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§  169 

Julklappar försörjningsstöd 
Diarienr 14SN328 

 

Beslut  

- Socialnämnden antar upprättade riktlinjer för julklappar till barn vars föräldrar uppbär 

försörjningsstöd. 

- Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 december 2014. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning  

I Piteå kommun finns för närvarande 210 barn i familjer där föräldrarna uppbär 

försörjningsstöd. Julklappar är en fråga som engagerar både klienter och medborgare i övrigt 

och Stöd till försörjning har sedan lång tid hanterat frågan genom individuell bedömning. 

Detta synsätt har successivt inneburit att vi inte satt fokus på barnperspektivet i tillräcklig 

grad. Bedömningen har inte varit likvärdig varken avseende bistånd eller avslag eller på 

vilken nivå biståndet beviljats vid ett positivt beslut. 

 

Vi vill möjliggöra för dessa barn att få julklappar av sina föräldrar trots deras utsatta 

ekonomiska situation. Vi vill bevilja en summa pengar per barn och förälder. Det ska 

innefatta alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder. Alla föräldrar som söker och 

beviljas försörjningsstöd i december månad får en summa för julklappar till sina barn. 

 

Sammanfattningsvis är skälen till vårt förslag följande: 

 

 Barnperspektivet förstärks för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet. 

 Ett tydligt förhållningssätt skapas som möjliggör mer likartad och rättvis bedömning.  

 Likartad och rättvis bedömning leder till beslut som vid en jämförelse mellan klienter 

och handläggare är enklare att motivera. 

 

Uppföljning av kostnaden sker i början av varje år. 

 

Beslutsunderlag 

Julklappar till barn vars föräldrar uppbär försörjningsstöd 
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§  170 

Ändringar i KPR:s reglemente gällande politisk sammansättning   

Diarienr 14SN365 
 

Beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att begära att kommunfullmäktige beslutar om politisk 

sammansättning i Kommunala Pensionärsrådet enligt följande förslag:  

 

2 från socialnämnden 

1 från kommunstyrelsen 

1 från fastighets- och servicenämnden 

1 från kultur- och fritidsnämnden 

1 från samhällsbyggnadsnämnden 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2020 är var fjärde Piteåbo över 65 år. Äldreområdet omfattar mer än vård och omsorg och 

Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott föreslår därför ovanstående förslag på politisk 

sammansättning i rådet. 
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§  171 

Namnbyte för KHR till Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR   

Diarienr 14SN366 
 

Beslut 

- Föreslå kommunstyrelsen att begära att kommunfullmäktige ändrar namn på Kommunala 

Handikapprådet, KHR, till Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR. 

- Ändra i reglementet från funktionshinder till funktionsnedsättning i texten så den 

stämmer överens. 

- Ändra politisk sammansättning i rådet efter den nya nämndstrukturen 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsens terminologiråd har gått ut med rekommendationen att inte längre använda 

termen ”handikapp”. Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning av 

en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet 

mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen när det finns brister som 

begränsar en  individs möjligheter att vara delaktig. Det betyder att samhället ska anpassas, 

göras tillgängligt, efter individernas behov och inte tvärtom. Samhället ska vara tillgängligt 

för alla. Med anledning av det, har frågan om ett namnbyte väckts. Olika förslag har 

diskuterats vid KHRs sammanträde. Förslag från HSO är Kommunala Funktionshinderrådet, 

KFHR. Socialnämndens förslag är Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR. Socialnämnden 

har tagit HSOs förslag i beaktande, men väljer att föreslå kommunstyrelsen att begära en 

namnändring till Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR, med ovanstående motivering. 
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§  172 

Riktlinjer för färdtjänst  

Diarienr 14SN367 
 

Beslut 

- Alla elektriskt drivna förflyttningshjälpmedel ska ha likvärdig bedömning vid ansökan 

om färdtjänst med specialfordon. 

- Hjälpmedlet ska vara förskrivet. 

- Riktlinjerna ska gälla från och med 1 december 2014 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Under en längre tid har det förekommit ärenden där personer som har elektriskt drivet 

förflyttningshjälpmedel inte får färdtjänst med specialfordon. Anledningen är att de själva kan 

förflytta sig från rullstol till personbil. Efter resa med färdtjänst kan de dock inte förflytta sig 

själva och blir därmed beroende av en annan person för att kunna uträtta ärenden m.m. med 

de riktlinjer som socialnämnden har idag, görs dess personer osjälvständiga. Målsättningen 

för nämnden måste vara att underlätta för människor att leva ett så självständigt liv som 

möjligt. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


