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§ 41 
 

Förslag på ändrade taxor för avgifter inom Socialtjänsten 

Diarienr 16SN28 

 
Beslut 

Socialnämnden förelår kommunfullmäktige att besluta om nya avgifter från och med 1/7 2016 

enligt förslag 1 i bilagan "Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten”. Nya avgifter för 

serviceinssatser är 250 kr/ timme och för omvårdnadsinsatser 200 kr/timme. Ny avgift för 

trygghetslarm är 300 kr/månad. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Taxorna för avgifter inom socialtjänsten har inte ändrats sedan 2013 då timtaxa infördes för 

hemtjänsten. Socialtjänsten hade under 2015 ett kraftigt underskott på grund av volymtillväxt 

och har till 2016 inte fått några ramtillskott, vilket medföra att underskottet kommer att 

fortsätta under 2016. Det socialtjänsten måste göra är att, där det är möjligt, minska kostnader 

och öka intäkter. Därför har ett antal alternativ till taxehöjningar tagits fram samtidigt som det 

redovisas vilket alternativ som föreslås.  

 

Förslaget som påverkar enskilda brukare mest är förändringen av hemtjänstavgifterna. För en 

del brukare som redan har ett stort antal timmar hemtjänst resulterar höjningen av taxan av 

mindre eller inga avgiftsökningar. De som i dagsläget har ett mindre antal hemtjänsttimmar 

får en betydligt högre avgift eftersom de idag inte har kommit upp i maxtaxa. Vid jämförelser 

med andra kommuner som har timtaxa har Piteå idag relativt låga taxor. Taxorna i Piteå 

jämfört med andra kommuner. Omsorgsavgifter Serviceinsatser Piteå 80 kr 180 kr 

Nordmaling 200 kr 250 kr Skellefteå 71 kr 223 kr Sundsvall 200 kr 200 kr Norsjö 300 kr 300 

kr Motala 290 kr 290 kr Vadstena 300 kr 300 kr Älvsbyn 150 kr 150 kr 

 

 
Beslutsunderlag 

Förslag på ändrade taxor för avgifter inom socialtjänsten 

Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 
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§ 42 
 

Inrättande av individutskott (IU) för socialnämnden 

Diarienr 16SN100 

 
Beslut 

Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om datum för inrättande av 

individutskott (IU). 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade socialnämndens begäran om ändring av reglemente för 

möjlighet att inrätta ett individutskott, IU. Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om 

datum för IUs sammanträden varannan tisdag. Ett alternativt förslag är att ha IU varannan 

onsdag då även beredning till Au är inbokat på tisdag. I avvaktan på fullmäktiges beslut har 

socialnämnden även fattat beslut om sammanträdesdatum för ett andra arbetsutskott varje 

månad, fredag efter nämnd som tidigare. 

  

Eftersom Stöd till vuxna funktionsnedsatta (Vux funk) och Stöd till barn och familjer har 

ledningsgrupp på onsdagar är förslaget att inrätta ett individutskott först efter semestertid. Det 

vill säga från och med augusti 2016 istället för det ursprungliga förslaget från och med april 

2016. Det ger förvaltningen mer tid och möjlighet att planera om inför förändringen. 

 

 
Beslutsunderlag 

Inrättande av individutskott (IU) för socialnämnden 
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§ 43 
 

Yttrande på remiss "Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och 

tillsyn" 

Diarienr 16SN29 

 
Beslut 

Socialnämnden antar remissvar Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) och 

lämnar upprättat remissvar till kommunfullmäktige. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till remissvar: 

  

Sammanfattning 
Socialnämnden ställer sig positivt till en mer ändamålsenlig hantering av klagomål inom 

hälso- och sjukvården. Utgångspunkterna gällande resurseffektivisering och 

patientcentreringen ses som särskilt positivt. Att ta emot, hantera och besvara klagomål från 

patienter och närstående anses idag som en naturlig del av det vardagliga arbetet i kommunen. 

  

Socialtjänst och hälso- och sjukvård 

I slutbetänkandet diskuteras under 7.4.1 patientnämndens ansvar att även omfatta den 

allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen som ges i samband med hälso- och sjukvård. 

Enligt patientnämnderna beskrivs att skrivningen inte fått någon reell betydelse och att 

gränsdragningsproblem sällan uppstår. Detta är en utgångspunkt som inte delas då vi konkret 

sett tagit emot klagomål som berört allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen som inte 

getts i samband med hälso- och sjukvård. Således förefaller det finnas ett behov även för 

brukare att rikta klagomål via en myndighet, exempelvis patientnämnden, som med den nya 

lagstiftningen inte kommer att omfatta patientnämndernas ansvar att bistå brukar-patienterna 

med. Inom kommunal verksamhet kan det vara svårt för brukar- patienterna att definiera inom 

vilket lagrum de har sitt klagomål. 

  

Nämnden konstaterar vidare att en stor del av de klagomål som inkommit till kommunen via 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) innehåller klagomål som berör både insatser via 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvården i ett och samma klagomål. Om således 

patientnämnderna ska var första instans, efter vårdgivaren och bistå kommunala patienterna 

borde det kunna uppstå problem om patientnämnderna inte ges rätt att även verka inom 

området som berör den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen då vi som ovan 

beskrivit ser att kommunala klagomål ofta omfattar båda lagrummen. 

  

I Norrbotten är samtliga kommuner anslutna till den landstingsdrivna patientnämnden vilket 

ses som ändamålsenligt från Piteå kommun. Både IVO och vårdgivaren har att beakta båda 

ovan nämnda lagrum i sin klagomålshantering och det förefaller således som att 

patientnämnderna blir den enda instans i systemet som inte ges rätt att verka inom 

omvårdnaden enligt socialtjänstlagen vilket förefaller vara en viktig pusselbit sett till helheten 

i systemet. 
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Beslutsunderlag 

Yttrande - klagomålsutredningen SOU 2015:102 

Remisslista ”Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” (SOU 2015:102) 

 

 

 


