg på -3,3 mkr. Det som främst har förbättrat resultatet är att Framtidens 

äldreomsorg genererar ett överskott. Avdelningsgemensamt har ett plusresultat på 2,4 

mkr. I det ligger medel för fortbildning samt AFA-pengar som inte har använts ännu. 

Det är inte troligt att dessa medel kommer att hinna användas, varför prognosen för av-

delningsgemensamt är +1,0 mkr. 

 

Vård- och omsorgsboenden har ett resultat på -438 tkr till och med augusti, vilket är en 

förbättring på ca 450 tkr jämfört med juli. Orsak till förbättringen är att några av boen-

dena som hade stora underskott förra månaden nu visar på ett bättre resultat. Prognosen 

för helåret är i dagsläget ett nollresultat. 

 

Ordinärt boende är det område som förbättrats mest fram till augusti och har ett resultat 

på nära +1,4 mkr, vilket är en ökning på +2,3 mkr jämfört med året innan. Hemsjukvård 

dag har dock fortsatt svårt att hålla budgeten och har ett resultat på -1,3 mkr. Eftersom 

utförare hemtjänst och anhörigvård visar på ett resultat på +2,5 mkr, är totalen för ordi-

närt boende ändå ett positivt resultat. Även de flesta övriga verksamheterna inom områ-

det har positiva resultat vilket gör att helårsprognosen sätts till +500 tkr. 

 Forts. 
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Utredning/Bedömning/Avlösning har ett resultat på nära -1,2 mkr till och med augusti, 

vilket är en klar försämring sedan juli då resultatet var -66 tkr. Beställare hemtjänst är 

den verksamhet som har störst underskott med -3,9 mkr. Anledningen är att antalet 

hemtjänsttimmar har ökat under sommaren, vilket i sin tur beror på att det är fler ären-

den i hemtjänst på grund av ökat antal äldre och på nerdragning av platser på boenden. 

Bemanningsenheten har ett försämrat resultat jämfört med juli vilket är normalt ef-

tersom Undersköterske- och sjuksköterskepoolen har mindre intäkter under sommaren. 

Helårsprognosen för Utredning/Bedömning/Avlösning sätts till -500 tkr då kalkylen är 

att antalet hemtjänsttimmar kommer att öka ytterligare på grund av färre platser på vård- 

och omsorgsboendena. De verksamheter som bidrar med positiva resultat inom området 

är främst biståndshandläggare, bostadsanpassningsbidrag och Kärnhuset. 

 

Omvårdnadsintäkterna i augusti visar på ett överskott på drygt 500 tkr och prognosen 

för helåret hamnar på +700 tkr. Semesterlöneskulden har minskat markant sedan samma 

månad 2013. 

 

Försörjningsstöd, Personlig assistans, Institutionsvård barn och unga/Förstärkta 

familjehem samt Institutionsvård vuxna 
 

Periodresultat  
Personlig assistans redovisar till och med augusti månad en budgetavvikelse om -0,4 

mkr. Det är privata assistansanordnares sjuklönekostnader och vår betalning av varje 

ärendes 20 första assistanstimmar per vecka som står för större delen av underskottet.  

Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -1,0 mkr jämfört med -1,5 

mkr för samma period 2013. Detta visar på en förbättring om 0,5 mkr mellan åren trots 

ramneddragningen till i år om drygt -2,6 mkr. Trenden av lägre antal hushåll som erhål-

lit stöd består och är nu 79 färre än vid samma tid ifjol. Av dessa är 35 under 25 år, 40 

mellan 25 år och 64 år och 4 över 65 år. 

Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar för perioden upp ett under-

skott om -3,4 mkr. Trenden med minskade placeringar jämfört med tidigare år består. 

Vid utgången av augusti fanns två barn placerade på institution och åtta inom förstärkta 

familjehem. 

Institutionsvård vuxna genererar för perioden ett kraftigt underskott om -3,5 mkr. Vid 

utgången av augusti var 14 personer placerade på institution. Det sista av de fyra LVM-

placeringarna som fanns vid årets början beräknas upphöra i början av september. 
 

 Forts. 
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Årsprognos 

Personlig assistans väntas fortsatt generera ett underskott om -0,8 mkr. Det är främst 

inom privata assistansanordnare som underkottet ligger. 

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

getminskning om -2,6 mkr, i dagsläget uppskattas till -1,8 mkr. 

Institutionsvård barn och unga/förstärkta familjehem visar en fortsatt trend av lägre 

antal placeringar jämfört med ifjol. Av den anledningen och att kostnadseffektiva place-

ringar prioriteras har prognosen förbättrats med 0,1 mkr till -5,5 mkr.  

Inom institutionsvård vuxna har inkommit fyra LVM-utredningar, av vilka någon kan 

bli en dyr LVM-placering. Av den anledningen försämrar verksamheten sin prognos 

med -0,5 mkr till -3,5 mkr för hela året. 

 

Förändring semesterlöneskuld 

Ekonomikontoret gör i sin prognos bedömningen att förändring av semesterlöneskulden 

på helår för socialförvaltningen blir +0,5 mkr.  

 
Beslutsunderlag 

Periodbokslut och årsprognos 2014, till och med augusti 
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Delårsrapport augusti 2014 
 
Beslut 

Anta delårsrapporten för augusti 2014 

 
Protokollsanteckning 

Linda Sandström (V) vill belysa problematiken med den ökade hemlösheten och att det 

borde poängteras i delårsrapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Delårsrapport för tertial 2 redovisar periodens händelser, ekonomi och socialnämndens 

mål och prognos av måluppfyllelse för perioden. Socialnämnden gör ett bättre resultat 

än förväntat, vilket beror på att ett fåtal kostsamma ärenden har upphört och att trenden 

med färre placerade barn och unga på institution eller i förstärkta familjehem har fort-

satt. Rapporten innehåller också en analys av ekonomi och personal samt kommunens 

strategiska områden och hur nämndens arbete sett ut hittills. I rapporten redovisas in-

komna synpunkter och eventuella förändringar som de resulterat i. 

 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2014 
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Utökade utredningsplatser Kärnhuset 
 

Beslut 

Utöka antalet platser från 8 till 10 platser på Kärnhuset från och med 2014-10-01. 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet äldre ökar, korta vårdtider på sjukhus, minskat antal platser på vård och 

omsorgsboende samt hemmet som vårdarena medför ett ökat behov av plats för 

inneliggande bedömningar på Kärnhuset. Idag finns 8 platser för personer i behov av 

utredning och träning dygnet runt. En organisationsförändring med hemtagningsteam 

medför en utveckling och kompetenshöjning i utredningsteam. Undersköterskorna som 

idag arbetar med utredning och träning i hemmet återgår till verksamheten inne på 

Kärnhuset. Förändringen sker inom befintliga resurser. 

 
Beslutsunderlag 

Underlag för beslut 

Risk och konsekvensanalys. 

Statistik beläggning Kärnhuset samt hembedömningar/träning 
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Redovisning av inrapporterade avvikelser SoL/LSS, 2013 
 
Beslut 

Godkänna upprättad redovisning av avvikelser SoL/LSS för året 2013. 

 

Socialnämnden vill särskilt betona att arbetet med avvikelserapportering är en viktig del 

av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
Ärendebeskrivning 

Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden regleras i 

SOSFS 2011:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. Social-

tjänstens modell för rapportering och avvikelsehantering bygger på att avvikelse-

rapporten skickas via närmsta arbetsledare till kvalitetscontroller. Kvalitetscontrollern 

tar kontakt med arbetsledningen, eller i vissa fall med avdelningsledningen, för uppfölj-

ning när det är något oklart eller om det finns skäl att mer noggrant följa upp vilka  

åtgärder som vidtagits. Kontakt tas inte i alla ärenden, bara de som bedöms som  

kritiska. Årlig sammanställning av inrapporterade avvikelser görs och redovisas till  

socialnämnden och socialtjänstens ledning. 

 

Rapportering av avvikelser utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med 

rapporteringen är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden ska rättas till. 

Kommer vi tillrätta med bristerna, förhindrar vi att liknande missförhållanden upp-

kommer igen. Anställda i socialtjänsten ska genast rapportera missförhållanden och 

risker för missförhållanden, rörande enskild som idag har insatser eller som kan komma 

ifråga för insatser i verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 

Redovisning av inrapporterade avvikelser SoL/LSS, 2013. 
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Nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan utbildnings- och 

socialförvaltningarna 
 
Beslut 

Anta nyckeltalen för uppföljning av samverkan mellan socialtjänsten och utbildnings-

förvaltningen i Piteå kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-26 att uppdra till 

förvaltningarna att ta fram förslag på nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan 

socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. Förvaltningscheferna vid socialtjänsten och 

utbildningsförvaltningen har lämnat uppdrag till en arbetsgrupp att arbeta fram förslag 

på nyckeltal för uppföljning av samverkan.  

 

Uppdraget har genomförts i samarbete mellan förvaltningarna av en arbetsgrupp med 

representanter från socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

Nyckeltal för uppföljning av samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningarna. 
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Personuppgiftsombud för socialnämnden  
 

Beslut 

- Entlediga Thomas Persson från uppdraget som personuppgiftsombud. 

- Utse Stefan Wiksten till personuppgiftsombud för socialnämnden från och med 

2014-09-10  

 
Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen, PUL, är varje kommunal myndighet, det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag ansvarig för behandling av personuppgifter. Lagen 

ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen 

ska ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. Socialnämnden, 

som är personuppgiftsansvarig, ska anmäla till Datainspektionen att ett personupp-

giftsombud utsetts och vem det är.  

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en till-

gång för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av 

personuppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personupp-

giftsansvariges behandling av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar 

och att hjälpa registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Data-

inspektionen. Den personuppgiftsanvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling 

även om ombud har utsetts.  
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Tema på socialnämnden 
 
Beslut 

Fastställa tema för socialnämnden enligt följande: 

 

2014 

Oktober – Socialnämndens verksamhetsplan och övergripande verksamhetsplan 

November – Avdelningarnas verksamhetsplaner och revisorernas årliga granskning 

December – Kontaktpolitiker och Framtidens Stöd och omsorg 

 

2015 

Januari – Bokslut och årsredovisning 

Februari – Årsredovisning (Socialnämndens egen) 

Mars –  

April –  

Maj – Budget 2016 

Juni – Studiebesök i verksamheterna 

Augusti –  

September –  

Oktober – Socialnämndens verksamhetsplan och övergripande verksamhetsplan 

November – Avdelningarnas verksamhetsplaner och revisorernas årliga granskning 

December – Kontaktpolitiker och Framtidens Stöd och omsorg 

 

Teman för de månader som i nuläget står tomma, kommer att beslutas efter  

årsskiftet när ny nämnd tillträtt. 
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Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker - 

Rena Rama Delikatesser, Piteå 

 

556963-4842  

Bölefisk AB  

Storgatan 68 

941 32 Piteå 

 
Beslut 

Bevilja ansökan för Bölefisk AB org nr: 556963-4842 om stadigvarande 

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

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Rena Rama 

Delikatesser, Storgatan 68, enligt ritning. Serveringen gäller dagligen 11.00 – 01.00. 

 
Ärendebeskrivning 

Bölefisk AB 556963-4842 har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd 

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

och andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Rena Rama Delikatesser på Storgatan 68, 

enligt. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11.00 – 01.00. Rena Rama  

Delikatesser har ett befintligt serveringstillstånd på Storgatan 68, i bolaget Bölebyns 

fisk och lanthandel HB. De söker nu tillstånd på bolaget Bölefisk AB. Det är samma 

ägare och samma lokaler som det tidigare tillståndet. Positiva remisser har inhämtats 

från Polismyndigheten, enheten för miljö och hälsoskydd, Skattemyndigheten och  

Kronofogdemyndigheten. Räddningstjänsten har inget att erinra om utöver tidigare  

yttrande över lokalernas brandsäkerhet. 

 
Beslutsunderlag 

Utredning, daterad 2014-06-19 

 

_____ 
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Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut fattade 2014-08-01 – 2014-08-31 anmäls. 
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Delgivningar 
 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg, t o m juli 2014 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg, t o m augusti 2014 

- Remissvar – Kvalitet inom äldreomsorgen 

- Redovisning av hemtjänsttimmar, t o m augusti 2014 
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Övriga frågor 
 

Majvor Sjölund (C) vill att föreningar bjuds in för en dialog med socialnämnden hur 

Piteå kommun ska arbeta med missbruksvården. Frågan kommer att lyftas på kom-

mande arbetsutskott. 

 

 


