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§  36 

Utvalda ärenden 
 

Två individärenden från Stöd och omsorg föredras vid dagens sammanträde. Ett ärende 

gällande boendestöd och ett ärende gällande ensamkommande flyktingbarn. 
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§  37 

Månadsuppföljning februari 2015  

Diarienr 15SN99 
 

 

Beslut 

Godkänna den ekonomiska uppföljningen för februari 2015: 

 

Ärendebeskrivning  

Periodresultatet till och med februari för Socialtjänsten exklusive förändring 

semesterlöneskuld är -0,4 mkr. Februari föregående år var motsvarande resultat +2,0 mkr.  

Prognosen för helåret -8,9 mkr att jämföra med totala resultatet för socialtjänsten 2014 som 

var -0,8 mkr. Det är för tidigt på året för att dra några stora slutsatser och analyser om 

resultatet och det är svårt att göra några säkra prognoser efter endast två månader in på 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning februari 2015 

SN bild februari 2015 

SN bild februari 2015 särredovisade verksamheter 
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§  38 

Årsredovisning 2014 - Socialtjänsten övergripande  

Diarienr 15SN65 
 

  

Beslut 

Godkänna upprättad årsredovisning för 2014. 

 

Ärendebeskrivning  

Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2014 av förvaltningsledning/stab. 

Redovisningen innehåller aktiviteter och resultat kopplat till uppdrag i socialtjänstens 

övergripande verksamhetsplan för 2014. Genomförda aktiviteter under verksamhetsåret 

syftar till att styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i 

Piteå. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens övergripande årsredovisning 2014 
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§  39 

Avdelningarnas årsredovisningar 2014  

Diarienr 15SN81 
 

 

Beslut  

Godkänna samtliga verksamheters årsredovisningar för 2014. 

 

Ärendebeskrivning  

Årsredovisning för 2014 för respektive verksamhet föredras.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Äldreomsorg 

Årsredovisning 2014, Stöd och omsorg 

Årsredovisning 2014, Administrativa avdelningen 
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§  40 

Begäran om att tidigarelägga investeringar i projektet VIVA till 

baspersonal 
 

Diarienr 15SN72 
 

 

Beslut  

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att få tidigarelägga 

användandet av medel, avsatta för investering i projektet VIVA till baspersonal, från 2016 

till 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Inom socialtjänsten pågår ett projekt med datorisering av baspersonal. Syftet med projektet 

är att dokumentation ska ske direkt i verksamhetssystemet VIVA och att det ska 

dokumenteras enligt socialstyrelsens krav. Socialtjänsten har i VEP 2015-2017 fått 

investeringsmedel för projektet med 100 tkr 2015 och 160 tkr 2016 för inköp av datorer. 

Projektet fortlöper och inom stöd och omsorg är all personal utbildad och dokumenterar i 

VIVA. Inom äldreomsorgen har utbildningar startat och arbete pågår. För att inte projektet 

ska avstanna kommer de medel som socialtjänsten fått på 160 tkr att behöva användas för 

2015 istället för 2016. Den totala investeringssumman för projektet är oförändrad men 

investeringarna behöver tidigareläggas. Därför måste socialnämnden begära hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om en tidigareläggning av de medel som de kommer 

att få 2016 enligt VEP 2015-2017  
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§  41 

Omräkning av omvårdnadsavgifter 2015   

Diarienr 15SN76 
 

 

Information lämnas till socialnämnden om hur 2015 års prisbasbelopp påverkar 

omvårdnadsavgifternas storlek. Prisbasbeloppet höjs från 44 400 kr 2014 till 44 500 kr 2015. 

En höjning motsvarande 0,2 %. Resultatet av höjningen innebär att högsta avgift inom 

omvårdnad som kan tas ut är 1 780 kr per månad jämfört med 1 776 kr per månad 2014. 

 

Avgifter för 2015 blir enligt nedan: 

 

Omvårdnadsavgifter: 

ÄO  1 780 kr/mån för alla boenden, även medföljande maka. 

SO  1 085 kr/mån. 

 

Hemtjänstavgifter: 

 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling osv.) 180 kr/timme 

Omvårdnadsinsatser     80 kr/timme 

 

Hemtjänstavgifterna är oförändrade jämfört med 2014, det enda som ändras är att maxtaxan 

höjs 4 kr till 1 780 kr per månad. Förändring av timtaxan beslutas av kommunfullmäktige. 
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§  42 

SoL-LSS avvikelser för 2014  

Diarienr 15SN64 
 

 

Beslut  

- Godkänna upprättad sammanställning av avvikelser SoL-LSS för året 2014. 

- Socialnämnden uppmanar verksamheterna att arbeta aktivt med avvikelserapportering 

som ett led i det löpande förbättringsarbetet 

 

Ärendebeskrivning  

Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden regleras i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5).  

 

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om Lex 

Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt 

att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande 

missförhållanden uppkommer igen. Centrala skyldigheter i bestämmelserna om Lex Sarah är 

rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja 

missförhållandet och anmälningsskyldigheten. 
 

Inkomna avvikelser ska sammanställas för att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.  Den 

samlade bedömningen av årets sammanställning är att det fortfarande är stor skillnad mellan 

olika verksamheter på hur man rapportera avvikelser.  
  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av avvikelser SoL-LSS 2014. 
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§  43 

Lokalt styrdokument för Piteå gällande NORRBUS  

Diarienr 15SN49 
 

 

Beslut 

Godkänna överenskommelsen om samverkan kring barn och unga mellan Piteå 

närsjukvårdsområde, socialtjänsten och utbildningsförvaltningen i Piteå kommun.   

 

Ärendebeskrivning 

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma 

riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. En revidering av länsöverenskommelsen 

Norrbus är genomförd 2013. Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen har antagit den reviderade överenskommelsen.  

 

I länsöverenskommelsen framgår att på kommunnivå ska det finnas en samverkansgrupp och 

ett lokalt styrdokument för samverkan. Det lokala styrdokumentet ses över vartannat år och 

revideras vid behov. Närsjukvårdschefen ansvarar för att leda arbetet i samverkansgruppen, 

som också är styrgrupp.  

 

Beslutsunderlag 

Lokalt styrdokument för Piteå gällande Norrbus. 
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§  44 

Länsgemensam och lokal rutin fast vårdkontakt  

Diarienr 14SN319 
 

 

Beslut  

Godkänna lokal rutin fast vårdkontakt. 

 

Ärendebeskrivning  

Den 1 juli 2010 infördes en ny bestämmelse i 29 a § hälso- och sjukvårdslagen om fast 

vårdkontakt. I Norrbotten togs 2013 en gemensam rutin fram i samarbete mellan 

kommunförbundet och Norrbottens Läns Landsting. För att förtydliga ansvaret har under 

2014 en lokal rutin arbetats fram i Piteå kommuns socialtjänst. De verksamheter som berörs 

inom kommunens ansvarsområde är de verksamheter där det förekommer hälso- och 

sjukvård. 

 

Den fasta vårdkontaktens uppgifter är att överblicka patientens hela vårdsituation och 

därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. Det kan exempelvis innebära att 

samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara 

kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra berörda 

myndigheter.  

 

Beslutsunderlag 

Fast vårdkontakt – meddelandeblad från Socialstyrelsen nr 9/2012 

Länsövergripande rutin fast vårdkontakt 

Lokal rutin fast vårdkontakt 
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§  45 

Prioritering och arbetssätt för hemsjukvårdens rehabenhet  

Diarienr 15SN80 
 

 

Beslut  

Anta ny prioriteringsordning för hemsjukvårdens rehabenhet 

 

Ärendebeskrivning  

Rehabenheten vill förändra sitt arbetssätt och anpassar sig därmed till övriga länet och landet 

som helhet genom att arbeta enligt följande prioriteringsordning:  

 
1. Behov av åtgärd vid palliativ vård 

2. Behov av åtgärd gällande trygghet och säkerhet i samband med utskrivning från 

sluten vård till ordinärt boende eller till vård och omsorgsboende 

3. Behov av åtgärd gällande trygghet och säkerhet vid händelser i hemmet (ordinärt 

eller vård och omsorgsboende) 

4. Behov av åtgärder och insatser för att utveckla funktioner 

5. Behov av åtgärder och insatser för att bibehålla funktioner 
 

Hemsjukvårdens rehabenhet ska även erbjuda förflyttningsutbildning till personal inom 

äldreomsorgens hemtjänst och vård-och omsorgsboende. 
 

Den nya prioriteringsordningen innebär att punkt 4 och 5 byter plats med varandra i 

förhållande till tidigare prioriteringsordning. 
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§  46 

Kompletterande val till KFR  

Diarienr 15SN107 
 

 

Beslut 

Utse följande som ordinarie ledamot och ersättare till Kommunala Förebyggarrådet, KFR: 

 

Britta Lysholm (C) – Ordinarie ledamot 

Charlotte Elworth (M) – Ersättare 

 
Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens sammanträde 21 januari 2015 utsågs 2 representanter till Kommunala 

förbyggarrådet (KFR), 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare. Sedan KFR:s reglemente 

uppdaterats ska socialnämnden ha 2 ordinarie och 2 ersättare med i rådet, varför ytterligare 

representanter utses vid dagens sammanträde. 
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§  47 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-02-01 – 2015-02-28 anmäls. 
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§  48 

Delgivningar  

 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna med ett godkännande:  

 

- Ärendeflöde för hemtjänst inom Stöd och omsorg t o m januari 2015 

- Redovisning av hemtjänsttimmar t o m januari 2015 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Beslut från KS och KF 
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§  49 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Oanmäld inspektion av IVO vid Munkberga 

- Ändrade uthyrningsvillkor för trygghetsbostäder 
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§  50 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

Inget aktuellt finns att rapportera vid dagens sammanträde. 
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§  51 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


