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§  91 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
Diarienr 15SN122 

 

Beslut  

Socialnämnden yttrar sig enligt nedanstående samt ställer sig bakom Kommunförbundets 

yttrande som komplettering till det egna yttrande. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialdepartementet har efter regeringsbeslut i februari 2014 genomfört en utredning och 

översyn (2014:04) av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård, Betalningsansvarslagen (BAL). Socialdepartementet föreslår i utredningen att 

BAL upphävs och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård - som reglerar en förändrad planeringsprocess och ny ram för 

utskrivningsprocessen. Vidare att kommunens fristdagar minskas genom att betalningsansvar 

inträder 3 istället för 5 dagar för patienter inom den somatiska och geriatriska slutenvården, 3 

istället för 30 dagar för patienter inom den psykiatriska vården samt gäller kalenderdagar 

istället för som tidigare vardagar räknat och helgdagar oräknade. Utredningen föreslår ett 

ikraftträdande av den nya lagen den första juli 2016. 

 

Socialdepartementet har skickat sitt betänkande SOU 2015:20 Trygg och effektiv hemgång 

från sluten vård på remissrunda där Piteå kommun är en av instanserna. Socialnämnden i 

Piteå kommun instämmer med utredningen att i en vårdplaneringsprocess ska patient- och 

brukarfokus gå före fokus på fristdagar och betalningsansvar. Socialnämnden anser dock i 

motsats till utredningen att förslaget till ny reglering kommer att generera ökade kostnader 

för kommunen då ansvaret för insatser till patienten/brukaren generellt kommer att övertas i 

ett tidigare skede jämfört med vad som är gällande enligt nuvarande lagstiftning. Vidare att 

ikraftträdandet av nya lagen borde senareläggas då tidsperspektivet inte kan anses rimligt 

eftersom reformen kommer ställa stora krav på omställnings- förändrings- och 

utvecklingsarbete för både kommun och landsting. Även detta arbete kommer att generera 

ökade kostnader.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunförbundet Norrbottens yttrande 
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§  92 

Remiss gällande Höjt avgiftstak för avgift enligt 8 kap 5 § SoL (Ds 

2015:23) 
 

Diarienr 15SN167 
 

 

Beslut  

Socialnämnden avstår från att svara på remissen. 

 

Ärendebeskrivning  

I en promemoria från Socialdepartementet föreslås en höjning av högkostnadsskydden i 8 

kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 

dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna 

möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett 

avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.  

Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt 

kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 

2 640 kronor per år. Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor 

per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.  

Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att upprätta ett yttrande på 

promemorian.  

Beslutsunderlag 

Remiss gällande Höjt avgiftstak för avgift enligt 8 kap 5 § SoL (Ds 2015:23) 

Höjt avgiftstak för avgift enligt 8 kap 5 § SoL - remiss (Ds 2015:23) 

Rättelse - Förlängd remisstid Ds 2015:23 

Yttrande avseende höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap.5 § (Ds 

2015:23) 
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§  93 

Föreningsbidrag KPR  

Diarienr 15SN184 
 

 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2015 till pensionärs-

organisationer verksamma i Piteå kommun 

 

Ärendebeskrivning  

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2015 är 138 300 kronor. 

 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 

utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 

Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 

och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

 

För att klara budget för 2015 måste det aktiva stödet i föreningsbidraget minskas från 19,60 

kr per medlem till 16,92 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets 

aktiva stöd med 2,68 kr per medlem. 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning av föreningsbidrag 2015 

Fördelning av föreningsbidrag PRO 2015 
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§  94 

Föreningsbidrag KTR  

Diarienr 15SN185 
 

 

Beslut 

Bevilja föreningsbidrag till Kommunala tillgänglighetsrådets målgrupp enligt förslag, i form 

av grundbidrag 29 500 kronor, medlemsbidrag 185 500 kronor och ett administrativt bidrag 

till HSO av 150 000 kronor. Total summa 365 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning  

19 föreningar har inkommit med ansökningar.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk beräkning avseende fördelning av bidraget samt underlag för årets bidrag 
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§  95 

Föreningsbidrag KFR  

Diarienr 15SN186 
 

 

Beslut 

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till Kommunala förebygganderådets målgrupp enligt 

förslag, i form av grundbidrag 40 000 kronor, medlemsbidrag 30 300 kronor och 

verksamhetsbidrag 529 700 kronor. Total summa 600 000 kronor. 

 
Jäv 

Sven-Gösta Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning  

8 föreningar har inkommit med ansökningar. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk beräkning avseende fördelning av bidraget samt underlag för årets bidrag 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


