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Beslutande: 
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§  20 

Utvalda ärenden 

 

Två ärenden från verksamheten, ett från Stöd och omsorg och ett från Äldreomsorgen, 

föredras vid dagens sammanträde. 
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§  21 

Avdelningarnas verksamhetsplaner 2015  

Diarienr 15SN50 
 

 

Beslut 

Anta samtliga verksamhetsplaner för 2015 med föreslaget tillägg i SO:s VEP. 

 
Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplaner för 2015, omfattande socialnämndens samtliga verksamheter har 

upprättats utifrån fullmäktiges verksamhetsplan. De redovisas vid dagens sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2015 för: 

Administrativ avdelning 

Stöd och omsorg 

Äldreomsorg 
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§  22 

Begäran om omvandling av driftsmedel till investeringar  

Diarienr 15SN20 
 

 

Beslut  

Socialnämnden begär hos kommunfullmäktige att få omvandla 2,5 mkr från statliga 

prestationsmedel till investeringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen är inne i en stor förändringsprocess. Antalet äldre ökar, särskilt gruppen över 

90 år, samtidigt som vi minskar på antalet platser på särskilda boenden och omvandlar dessa 

till trygghetsboendeplatser. Detta medför bland annat att hemtjänsten ökar vilket leder till ett 

behov av större och fler hemtjänstlokaler. Journalföring för baspersonal införs också 

successivt och innebär behov av datorer och dataarbetsplatser. Tidigare beslut om att införa 

arbetskläder för vårdpersonalen innebär att personalens möjlighet att klä om samt att förvara 

privata kläder måste ses över, vilket innebär kostnader för omklädningsskåp m.m. Vid 

ingången av projektet ”Framtidens äldreomsorg” avsattes 2 mkr till omställningskostnader 

för projektet. Detta var tänkt att täcka behov av anpassningar och ombyggnationer av 

kommunens lokaler till förändringar i verksamheten. Dessa räcker inte till de behov som 

finns. Äldreomsorgen har i sin budget 550 tkr till inventarier, som årligen förbrukas till 

nyanskaffning och reinvesteringar av inventarier.  

 

Äldreomsorgen har under 2014 erhållit 3,5 mkr i statliga prestationsmedel. Dessa har 

erhållits för något som redan presterats och inga specifika krav finns på hur dessa får 

användas. Förslaget är att använda 1 mkr av dessa till personalutveckling och 

personalförsörjning och att man omvandlar resterande 2,5 mkr till investeringsmedel för att 

kunna göra återstående åtgärder som anses nödvändiga. Av dessa 2,5 mkr används 1,5 mkr 

till investeringar i lokaler och 1 mkr till inventarier. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning angående omvandling av driftsmedel till investeringar 
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§  23 

Loggkontroll 2014  

Diarienr 14SN413 

  

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 2014.  

Granskningen visade att samtlig personal som läst i personakten varit behörig.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av loggkontroll. 

Rutin för loggkontroll. 
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§  24 

Patientsäkerhetsberättelse 2014  

Diarienr 15SN31 
 

 

Beslut  

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2014. 

 

Ärendebeskrivning  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 

patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat innehålla 

en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 

möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Exempel 

på vilka resultat som uppnåtts kan vara att antalet fallskador eller vårdrelaterade infektioner 

har minskat, att rutiner har förändrats och att följsamheten till befintliga rutiner har ökat, att 

det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem har 

införts. Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i 

patientsäkerhetslagen varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, samverkan och hur risker för 

vårdskador har hanterats. 

 

Syftet med patientsäkerhetesberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens kontroll 

över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta IVOs (inspektionen för vård- och 

omsorg) tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. 

allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

bygger på verksamhetens inrapporterade egenkontrolluppgifter, avvikelser samt 

observationer från MAS. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelsen 2014 

Sammanställning inkomna resultat på enhetsnivå 
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§  25 

Delegationsrätt på korttidsvistelse / avlösning  

Diarienr 14SN380 
 

 

Beslut  

Förändra delegationsordningen i äldreomsorgen och från och med 1 mars 2015 fatta 

individuella biståndsbeslut i enlighet med 4 kap. 1 § SoL enligt nedan: 
 

Korttidsvistelse i form av:   Delegat  
  

Avlösning på avlösningsenhet  Biståndshandläggare 

    Enhetschef myndighetsutövning 
 

Växelvård på avlösningsenhet  Biståndshandläggare 

    Enhetschef myndighetsutövning 
 

Heldygnsbedömning på utredningsenhet  Biståndshandläggare 

    Enhetschef myndighetsutövning 
 

Dagverksamhet   Biståndshandläggare 

    Enhetschef myndighetsutövning 

 

Ärendebeskrivning  

Äldreomsorgen fattar i nuläget inte individuella biståndsbeslut om korttid i form av 

avlösning eller växelvård på avlösningsenhet, heldygnsbedömning på utredningsenhet eller 

insats i form av dagverksamhet. 
 

Då det nationella läget ställer högre krav på en rättsäker och väl dokumenterad handläggning 

samt systematisk uppföljning bör äldreomsorgen fatta individuella beslut enligt 4 kap. 1 § 

SoL samt enligt LSS 9 § punkt 6 gällande ovanstående insatser. För detta krävs en ny 

delegationsordning för äldreomsorgens biståndshandläggare som täcker in aktuella 

insatsområden. Handläggarna har sedan tidigare delegation på att fatta beslut om 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9 § punkt 6 samt beslut om 

dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § SoL.  
 

Förändring kräver också tid för implementering i utredningsförfarande och 

verksamhetssystem samt information till berörda. Genom att fatta rambeslut för aktuella 

insatser, vilket det finns stöd för i lagstiftningen att fatta så länge det gagnar den enskilde, 

kan ändå verksamhetsidén om tillgänglighet och flexibilitet behållas.   

 

Beslutsunderlag 

Delegation LSS korttid enligt beslut Sn § 109 

Utredning gällande individuella beslut på dagverksamhet samt korttidsvistelse i form av 

avlösning på avlösningsenhet och heldygnsbedömning på utredningsenhet 
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§  26 

Förändring av delegationsordning - Äldreomsorgen  

Diarienr 14SN381 

  

Beslut  

Fastställa ny delegationsordning i äldreomsorgen att gälla från och med 1 mars 2015. 
 

Ärendebeskrivning  

Det har skett ett flertal förändringar av varierande omfattning inom äldreomsorgen och en 

anpassning av delegationsordningen behöver ske utifrån dessa. Därför har genomgång av 

delegationsordningen skett samt förslag till förändring enligt bifogat beslutsunderlag framtagits.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny delegationsordning 
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§  27 

Framtidens äldreomsorg/ Källbogården  

Diarienr 15SN55 
 

 

Beslut 

- Äldreomsorgen tillsammans med Pitebo tar fram program och tillhörande hyreskalkyl för 

utbyggnad av matsalar och dagrum gällande Källbogården i enighet med tidigare beslut. 

- Utredning av att skapa 6 nya platser på Källbogården visar att det är genomförbart att 

skapa 5 platser men bedömningen är att kostnaden per lägenhet är för stor. 

- Planera in ovanstående 6 lägenheter i det nya vård och omsorgsboendet som projekteras 

under 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Efter Socialstyrelsens tillsyn i Piteå kommun under hösten 2010 samt våren 2011 framkom 

att i särskilda boenden för äldre är närheten till personal mycket viktig för att uppnå trygghet 

och säkerhet. Det medför att bemanningen måste vara sådan att personalen kan ha uppsikt 

över de boende för att kunna ge den hjälp och det stöd som de behöver. Socialstyrelsen 

menar att tillräcklig bemanning är att man har möjlighet att hålla uppsikt och finns 

lättillgänglig för de boende. Man ska säkerställa att boendeenheterna nattetid är bemannade 

på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över enskilda enheter och vid behov och utan 

dröjsmål kan hjälpa personer som inte är orienterade i tid och rum samt personer som inte 

kan påkalla hjälp genom att hantera larm. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 att ställa sig bakom den principiella inriktningen 

i utredningen om Framtidens äldreomsorg i enlighet med socialnämndens beslut 2013-03-13. 

I beslutet framgår att man på Källbogården omvandlar 18 platser till 

trygghetsboendelägenheter. Dessa lägenheter är inrymda i hus C och D och är byggda i 

vanliga trapphus. Utifrån Socialstyrelsens bedömning av uppsikt på enheter bedöms dessa 

hus ej vara lämpliga som vård och omsorgsboendeplatser. Med gällande planering får 

Källbogården 39 vård och omsorgsboendelägenheter, 18 trygghetsboendelägenheter, lokaler 

för samvaro och om möjligt hemtjänstlokaler. 

 

Utifrån ovanstående problematik togs en produktionskalkyl fram 2013-03-05 som innebär att 

södra sidan och hus A byggs ihop och där får man då tillgång till matsalar och dagrum till 

respektive enhet och i samma plan. Kostnaden då beräknades till 11 170 000 kr. En 

påbyggnad med 6 lägenheter är inte möjlig och innebär för höga kostnader. 

 

Socialnämnden beslutade 2014-12-19 om inflyttningsstopp i hus C och D för att kunna 

använda tomma lägenheter som ersättningslägenheter vid den planerade ombyggnationen. 
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§  28 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2015  

Diarienr 15SN45 

  

Beslut  

Socialnämnden beslutar att anta upprättade riktlinjer och normer gällande bistånd till 

försörjningsstöd och livsföring i övrigt 

 

Ärendebeskrivning  

Verksamheten har reviderat gällande riktlinjer och gjort bland annat följande förändringar: 

 

 Prisbasbeloppet är detsamma som år 2014, 44 500kr 

 Tydliggjort vad som gäller avseende godtagbar boendekostnad 

 Uppdaterat belopp för bilschablon och hyresnivåer 

 Belopp för hemutrustning, spädbarnsutrustning, sparade medel och hemmaboende 

vuxen över 18 år har ändrats till procent av prisbasbeloppet 

 Redaktionella justeringar 

 

Beslutsunderlag 

Piteå kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
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§  29 

Ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2014  

Diarienr 15SN34 

  

Beslut  

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4 2014 till  

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänstlagen 16 kap 6§ 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 4 2014 
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§  30 

Ej verkställda beslut LSS, kvartal 4 2014  

Diarienr 15SN35 

  

Beslut  

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4 2014 till 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

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 4 2104 
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§  31 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-01-01 – 2015-01-31 anmäls. 
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§  32 

Delgivningar  

 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Bemanning inom äldreomsorgen – remissyttrande till Socialstyrelsen 

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

- Ärendeflödet för hemtjänsten inom Stöd och omsorg, t o m december 2014 

- Redovisning av hemtjänsttimmar, t o m december 2014 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg, t o m januari 2015 
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§  33 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Bokslutsberedning 

- Rekryteringar inom kommunen 

- Länsträff för socialnämndsordförande och vice ordförande 19-20 februari 

- Färdtjänst 

- Upphandling för uppförande av Äldrecentra 

- Information från Styrgrupp Äldreomsorgen 

- Villa Utkiken erbjudande till BUN för daghemsverksamhet 
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§  34 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

Anhörigträff har hållits på ett flertal äldreboenden: 

 

Munkberga – Gick igenom enkät om kundnöjdhet. I stort visade den på hög kundnöjdhet, 

undantaget punkten om meningsfull vardag. Positiva kommentarer kring boendepatrullen. 

 

Källbogården – inget speciellt 

 

Öjagården – inget speciellt 

 

Mogården – Leena Leijon går in som ny boendechef. 
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§  35 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


