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§  121 

Utvalda ärenden 
Tre ärenden av individkaraktär föredras vid dagens sammanträde. Två ärenden 

från Stöd och omsorg, varav ett från Psykosocialt stöd och ett från Stöd till barn 

och familjer, samt ett ärende från Äldreomsorgen. 
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§  122 

Val av justerande och tid och plats för justering  

 

Justerande: Britta Lysholm (C) 

Tid och plats: Fredag 21 augusti 2015, kl. 10:00 på Socialtjänsten 
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§  123 

Månadsuppföljning juli 2015  

Diarienr 15SN255 

  

Beslut  

Godkänna den ekonomiska uppföljningen för juli 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialtjänsten, exklusive förändring semesterlöneskuld, redovisar ett periodresultat till och 

med juli på – 14,0 mkr. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande resultat + 2,2 mkr. 

Skillnaderna mellan åren återfinns främst inom äldreomsorgen men även Stöd och omsorg 

har sämre resultat i år jämfört mot fjolåret. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget 

redovisa ett budgetunderskott om -8,4 mkr. I jämförelse med bokslutet 2014 är detta en 

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

nollresultat. 

 

Prognosen för helåret har försämrats jämfört med den prognos som gjordes efter maj och 

totalt för socialtjänsten är den nu -9,6 mkr. 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. För 

en mer detaljerad information, se dokumentet sammanfattning månadsuppföljning juli 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning månadsuppföljning juli 2015 

SN bild juli 2015 

SN bild juli 2015, särredovisade kostnader 
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§  124 

Leasing av nyckelgömmor för nyckelfri hemtjänst  

Diarienr 15SN258 

  

Beslut 

Socialnämnden begär att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att socialnämnden får 

hyra/leasa nyckelgömmor för nyckelfri hemtjänst. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden beslutade i november 2014 att hyra/leasa nyckelgömmor för nyckelfri 

hemtjänst i hela kommunen utifrån ett testprojekt i Norrfjärdens hemtjänst under 2014. 

Projektet innebar leasing av Swedlocks nyckelgömmor till femtio trygghetstelefoner i 

Norrfjärdens hemtjänst. Utvärderingen var enbart positiv. Nyckelgömmorna medför en högre 

säkerhet och tidsbesparing för både dag och nattpersonal. Minskad bilkörning är också 

gynnsamt för miljön.  

 

Tekniken har utvecklats i snabb takt, särskilt de senaste åren. Många produkter och tjänster 

inom finteknik förbättras och digitaliseras. Kommunen har inte längre möjlighet och kunskap 

att kunna serva och förvalta vissa tekniska utrustningar och blir därför beroende av 

leverantörerna. Internationellt sker också stora förändringar inom tekniken som måste 

efterföljas vilket socialtjänsten speciellt märker av när det gäller larmsystem och 

larmfunktioner som de är mycket beroende av. Kommunstyrelsen har för flera år sedan 

beslutat att Socialnämnden inte kan ta beslut om att leasa eller hyra utrustning förutom bilar. 

Nu har tiderna förändrats och vi ser det som en fördel att kunna hyra nyckelgömmor och 

därigenom kunna tillgodogöra oss fortsatt utveckling. Det här är ett område där det 

samhällsekonomiskt lämpar sig bättre att hyra än att köpa.  

 

I riktlinjer för Piteå kommuns upphandling beslutade av KS 2014-08-18 framgår att leasing 

ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av testprojekt 2014-11-12 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-12-17, § 200 
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§  125 

Patientnämndens rapport 2014  

Diarienr 15SN196 

  

Beslut 

Socialnämnden i Piteå har tagit del av patientnämndens årsrapport för 2014.  

Socialnämndens kvalitetsystem och kvalitetshandbok för hälso- och sjukvård samt de 

utarbetade rutinerna säkerställer att verksamheterna informerar patienter och närstående om 

patientnämnden. Det pågår en revidering av den befintliga rutinen för att anpassas till 

hemsjukvårdens verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning  

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och 

hjälpa patienter enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnderna ska informera allmänheten, 

hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Patientnämnden ska 

utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter. Den ska även bidra till 

kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.  Det sker genom att 

 

 Tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta 

till vara sina intressen inom hälso- och sjukvården. 

 Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal. 

 Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. 

 Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare och vårdenheter. 

 

Socialtjänsten i Piteå köper denna verksamhet, i likhet med länets övriga kommuner, av 

landstingets patientnämnd. Norrbottens patientnämnd redovisar årligen sin rapport till 

kommunen. 2014 hade Piteå kommun 2 ärenden, ett rörande kommunikationsbrister och ett 

rörande organisation. Det var en man och en kvinna som anmält synpunkter till 

patientnämnden. Ärendena besvaras av respektive enhet till berörd patient och till 

patientnämnden. Patientnämndsärenden tillförs Piteå kommuns avvikelsehanteringssystem 

och redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

 

I patientnämndens rapport för 2014 hade patientnämnden ställt frågan ” hur säkerställer 

verksamheten att patienter och närstående ges information om möjligheten att anmäla 

synpunkter till patientnämnden”. Socialnämnden har kvalitetssystem och kvalitetshandbok 

för hälso- och sjukvård samt utarbetade rutiner. Vid inflyttning till ett särskilt boende 

informerar ansvarig sjuksköterska den boende och dennes anhöriga samt överlämnar 

patientnämndens informationsbroschyr. Den befintliga rutinen revideras för närvarande för 

att anpassas till hemsjukvårdens verksamhet och beräknas vara klar under hösten 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Patientnämndens årsrapport 2014 
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§  126 

Ändring i delegationsordning - Äldreomsorg  

Diarienr 15SN213 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa revideringar i delegationsordning rörande 

delegationsområde offentlighet- och sekretess. 

 

Ärendebeskrivning  

I gällande delegationsordning har lagrumshänvisningar, delegater och anmärkningar varit 

föremål för en översyn gällande delegationsområde offentlighet- och sekretess.  

 

Till delegationsordning äldreomsorgen ska därför tillföras: 

 
NR
1 

NR
2 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om 

utlämnande av 

allmän handling 

till enskild eller 

annan 

myndighet  

2 kap. 14§ 

TF 

6 kap. 1-

5§§ OSL 

 
 

Handläggare För vägledning i olika 

situationer, exempelvis 

för men-/sekretess-

prövning, hänvisas till 

OSL och 

Socialstyrelsens 

vägledning ”Sekretess- 

och tystnadsplikts-

gränser i socialtjänsten 

och i hälso- och 

sjukvården.  
 

2  Beslut om 

avslag på 

begäran om 

utlämnande av 

allmän handling 

till enskild eller 

annan 

myndighet  

2 kap. 

14§, 6 

kap. 1-

5§§ TF 

10 kap. 

4§, 13-

14§§ OSL 

 

Avdelningschef/ 

Verksamhetsområdesche

f/ Enhetschef 

För vägledning i olika 

situationer hänvisas till 

OSL och 

Socialstyrelsens 

vägledning ”Sekretess- 

och 

tystnadspliktsgränser i 

socialtjänsten och i 

hälso- och sjukvården. 
3  Beslut att lämna 

ut uppgifter ur 

personregister 

till statliga 

myndigheter i 

forskningssyfte 

12 kap 6 § 

SoL 

11 kap. 3 

§ OSL 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

 

      

 

Beslutsunderlag 

Förändringar i delegationsordningen ÄO. 
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§  127 

Ändring i delegationsordning - Stöd och omsorg  

Diarienr 15SN212 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa revideringar i delegationsordning rörande 

delegationsområde offentlighet- och sekretess. 

 

Ärendebeskrivning  

I gällande delegationsordning har lagrumshänvisningar, delegater och anmärkningar varit 

föremål för en översyn gällande delegationsområde offentlighet- och sekretess. 

 

Till delegationsordning stöd- och omsorg ska därför tillföras: 

 

Beslutsunderlag 

Förändringar delegationsordningen SO. 

 

NR1 NR2 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om 

utlämnande av 

allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet  

2 kap. 14§ 

TF 

6 kap. 1-

5§§ OSL 

 

Handläggare För vägledning i 

olika situationer, 

exempelvis för men-

/sekretess-prövning, 

hänvisas till OSL 

och Socialstyrelsens 

vägledning 

”Sekretess- och 

tystnadspliktsgränser 

i socialtjänsten och i 

hälso- och 

sjukvården.  
 

2  Beslut om avslag på 

begäran om 

utlämnande av 

allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet  

2 kap. 

14§, 6 

kap. 1-5§§ 

TF 

10 kap. 

4§, 13-

14§§ OSL 

 

Avdelningschef/ 

Verksamhetsområdeschef/ 

Enhetschef 

För vägledning i olika 

situationer hänvisas till 

OSL och 

Socialstyrelsens 

vägledning ”Sekretess- 

och 

tystnadspliktsgränser i 

socialtjänsten och i 

hälso- och sjukvården. 
3  Beslut att lämna ut 

uppgifter ur 

personregister till 

statliga 

myndigheter i 

forskningssyfte 

12 kap 6 § 

SoL 

11 kap. 3 

§ OSL 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 
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§  128 

Tillägg till delegationsordning - Övergripande socialnämnden  

Diarienr 15SN214 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa tillägg i delegationsordningen rörande 

delegationsområdet offentlighet- och sekretess. 

 

Ärendebeskrivning  

I gällande delegationsordning finna inga uppgifter om vem som kan lämna ut allmän 

handling, besluta om avslag på begäran eller beslut att lämna ut uppgifter ut personregister 

till statliga myndigheter i forskningssyfte.  

 

Till delegationsordning socialtjänsten gemensamt övergripande ska därför tillföras: 

 

 

 

 

NR1 NR2 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om utlämnande 

av allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet  

2 kap. 14§ 

TF 

6 kap. 1-5§§ 

OSL 

 

Handläggare För vägledning i olika 

situationer, exempelvis 

för men-/sekretess-

prövning, hänvisas till 

OSL och 

Socialstyrelsens 

vägledning ”Sekretess- 

och 

tystnadspliktsgränser i 

socialtjänsten och i 

hälso- och sjukvården.  
 

2  Beslut om avslag på 

begäran om 

utlämnande av allmän 

handling till enskild 

eller annan myndighet  

2 kap. 14§, 6 

kap. 1-5§§ 

TF 

10 kap. 4§, 

13-14§§ 

OSL 

 

Förvaltningschef För vägledning i olika 

situationer hänvisas till 

OSL och Socialstyrelsens 

vägledning ”Sekretess- 

och tystnadspliktsgränser i 

socialtjänsten och i hälso- 

och sjukvården. 
3  Beslut att lämna ut 

uppgifter ur 

personregister till 

statliga myndigheter i 

forskningssyfte 

12 kap 6 § 

SoL 

11 kap. 3 § 

OSL 

Förvaltningschef 
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§  129 

Revisorer för "Stiftelsen Birgit och Elof Långströms fond för familjer 

med rörelsehindrade barn" 
 

Diarienr 15SN267 

  

Beslut 

Socialnämnden utser Johanna Sandberg Rova, KPMG AB, Box 139, 971 04 Luleå som  

auktoriserad revisor och Ulrika Öhlund, KPMG AB, Box 139, 971 04 Luleå, som 

revisorssuppleant för Stiftelsen Birgit och Elof Långströms fond för familjer med 

rörelsehindrade barn. 

 

Ärendebeskrivning  

Stiftelsen Birgit och Elof Långströms fond för familjer med rörelsehindrade barn förvaltas av 

socialnämnden i Piteå kommun. Fondens ändamål är att till behövande familjer med rörelse-

hindrade barn inom Piteå kommun lämna bidrag till anskaffande av hjälpmedel för den  

handikappade, vistelse vid sjukhus eller dylikt, varvid företräde ger till familjer med 

poliodrabbade barn.  

 

Då stiftelsens bokförda tillgångar nu överstiger 1,5 mkr krävs enligt lag att auktoriserad eller 

godkänd revisor granskar stiftelsen. 
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§  130 

Granskning av implementering av hemsjukvården  

Diarienr 15SN155 

  

Beslut 

Socialnämnden yttrar sig i enlighet med utredningens förslag.  

 

Ärendebeskrivning  

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 

granskning av implementering av hemsjukvården. Från den 1 februari 2013 

kommunaliserades hälso-och sjukvården i ordinärt boende, överföringen har 

fungerat väl men det har funnits en del problem. 

Kommunens revisorer har lämnat följande rekommendationer efter granskning 

av implementering av hemsjukvården: 

 

- Säkerställ att SIP kan göras på det sätt som beslutades om i 

överenskommelsen. 

- Säkerställ att hemsjukvårdspatienter har tillgång den medicinska fotvård 

de har behov av. 

- Säkerställ att all hemsjukvårdspersonal har möjlighet att få sina 

arbetskläder tvättade på arbetsplatsen. 

- Prioritera uppgiften att säkerställa att kommunen inte betalar hjälpmedel 

för personer som landstinget har kostnadsansvar för. 

 

Efter uppföljning med personal i hemsjukvården framkom att åtgärder vidtagits 

vid samtliga rekommendationer. Vilka åtgärder som vidtagits redovisas i 

beslutsunderlaget. 

 
Beslutsunderlag 
Yttrande avseende revisionsrapporten 
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§  131 

Demensföreningens skrivelse om anhörigstöd  

Diarienr 15SN249 

  

Beslut 

Socialnämnden svarar demensföreningen enligt upprättat svar.    

 

Ärendebeskrivning 

Demensföreningen i Piteå föreslår, via sin ordförande Carina Lindegren, att 

socialnämndens anhörigstöd utökas i form av extern boendestödjare till 

familjer/anhöriga som har sina närstående inom kommunens boenden. En extern 

kontakt kan vara lösningen för att undvika problem och konfrontationer.  

 

Demensföreningens styrelse är villig att i samverkan med Piteå kommun 

utforma en plan med långsiktig lösning för att kunna tillgodose berörda när 

dessa situationer uppstår. 

 

Demensföreningen tar även upp frågan om att ta del av ordinationen för aktuella 

läkemedel och signeringslistan för en boende, informationsöverföring, samt 

läkemedelsgenomgångar.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens svar på demensföreningens skrivelse 

Demensföreningens skrivelse 
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§  132 

Ej verkställda beslut - SoL  

Diarienr 15SN253 

  

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 2015 till 

kommunfullmäktige och till 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 2 2015 
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§  133 

Ej verkställda beslut - LSS  

Diarienr 15SN254 

  

Beslut 

Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 2015 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 2 2015 
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§  134 

Motion om avskaffande av månadsavgift för trygghetslarm  

Diarienr 15SN187 

  

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning  

Till kommunstyrelsen har inkommit en motion från Sverigedemokraterna som vill avskaffa 

månadsavgift för de personer som beviljats trygghetstelefon i hemmet. Jämförelsevis med 

kommuner i fyrkanten så betalar man i Piteå 250 kronor/ månad för digital uppkoppling och i 

Luleå betalar man 250 kronor/månad i Boden 310 kronor och i Älvsbyn 138 kronor/månad. I 

samband med beviljande av trygghetstelefon görs en individuell beräkning utifrån maxtaxan 

enligt SoL 8§4:8 och beloppet för maxtaxan är idag 1780 kronor. Beräkningen grundar sig på 

om den enskilde har betalningsförmåga, och om inte, kan avgiften för trygghetstelefon 

avskrivas helt eller delvis. All installation, trygghetstelefonen och tillhörande larmknapp 

inklusive batterier ingår. Detsamma gäller personlig service dag- och nattetid, det vill säga 

att den enskilde inte betalar för tidsåtgången för att åtgärda eventuella larm 

 

Beslutsunderlag 

Utredning om vad som ingår i samband med ett beviljande av trygghetstelefon  
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§  135 

Medborgarförslag om samma personaltäthet på 

äldreboenden under helger som under vardagar 
 

Diarienr 14SN344 

  

Beslut 

Socialnämnden tillmötesgår medborgarförslaget om bemanning i äldreomsorgen genom att 

prioritera frågan om höjd grundbemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för 

den enskilde.  

 
Ärendebeskrivning 

Alla omsorgstagare har rätt till en god och säker omvårdnad. På kommunens vård- och 

omsorgsboenden finns personal dygnet runt och bemanningen är anpassad till hur en vanlig 

dag kan se ut på ett boende. Sjuksköterska med särskild omvårdnads-kompetens finns att 

tillgå dygnets alla timmar.  

 
Hur bemanningen fördelas under dygnet varierar mellan kommunens boenden. 

Boendechefen tillsammans med övrig personal på boendet ansvarar för att fördela 

bemanningen. Personalens helgtjänstgöring varierar beroende på hur många personer som 

arbetar i respektive arbetsgrupp och hur bemanningskravet ser ut. Antalet personer som 

arbetar i gruppen styrs av antalet omsorgstagare gruppen servar, samt vilken 

tjänstgöringsgrad personalen valt att arbeta. De flesta har helg-tjänstgöring varannan helg 

eller arbetar två av fem helger.  

 

I bemanningen på vård- och omsorgsboendena ingår undersköterskor och sjuksköterskor. De 

lägger sina schemarader avseende dag, kväll, helg och natt utifrån respektive boendes 

beslutade bemanningskrav.  

 

Riksdagen har beslutat om riktade medel för en tillfällig satsning på ökad bemanning inom 

äldreomsorgen. Satsningen pågår under åren 2015–2018. För 2015 innebär satsningen ett 

tillskott på 4 145 000 kronor för Piteå kommuns del. De medel som äldreomsorgen erhåller 

kommer under hösten att användas till ökad bemanning.  

Socialnämnden fortsätter att prioritera frågan om höjd grundbemanning i äldreomsorgen i syfte 

att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Det innebär att medborgarförslaget i hög 

utsträckning tillmötesgås. 

 
Beslutsunderlag 

Brev till Sigurd Jonsson 

Medborgarförslag 

Bilaga till medborgarförslag 

Protokollsutdrag KF § 166 
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§  136 

Information - Svar på socialnämndens beslut gällande 

ersättning till pensionerade sjuksköterskor sommaren 

2015. 

 

Diarienr 15SN256 
 

 

Beslut 

Godkänna lämnad information 

 

Ärendebeskrivning  

Socialnämnden beslutade 2015-04-22 att begära att personalavdelningen fattar beslut om en 

timlön på 300 kronor för pensionerade sjuksköterskor sommaren 2015. Personalavdelningen 

har lämnat ett svar på det beslutet som redovisas här.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2015-04-22 § 57 

Personalavdelningens svar på socialnämndens beslut 2015-07-24 
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§  137 

Information om uppföljning av projekt nattkamera 
Diarienr 15SN197 

Beslut  

Godkänna lämnad information. 

 
Ärendebeskrivning 

Under ett års tid, december 2013 - december 2014, har fyra kommuner i länet (Piteå, Arvidsjaur, 

Kiruna och Övertorneå) provat på olika tekniska lösningar för fjärrtillsyn hos brukare i det egna 

hemmet. Tanken är att brukare med behov av nattillsyn ska kunna få detta tillgodosett via en fjärrstyrd 

webbaserad kamera och personligt besök om behov föreligger.   

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning av erfarenheter med ”Nattillsyn via webbkamera” 2015-04-03. 
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§  138 

Delgivningar  

Följande ärenden delges nämnden och läggs därefter till handlingarna: 

 

- Yttrande över remiss gällande översyn av Lagen om bostadsanpassning 

- Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 

- Ärendeflödet för hemtjänst inom Stöd och omsorg 

- Redovisning av hemtjänsttimmar 
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§  139 

Delegationsbeslut  

Delegationsbeslut för perioden 2015-06-01 – 2015-07-31 läggs till handlingarna med ett 

godkännande. 
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§  140 

Ordförande/socialchef informerar  

- Stimulansmedel för äldreomsorgen 

- Uppföljning VEP 2016 

- Sommaren 2015 

- Situationen avseende tiggare 

- PDOL 2015 

- Jour under sommaren 
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§  141 

Kontaktpolitiker har ordet  

På grund av avsägelse av uppdrag behöver en justering av kontaktpolitiker ske: 

 

- Maria Truedsson (S) går över till området Pitholm 

- Maria Wikslund (V) blir ny kontaktpolitiker för området Öjebyn. 

- När ersättare utsetts för Mikael Markström, kommer denne att ingå i området Centrala 

stan 
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§  142 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 
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§  143 

TEMA - Besök i verksamheterna  

Socialnämnden gör en gång per år studiebesök ute i verksamheterna. Den här gången låg 

fokus på de verksamheter som ska utökas eller förändras. Socialnämnden besökte 

Småstugegränd, Munksunds gruppbostad, Kärnhuset och Trädgårdsvillan vid det nya 

Äldrecentrat som är under uppförande. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


