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§  53 

Utvalda ärenden 

 

Två individärenden föredras vid dagens sammanträde, ett från Äldreomsorgen och ett från 

Vuxna funktionsnedsatta. 
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§  54 

Budget 2016 - Tema  

Diarienr 15SN117 
 

 

Beslut  

Anta budget 2016 med äskanden om medel för investeringar och drift enligt följande: 

 

 

Investeringar 2016-2018 (tkr) Underlag Prio Budget  

2016 

Plan  

2017 

Plan  

2018 

Socialnämnden, totalt   832212 60920 2000 

Nytt Äldrecentrum 2:19 * 22500   

Inventarier nytt äldrecentrum 2:19 * 2500   

Trygghetslarm ordinärt boende ÄO, 

SO 

2:12 * 820 820  

VIVA till baspersonalen 2:14 * 160   

Nytt vård- och omsorgsboende 

 

2:03 1 52000 52000  

Inventarier till nytt vård- och 

omsorgsboende 

2:04 1  6000  

Byte av larmtelefon och växelsystem 

p.g.a. digitalisering 

2:01 2 600 600 500 

Telefonsystem till Munkbergas 

demensboende 

2:06 3 240   

Investeringsram ospecificerad 2:13 4 1500 1500 1500 

Utbyggnation Rosågränd 2:02 5 650   

Anpassning av hemtjänstlokaler 

(Norrgården, Hortlaxgården) 

2:05 6 250   

Åtgärdande av sänggrindar till 

vårdsängar samt reinvesteringar av 

hjälpmedel 

2:09 7 500   

Arbetsbelysning Österbo 2:07 8 192   

Behov av reinvestering inventarier 2:10 9 1000   

Inrättande av två personaltoaletter 

Österbo 

2:08 10 300   

Anpassning samvarolokal 

Roknäsgården 

2:11 11 xxxx   

*Pågående investeringar från föregående år. 

 

Prioriteringsordningen justeras om under förutsättning att medel för punkterna 5 och 6 

beviljas vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27. 
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Ökade driftkostnader 2016-2018 

(tkr) 

Underlag Prio Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Socialnämnden, totalt   1057 9670 32170 

Nytt äldrecentrum 2:19 * 557 1670 1670 

VIVA till baspersonalen 2:14 * 500 500 500 

Nytt vård- och omsorgsboende 2:03 1  75000 30000 

 

 

Driftbudget utöver ram Budget 

2015 

Budget  

2016 

Plan  

2017 

Plan  

2018 

Personal ÄO – specialdestinerat 

statsbidrag 

5 000* 10 000 10 000 10 000 

Socialnämnden 

- Gruppboenden SO 

- Övriga driftsökningar SO 

- Äldreomsorg 

 15 000 15 000 15 000 

Arbetskläder  1 500 3 000 4 500 

 

Framlagda driftsbehov är egentligen 56,1 mkr för 2016, men socialnämnden begär 25 mkr 

där 10 mkr är i enlighet med specialdestinerat statsbidrag för Äldreomsorgen. 

15 mkr är ökade intäkter enligt LSS-utjämningen. 

* Dessutom begär socialnämnden 5 mkr redan hösten 2015 som är specialdestinerat 

statsbidrag till äldreomsorgen och utbetalas till kommunerna september 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämndens budgetförslag för 2016 redovisar prioriterade mål per strategiskt område. 

Prognosen för 2015 är i nuläget sämre än budget, även om det är för tidigt att göra en 

prognos efter ett kvartal. Det är främst faktorer inom de områden som styrs av lagkrav som 

påverkar ett prognostiserat underskott. Budgetförslaget innehåller även prioriterade 

investeringsbehov kopplade till måluppfyllelse och redovisning av ökade driftskostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2016 

 

 

 

 
 

  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-04-22 

7 (22) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  55 

Förstärkt månadsbokslut jan-mars och årsprognos 2015  

Diarienr 15SN123 
 

 

Beslut  

- Godkänna den ekonomiska uppföljningen för mars 2015 

- Uppdra till förvaltningen att göra en fördjupad analys av äldreomsorgens underskott. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och 

med mars om -4,3mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat 2,0 mkr. 

Skillnaderna mellan åren återfinns såväl inom Stöd och omsorg som inom Äldreomsorg. För 

helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett budgetunderskott om -8,2 mkr. I 

jämförelse med bokslutet 2014 är det en försämring med lika mycket, i och med att resultatet 

före förändring semesterlöneskuld var ett nollresultat. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning mars 2015 

SN-bild mars 2015 

SN-bild mars 2015 särredovisade verksamheter 
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§  56 

Omfördelning av driftsmedel till investering inom socialtjänsten 2015  

Diarienr 15SN110 
 

 

Beslut 

Anta föreslagen omfördelning av driftsmedel till investeringsmedel för socialtjänsten 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

I fullmäktiges beslut om VEP 2015-2015 finns möjligheten att omfördela 1 000 tkr från drift 

till investering inom socialtjänsten. Av omfördelningen från drift till investering föreslås 

fördelning enligt nedan: 

 

Förvaltningsövergripande och ADM  100 tkr 

Äldreomsorg   550 tkr 

Stöd och omsorg  350 tkr 
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§  57 

Ersättning till pensionerade sjuksköterskor sommaren 2015  

Diarienr 15SN109 
 

 

Beslut 

Socialnämnden begär att personalkontoret fattar beslut om en timlön på 300 kronor för 

pensionerade sjuksköterskor sommaren 2015 

 

Ärendebeskrivning  

För att garantera den medicinska säkerheten på vård- och omsorgsboendena under sommaren 

behöver ordinarie personal ersättas under semestrar och föräldraledigheter och därför 

behöver vi anställa sjuksköterskevikarier. Tillgången på vikarier har många år varit dålig och 

har ytterligare försämrats. På annonsen efter sommarvikarier 2015 finns exempelvis ingen 

sökande. 

 

På flera boenden har man kunnat anställa pensionerade sjuksköterskor både som vikarier 

under sommaren, men även för inhopp under övriga året. För dessa sjuksköterskor är 

arbetsgivaravgiften ca 20 % lägre. Vi avropar även sjukskötersketjänster från de 

bemanningsföretag vi har avtal med. Bemanningsföretagen har de senaste åren inte kunnat 

leverera mer än en liten del av det vi beställt.  Kostnaden för sjuksköterskorna från 

bemanningsföretagen är hög. Timpriset för en sjuksköterska till äldreboende är ca 500 kr och 

för en sjuksköterska till hemsjukvården ca 550 kr för tjänstgöring en vardag. Helger och 

nätter är timpriset högre. 

 

Vi har även erbjudit tillsvidareanställda sjuksköterskor ersättning, ett så kallat sommaravtal, 

om de tar extrapass eller skjuter på sin semester. 2014 erbjöds de 1000 kr per arbetspass de 

tog på sig extra. De har kunnat få 4000 kr om de flyttar sin semester 1 vecka, 9000 kr för 2 

veckor, 15 000 kr för 3 veckor och 20 000 kr för 4 veckor för att klara bemanningen. De 

pensionerade sjuksköterskorna vi anställer har god kunskap om jobbet och vår verksamhet. 

De sjuksköterskor vi får från bemanningsföretagen kan sitt jobb, men har ingen kunskap om 

vår äldreomsorg. Sjuksköterskorna som arbetat hela året behöver sin ledighet och därför är 

ett sommarerbjudande en dålig lösning. 

 

För att klara den medicinska säkerheten behöver vi kunna anställa de pensionärer som är 

beredda att arbeta i verksamheterna. Vi har pensionärer vi skulle kunna rekrytera för 

sommaren, men som kräver högre timlön än den arbetsgivaren är beredd att betala. Även 

med en högre timlön till pensionerade sjuksköterskor skulle det fortfarande vara billigare än 

andra alternativ som finns. 

 

Boendechefer/enhetschefer i Äldreomsorgen har ansvaret för den medicinska säkerheten, 

men saknar mandat att besluta om lönen. Som chef kan man besluta om att köpa 

sjukskötersketjänster för 500 kr per timme, men man har inte mandat att erbjuda en 

pensionerad sjuksköterska en timlön på 300 kr per timme. Därför föreslår vi att de 

pensionerade sjuksköterskorna erbjuds en timlön på 300 kr under juni, juli och augusti. 
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§  58 

Ändrade uthyrningsvillkor för trygghetsbostäder   

Diarienr 15SN113 
 

 

Beslut 

Socialnämndens uppfattning är att fullfölja Kommunfullmäktiges boendestrategi för 

seniorboende och trygghetsboende som innebär 65 års åldergräns för seniorboende och 75 

års åldersgräns för trygghetsboende. 

Motivering: 

Antalet äldre över 75 år kommer att öka och i trygghetsboende finns särskilda insatser just 

för att tillgodose den äldre målgruppens behov. I trygghetsboendena finns därför 

samvarolokaler med personal och trygghetslarm. Hemtjänstlokalerna är lokaliserade i samma 

hus som trygghetsboenden och trygghetslägenheterna i Hortlax och Öjebyn är dessutom 

ihopkopplade med särskilt boende, Hortlaxgården och Öjagården. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ändrade uthyrningsvillkor för 

trygghetsbostäder. 

 

Ett antal lägenheter inom äldreboendena i Hortlaxgården och Öjagården har ställts om till 

trygghetslägenheter med hyresvillkoret att avtalstecknaren ska vara minst 75 år. Dessa hyrs 

ut av Fastighets- och servicekontoret via Pitebo. 11 lägenheter färdigställdes i Hortlax och 

släpptes som möjliga att hyra under våren 2014, av dessa har 4 lägenheter aldrig blivit 

uthyrda. I Öjebyn har 22 lägenheter färdigställts i dagsläget, 4 av dessa är outhyrda. 

Ytterligare 25 lägenheter ska omvandlas i Öjebyn under 2015. 

 

Idag har Socialförvaltningen möjlighet att bevilja förtur och möjlighet till parboendegaranti. 

Socialförvaltningen har inte möjlighet att besluta om förtur utifrån individuell prövning 

eftersom det då blir ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Individuell prövning enligt 

socialtjänstlagen är endast tillämpat på särskilt boende och inte på trygghetsboende och 

seniorboende där gäller sedvanlig köhantering. 

 

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår att för denna typ av lägenheter ändras 

åldersvillkoret från 75 år till 70 år. Förslaget skulle ge möjlighet till ökade intäkter, det finns 

också efterfrågan från åldersgruppen 70 -75 år.  

 

Beslutsunderlag 

§ 17 Ändrade uthyrningsvillkor för trygghetsbostäder Diarienr 15FSN23 
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§  59 

Projektering av nytt vård-och omsorgsboende  

Diarienr 15SN70 
 

 

Beslut  

- Hos kommunfullmäktige begära att bygga ett nytt vård och omsorgsboende med 60 

platser som är inflyttningsklart hösten 2017.  

- Begära investeringsmedel till fastigheten motsvarande 52 miljoner 2016 och 52 miljoner 

2017 samt ytterligare begära 6 miljoner kr till 2017 avseende inventarier. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet personer över 80 år har under åren 2000 till 2015 ökat med 631 personer. Antalet 90 

år och äldre har ökat med 145 personer. Under samma tidperiod har antalet lägenheter på 

vård- och omsorgsboendena minskat med totalt 177 st vilket motsvarar 3 stora vård- och 

omsorgsboenden med 59 platser vardera. 

 

En beredningsgrupp med bred politisk förankring har arbetat fram förslagen i projektet 

Framtidens äldreomsorg. I samband med detta ställdes krav från pensionärsorganisationerna 

om att man skulle kompensera nedlagda vård- och omsorgsboendeplatser med ett nytt vård-

och omsorgsboende/demensboende. Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att ställa sig 

bakom den principiella inriktning som lades fram i utredningen om Framtidens äldreomsorg. 

Det beslutades även under hösten 2014 att avsätta 1 mkr som ska användas till planering och 

projektering för nytt vård- och omsorgsboende/demensboende. 

 

Äldreomsorgen ser ett stort behov av att skapa fler vård- och omsorgsboendeplatser då 

antalet äldre ökat, fortsättningsvis ökar och antalet platser under samma tidsperiod minskat. 

Förslaget bygger på ett vård- och omsorgsboende med 54 enrumslägenheter och 6 

tvårumslägenheter. Den totala arean är beräknad till 4000 m
2
. Det ger ett investeringsbehov 

på 104 mkr till fastigheten samt 6 mkr till inventarier, totalt 110 mkr. Driftskostnaden 

beräknas till 7,5 mkr 2017 och ca 30 mkr 2018 (exklusive hyra). Av driftskostnaden är ca 90 

% personalkostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning om nytt vård och omsorgsboende 

Befolkningsutveckling 

Antal äldre i Piteå kommun t o m 2040 

 

 

 
 

  



 

Socialnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-04-22 

12 (22) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  60 

Utbyggnad av LSS-gruppbostäder  

Diarienr 15SN100 
 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att inrätta fler gruppbostadsplatser 

 

Ärendebeskrivning  

Det finns idag 10 ej verkställda beslut om särskilt boende. Ytterligare fem personer har ansökt 

om gruppbostad. Inrättande av fler gruppbostadsplatser är nödvändigt. 

 

Inrättande av fler gruppbostadsplatser 
Socialnämnden blockhyr lokaler på Småstugegränd. Ritningsarbete pågår. Uppdraget till 

landstinget är att i befintliga lokaler rita in 7 lägenheter på ca 40 kvm vardera. Beräknas 

kunna vara inflyttningsklart april 2016. 

Investering: larm och inventarier  250 tkr 

Drift: 7 personal, vaken natt                    4 000 tkr 

årshyra + el beräknat på 1100kr/kvm  320 tkr 

 

Stöd och omsorg övertar Kärnhusets lokaler från äldreomsorgen. Lokalerna ger möjlighet till 

6 boenderum och 2 utredningsplatser. Inflyttningsklart oktober 2016. 

Investering: inventarier   200 tkr  

färdigmöblerade rum utredningsplatser    50 tkr 

Drift: 7 personal, vaken natt                     4000 tkr 

hyra ramöverföring från äldreomsorgen       0 tkr 

 

Munksunds gruppbostad på Vandrarstigen byggs ut med 2 lägenheter. Ritningar och 

kostnadsförslag ännu ej klart. Byggstart hösten 2015. 

Investering: uppskattad byggkostnad                       3500 tkr 

Drift: 1 personal samt utökad årshyra    600 tkr 

 

Enligt LOU upphandlas en gruppbostad med 6 lägenheter i hyreshus. Gruppbostaden 

blockhyrs av socialnämnden. Inflyttningsklart 2017. 

Investering: inventarier                        200 tkr 

Drift: 7 personal, vaken natt                     4000 tkr 

årshyra + el beräknat på 1500kr/kvm  290 tkr 

 

Utökat tjänsteköp av äldreomsorgen av rehab och sjuksköterskeinsatser då antalet 

gruppbostadsplatser utökas. En utökning av rehab och sjuksköterskeinsatser förutsätts också 

för att kunna tillgodose behovet av utredningsresurs vid övertagande av Kärnhuset och tänkta 

utredningsplatser till en kostnad av 1 mkr. 
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§  61 

Permanentning av projektet nattillsyn via kamera  

Diarienr 15SN79 
 

 

Beslut 

- Socialnämnden beslutar att permanenta projektet nattillsyn via kamera. 

- Socialnämnden beslutar att bistånd i form av tillsyn nattetid kan ske via kamera. 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå kommuns nattpatrull har deltagit i ett projekt med tillsyn via kamera. 

Kommunförbundet har inbjudit länets kommuner att delta och Piteå kommun har varit med i 

projektet sedan april 2014. Vi har haft tillgång till sex kameror under försöksperioden. 

Projektet har vänt sig till personer inom äldreomsorgen som behöver en tillsyn nattetid för att 

känna trygghet. Fysisk tillsyn kan väcka omsorgstagaren, vilket elimineras vid fjärrtillsyn. 

 

Eftersom nattpatrullens resurser är begränsade, erbjuds besök av nattpatrull till dem som 

behöver hjälp med annan insats än tillsyn i första hand, till exempel hjälp till toaletten eller 

vändning i säng. En skriftlig överenskommelse med omsorgstagaren upprättas där 

kommunen tillåts montera in en kamera i omsorgstagarens hem. I överenskommelsen 

kommer man också överens om på vilket sätt tillsynen skall ske. Vanligast är tillsyn vid ett 

tillfälle varje natt, men tillsyn kan beviljas flera gånger varje natt. Om inte omsorgstagaren 

ligger i sin säng tittar man igen efter en kvart, sedan upprepas det igen efter ännu en kvart. 

Vid behov åker nattpatrullen hem till omsorgstagaren.  

 

Om projektet permanentas är larmgruppen den som är lämpligast att sköta installation av 

kameran i hemmet. 

 

Under försöksperioden har kostnaden varit 1900 kr/mån och kamera. Vid en permanentning 

av projektet kommer en upphandling att ske och troligtvis kommer kostnaden per kamera då 

att sänkas. Vid upphandling måste behovet av tekniskt stöd beaktas. En kommun av Piteås 

storlek kan enligt beräkning ha behov av 12-15 kameror. Ett besök av nattpatrullen kostar 

460 kr (enligt 2014-års redovisning), 1 ggr/natt 30 dagar/mån ger en kostnad av 13 800 

kr/mån, 2 ggr/natt gånger 30 dagar/mån ger en kostnad av 27 600 kr/mån. 
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§  62 

Remiss av motion om utredning angående romska tiggare och deras 

barn 
 

Diarienr 14SN399 
 

 

Beslut 

Socialnämnden avger yttrande i enlighet med bifogat svar på motionen 

 

Ärendebeskrivning  

Yrkande enligt motionen 

- Tillsätta en utredning för att ta reda på vad kommunen har för skyldigheter och vad de 

kommunala organen kan åstadkomma tillsammans med andra samhällsfunktioner för att 

på bästa sätt hjälpa de romska tiggarna. 

- Att på lämpliga sätt insamla kunskaper från medborgare i kommunen, från företag och 

andra kommuner för att åstadkomma en handlingsplan som kan användas som beredskap 

om/när fler romer kommer till Piteå med sina barn. 

 

Sammanfattning 

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och även till Piteå. Flera 

försörjer sig genom tiggeri. Nya frågor och nya uppgifter för kommuner, regioner och 

landsting har uppkommit och frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa 

EU-medborgare har aktualiserats. Då det är relativt nyuppkomna frågor finns vissa luckor i 

dagens styrdokument då de är utformade utifrån grundtanken med fri rörlighet av personer 

för arbete studier och fritidsaktiviteter. I de sammanhangen förutsätts personerna ha en sin 

försörjning ordnad. På nationell nivå pågår insatser för att tydliggöra vissa luckor i lagar och 

andra styrdokument som reglerar frågor inom området EU/EES-medborgare som vistas i 

Sverige.  

 

På lokal nivå pågår en dialog mellan den politiska ledningen, företrädd av Peter Roslund och 

Piteå Kristna Råd, med syfte att undersöka om församlingar/kyrkor i Piteå kan göra en 

gemensam insats för romernas situation och om Piteå kommun kan stötta sådana insatser. 

insatser. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på motion om utredning angående romska tiggare och deras barn 

Motion om tiggeriet, tiggarna och deras barn Diarienr: 14KS432 
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§  63 

Motion om HBT-certifiering av ungdomsmottagningen i Piteå  

Diarienr 15SN32 
 

 

Beslut 

Uppdraget att arbeta för HBT-certifiering av ungdomsmottagningen i Piteå bör ställas till 

Norrbottens läns landsting som är driftansvarig för ungdomsmottagningen i Piteå. 

 

Ärendebeskrivning  

Ungdomsmottagningen i Piteå bygger på ett gällande avtal mellan Norrbottens läns 

landsting, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Piteå. Avtalet har funnits i 

några år.  

 

Landstingets Division primärvård har driftansvaret för verksamheten. Landstinget och 

kommunen har ett gemensamt övergripande ansvar för verksamheten i form av en styrgrupp.  

 

Mottagningens bemanning är barnmorska, läkare, kurator och verksamhetschef. 

Kuratorstjänsten vid mottagningen tillhör socialförvaltningen avdelningen Stöd och omsorg.  

 

Eftersom landstinget har driftansvaret för ungdomsmottagningen så bör frågan om HBT-

certifiering av ungdomsmottagningen ställas till Landstinget. Socialnämnden saknar mandat 

att arbeta för HBT-certifiering av ungdomsmottagningen. Däremot kan socialnämnden lyfta 

frågan i samverkan med landstinget. 

 

Beslutsunderlag 

Motion HBT-certifiering av ungdomsmottagningen i Piteå 
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§  64 

Motion angående att laga maten på våra äldreboenden  

Diarienr 15SN33 
 

 

Beslut 

Socialnämnden saknar förutsättningar och resurser att göra en sådan omfattande utredning 

som avses i motionen. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialförvaltningen saknar resurser och kompetens att utreda förutsättningarna för att återgå 

till att laga maten på varje vård- och omsorgsboende: hälsomässigt, ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt. Om detta ska göras krävs en omfattande utredning med hjälp av externa 

konsulter. Kostnaden för den utredningen måste i så fall anslås. 

Beslutsunderlag 

Motion angående att laga maten på våra äldreboenden Diarienr 14KS510 

Fastighets- och servicekontorets utredning angående att laga mat på våra äldreboenden. 
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§  65 

Lokal överenskommelse om samarbete inom psykisk ohälsa  

Diarienr 15SN96 
 

 

Beslut 

Godkänna överenskommelsen om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå 

kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015-2017 

 

Ärendebeskrivning  

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 

gemensamma riktlinjer för samverkan för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. 

Det finns sedan 2011 en överenskommelse mellan kommunerna i Piteå älvdal och 

landstinget om samverkan. 

 

Syfte 

Många personer med en komplex problematik som bland annat innefattar psykisk 

funktionsnedsättning och missbruk har behov av samtidiga insatser från såväl kommunen 

som landstingets psykiatri och primärvård. Det är ur den enskildes perspektiv viktigt att de 

båda huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för att samordna sina insatser så att god vård 

säkerställs och att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte bollas mellan 

verksamheterna eller faller mellan stolarna. 

 

Målgrupp 

Vuxna personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk som är i behov av stöd och hjälp från 

fler än en aktör. 

 

Övergripande mål 

Kommunerna och landstingets verksamheter i Piteå älvdal ska arbeta efter vad som är bäst 

för den enskilde och sätta individens behov i centrum. Samverkan mellan verksamheterna 

ska göra det tydligare för klienten/patienten angående vem som gör vad och underlätta till 

självständighet i samhället. Det är viktigt att berörda verksamheter strävar efter att öka 

förståelsen för varandras arbetsmetoder och hur man kan nyttja erfarenheter och resurser för 

att hjälpa den enskilde, men också för att skapa en samsyn på problematiken.  

 

Beslutsunderlag 

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun 

och Piteå närsjukvårdsområde 2015-2017 
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§  66 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-03-01 – 2015-03-31 anmäls. 
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§  67 

Delgivningar  

 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 
 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg, till och med februari 2015 

- Hemtjänsttimmar till och med februari 2015 

- Beslut från KS och KF 

- Ärendeflödet för Stöd och omsorg, till och med mars 2015 
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§  68 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Skyddat boende för våld i nära relationer 

- Bemanningsföreskrifter från Socialstyrelsen 

- Vårpropositionen kommer 6 maj 

- Förändringar i maxtaxan 

- Remissyttrande på slutbetänkandet gällande betalningsansvar (SOU 20:2015) 

- Budgetberedning 12 maj 

- Folknykterhetens vecka med Drogkampen 7 maj 

- Diskussionsträff om serveringstillstånd och drogfria zoner 12 maj 
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§  69 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

Elisabet Davidsson rapporterar från de anhörigträffar som hållits på Munkberga. 

Sammanfattningsvis finns en oro över nattbemanningen. Många boende är uppe om nätterna 

och med bara grundbemanning räcker det inte till. 

 

På Munkberga arbetar man efter PPP (Praktisk pedagogisk planering) och planerar 

arbetsuppgifter tillsammans. Det ger mindre stress hos personalen och de boende får mer 

individuell tid. PPP praktiseras även på några andra av kommunens vård- och 

omsorgsboenden. 

 

Monika Karlsson och Mayvor Ekberg har varit på en träff på Korallens korttidsboende.  
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§  70 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


