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§  71 

Utvalda ärenden 

 

Vid dagens sammanträde föredras tre utvalda ärenden, ett från Psykosocialt stöd, ett från 

Resurscentrum och ett från Äldreomsorgen. 
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§  72 

Månadsuppföljning och årsprognos  

Diarienr 15SN172 
 

 

Beslut  

Godkänna månadsuppföljning och årsprognos för april. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och med april 

på -8,5mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat 3,2 mkr. Skillnaderna mellan åren 

återfinns såväl inom Stöd och omsorg som inom Äldreomsorg. För helåret bedöms Socialtjänsten i 

dagsläget redovisa ett budgetunderskott om -6,8 mkr. I jämförelse med bokslutet 2014 är detta en 

försämring med lika mycket i och med att resultatet före förändring semesterlöneskuld var ett 

nollresultat. 

 

Att göra en tillförlitlig prognos är svår efter fyra månader, men det vi kan se är att antalet 

hemtjänsttimmar fortsätter att öka vilket gör att utredning/bedömning/avlösning inom äldreomsorgen 

går kraftigt minus och bedömningen är att hemtjänsttimmarna kommer att ligga på en fortsatt hög 

nivå. Inom Stöd och omsorg är det Institutionsvård vuxna som försämrar årsprognosen där det är fler 

placerade än normalt samt att det har varit LVM placeringar som är väldigt kostsamma. 
 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföjning april 

SN bild april 2015 

SN bild april, särredovisade kostnader 
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§  73 

Internkontrollplan ekonomi 2015  

Diarienr 15SN138 
 

 

Beslut 

Anta den föreslagna internkontrollplanen avseende ekonomi inom socialtjänsten för 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

I kommunallagens 6 kap, § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 

framgår bland annat att:  

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga ekonomiska 

rapporten (SN bilden) samt en analys i textform. Detta är inte tillräckligt för att nämnden ska 

kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll. Redovisningen behöver 

kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de områden där risker bedöms 

vara stora. 

 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag på 

internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden som 

bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. Efter  

genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalys. 

Förslag till internkontrollplan. 

Socialtjänstens internkontrollplan 2015 
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§  74 

Förändrade avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende  

Diarienr 15SN137 
 

 

Beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att anta kommunförbundets förslag om förändring av avgifter 

inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende att gälla från 1 februari 

2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga 

kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdande 

behandling och hjälpmedel. Landstinget kommer från 1/5 2015 att förändra avgifterna och 

kommunförbundets förslag på nya avgifter är enligt följande: 

 

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast  200 kr 

Sjukvårdande behandling 200 kr 

Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel.  200 kr 

(Motsvarar sjukvårdande behandling  

Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr 

 

Avgiftsbefrielse gäller för följande: 

 

 Hembesök på initiativ av distrikts/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller 

neuropsykiatrisk diagnos. 

 Barn och ungdomar under 20 år. 

 Palliativ vård i livets slutskede. 

 Patienter med psykisk störning och missbruk s k dubbeldiagnos. 

 Person 80 år och äldre. Gäller från 1/1 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut kommunförbundet 
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§  75 

Förändring av maxtaxa inom äldreomsorg  

Diarienr 15SN141 
 

 

Beslut  

Frågan återkommer i samband med Riksdagens beslut inför höstpropositionen 

 

Ärendebeskrivning  

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015–

2019. I den vårproposition som beslutades 6 maj 2015 fanns inte de tidigare utlovade höjda 

takbeloppen för maxtaxan inom äldreomsorgen med. De ska regeringen återkomma till i 

höstens budget för 2016. 
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§  76 

Taxor och avgifter måltidsservice 2016   

Diarienr 15SN160 
 

 

Beslut  

Socialnämnden vill ha kompensation för förlorade avgiftsintäkter som blir följden av höjda 

måltidsavgifter 2016. 

 
Protokollsanteckning 

Charlotte Elworth (M), Monika Karlsson (NS), Ulla Persson (FP) och Britta Lysholm (C) 

bifaller beslutet om begäran om kompensation för förlorade avgiftsintäkter, men reserverar 

sig mot en höjning av måltidsavgifterna. 

 

Ärendebeskrivning  

Teknik- och servicenämnden beslutade 2008-12-11, § 95 att måltidstaxorna ska ses över 

årligen. I direktiven till årliga VEP anvisningarna ska taxor och avgifter ses över. Nu 

gällande taxa trädde i kraft 2015-02-01, har 93,64 % kostnadstäckning av 

måltidsabonnemangen inom äldreomsorgen. Övriga avgifter har 98,28 % kostnadstäckning.  

 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige är att fastställa avgifter och 

föreslår 93,69 % kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål 

per dag) inom äldreomsorgen, höjning 45 kronor/månad. Avgift rörande matservice och 

avgift rörande matdistribution (ett mål per dag) har sedan tidigare 98 % kostnadstäckning, 

höjning 2 kr/månad blir kostnadstäckningsgraden 100 %. Nya avgifter ska träda i kraft 1 

februari 2016. 

 

Förslagets har skickats på remiss till KPR och KTR samt till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Fastighets- och servicekontorets tjänsteskrivelse 

TSNs arbetsutskotts protokoll § 23 Taxor och avgifter måltidsservice 2016 

Yttrande från PRO 
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§  77 

Intensivt stöd för unga med missbruksproblem  

Diarienr 15SN114 
 

 

Beslut 

Psykosocialt stöd till vuxna genomför intensivt stöd med statliga medel och återkommer till 

socialnämnden med en utvärdering av verksamheten 2016 

 

Ärendebeskrivning  

Alkohol- och narkotikagruppens (ANG) arbete har under alla år byggt på frivillighet och 

öppenvård. Ca 90 % av de klienterna får stöd genom öppenvårdsbehandling, 10 % får under 

ett år frivillig behandling på institution. 

 

Andelen unga vuxna med omfattande blandmissbruk har ökat. Idag är av ANGs klienter 

11,5% mellan 18-21 år, lika många män som kvinnor, 30,7% är i åldern 21-31 år och hälften 

av dem är kvinnor. 42, 2 % av de som går i öppenvård är alltså under 31 år. 

 

Sedan 2010 har antalet LVM-ärenden i Piteå kommun ökat. 2010 var ingen omhändertagen, 

2011-2014  ansökte socialnämnden om vård enligt LVM för 14 personer och 

förvaltningsrätten dömde samtliga till vård. 10 av dem var under vård 2013-2014. Av de 14 

personer som varit omhändertagna med stöd av LVM 2011-2014 var 8 kvinnor och 6 män. 

 

För att minska behovet av vård enligt LVM genom att ge personer med omfattande missbruk 

intensivare stöd till ett bra, helst drogfritt liv, behöver vi utöka och förändra vårt utbud av 

insatser. En utökning med två personal som har uppdrag att både arbeta med missbruket och 

stödet i vardagen, till den grupp personer som bedöms ”LVM-nära”, tror vi blir en bra 

investering.   

 

ACT-modellen (Assertive Community Treatment) finns beskrivet av Socialstyrelsen som en 

effektiv modell för att ge stöd till personer med omfattande problematik som missbruk, 

psykossjukdom och/eller samsjuklighet. Arbetsmodellen har hög evidens, och är därför en 

bra grund för det arbete som krävs för denna speciella målgrupp. 

 

Intensivt stöd finansieras under ett år med statliga medel och beräknas starta vid 

halvårsskiftet 2015. Verksamheten skall utvärderas 2016 för att synliggöra resultatet av 

satsningen och möjliggöra ett ställningstagande om eventuell permanentning.  

 

Beslutsunderlag 

Intensivt stöd för unga med missbruk 
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§  78 

Redovisning av AFA-medel inom Stöd och omsorg 2014  

Diarienr 15SN131 
 

 

Beslut 

Godkänna upprättad redovisning av AFA-medel 2014. 

 

Delgivning till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning  

Stöd och omsorg erhöll 850 600 kronor av AFA-medel för år 2014. Under 2014 använde 

Stöd och omsorg 579 500 kronor. Kvarvarande summa 271 100 kronor har överförts till 2015 

att användas i samma verksamheter med samma syfte. I bifogat dokument redovisas hur 

medlen nyttjats ute i de verksamheter som erhöll medel. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av AFA-medel 2014 – Stöd och omsorg 
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§  79 

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018  

Diarienr 15SN145 
 

 

Beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendation från Kommunförbundet 

 

Ärendebeskrivning  

Hösten 2014 beslutade den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg 

och skola i Norrbotten att en strategi ska tas fram för att säkerställa att satsningarna för att 

stärka och stimulera en sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre fortsätter. Målet 

för det gemensamma arbetet är att tillgodose den äldres behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården och omsorgen. 

 

Det strategiska arbetet kommer att fokusera inom nedanstående prioriterade områden: 

 

 Patient- och brukarmedverkan 

 Samverkan och samordning 

 Sammanhållen vård och omsorg 

 Kunskap, kvalitet och kompetens 

 God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering 

 

Kommunförbundets rekommendation är att medlemskommunerna ska anta strategin. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss kommunförbundet 

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 
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§  80 

Ej verkställda beslut - LSS  

Diarienr 15SN140 
 

 

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1 2015 till  

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Socialnämnden beslutade 2015-04-22, § 60, att inrätta fler gruppbostadsplatser. Projektering 

inleddes redan 2014 efter beslut i kommunfullmäktige 

 

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 1 2105 
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§  81 

Ej verkställda beslut - SoL   

Diarienr 15SN139 
 

 

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1 2015 till  

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Socialnämnden arbetar aktivt med att rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 

 

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 1 2015 
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§  82 

Teman för socialnämnden 2015  

Diarienr 15SN146 
 

 

Beslut 

Fastställa teman för socialnämndens eftermiddagar enligt följande: 

 

2015 
 

Maj Tips och trix för iPad 

Juni Lägesrapport Framtidens SO och Framtidens ÄO + Sommaren 2015 

Augusti Studiebesök i verksamheterna 

September Mediautbildning + Övergripande information från verksamheterna 

Oktober Socialnämndens verksamhetsplan och övergripande verksamhetsplan 

November Avdelningarnas verksamhetsplaner och revisorernas årliga granskning 

December Kontaktpolitiker + Framtidens Stöd och omsorg 
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§  83 

Information om projekt för kvalitetshöjande åtgärder vid 

äldreboenden i samarbete med Framtidsbanken 
 

Diarienr 15SN126 
 

 

Beslut 

Godkänna lämnad information 

 

Ärendebeskrivning  

Sparbanken Nord (Framtidsbanken) har i samarbete med Piteå IF:s damer tagit fram en 

projektidé på hur Framtidsbanken kan bidra till utvecklingen i Piteå kommun. Projektet 

kommer till en början att rikta sig till Piteå kommuns äldreboenden. Huvudsyftet med 

projektet är att hjälpa äldreomsorgen med att ge omsorgstagarna en bra och meningsfull 

tillvaro samtidigt som det skapar sysselsättning för spelare från damlaget. Det innebär inte att 

ta över och utföra arbetsuppgifter som ligger i äldreomsorgens uppdrag utan ska utgöra ett 

kvalitetshöjande komplement. 

 

Under den förstudie som har gjorts har man kartlagt hur behovet ser ut och vilket mervärde 

projektet skulle innebära. Därefter har en projektplan arbetats fram som innebär att tjejerna 

ska utföra aktiviteter på boendena utifrån omsorgstagarnas behov och önskemål. Planen är att 

starta upp på prov vid Munkberga och Roknäsgårdens vård- och omsorgsboenden. Om det 

faller ut väl utökas antalet boenden. 

 

Sparbanken Nord har gått in och finansierat projektets tre första månader. Projektgruppen, 

Sparbanken Nord och projektägarna kommer att presentera projektet för tilltänkta sponsorer i 

början av maj.  
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§  84 

Information om Plan för hållbarhet i Piteå kommun  

 

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som 

är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. 

Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och 

ekonomiska perspektiv. Syftet med Plan för hållbarhet är att styra den kommunala 

verksamheten mot hållbar utveckling. Målet är att tydliggöra verksamheternas ansvar för 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

Social hållbarhet – Ett samhälle som är socialt hållbart har människornas behov och 

förutsättningar i centrum, där alla har samma möjligheter att ta del av det goda samhället. 

Samhället vilar på en demokratisk värdegrund där mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet 

är i fokus. 

 

Ekologisk hållbarhet – Ekologisk hållbarhet innebär en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Det 

handlar om att hushålla med mänskliga, materiella och naturresurser på lång sikt. Det ska nås 

genom att arbeta för miljö, klimat, energi och konsumtion. 

 

Ekonomisk hållbarhet – Ekonomisk hållbarhet förutsätter en ekonomisk balans och att på ett 

långsiktigt och optimalt sätt använda och hantera befintliga resurser så att de både kvarstår 

och utvecklas för dagens befolkning. Det ger kommande generationer en stabil grund för en 

god välfärd och framtida utveckling. Piteå ska därför arbeta för ekonomisk långsiktighet, 

demografi, utbildning/sysselsättning och utveckling/tillväxt. 
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§  85 

Delegationsbeslut  

 

Delegationsbeslut fattade 2015-04-01 – 2015-04-30 anmäls. 
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§  86 

Delgivningar  

 

Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: 

 

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

- Rapportering av hemtjänsttimmar, till och med mars 2015 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg, till och med april 2015 
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§  87 

Ordförande/socialchef informerar  

 

- Rekrytering av socialchef och avdelningschef Äldreomsorg är klar 

- Information från bokslutsberedningen12 maj 

- Information om ändring av riktlinjer för serveringstillstånd för PDOL 
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§  88 

Kontaktpolitikerna har ordet  

 

Per-Göran Gustafsson har varit på Krokodil på paneldebatt gällande drogdöden i Piteå. Det 

var många bra diskussioner, men få förslag på hur man ska komma tillrätta med problemet. 

Per-Göran har även varit på ett möte med polisen och representanter för socialtjänstens 

verksamheter gällande missbrukare på busstationen. 

 

Agnetha Eriksson informerar från frukostmöte på Gotis med anledning av Folknykterhetens 

vecka där bland annat förändringen av riktlinjer för serveringstillstånd diskuterades. 

 

Sven-Gösta Pettersson har varit på Mogården och gått runt tillsammans med boendechefen 

Leena Leijon. Frågor som kom upp gällde bemanning och vikariebrist, för mycket 

dokumentation. Personalen är positiva till boendepatrullen. De har blivit så duktiga att de 

behöver mer uppgifter och äldreomsorgen behöver släppa mer uppgifter till dem. 
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§  89 

Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 
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§  90 

Tema - Tips och trix för iPad  

 

Socialnämndens ledamöter har work shop för iPad.  
  

 

 

 

 

 

 

 


