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§44 

Val av justerande och tid och plats för justering 
 
Beslut 

Justerande: Nina Lindström (V) 

Tid och plats: Tisdag 22 mars 2016, kl. 15:00, Socialtjänsten 
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§45 

Utvalda ärenden 
 

Två ärenden av individkaraktär föredras vid sammanträdet, båda från avdelningen Stöd och 

omsorg. Ett från verksamhetsområdet Stöd till försörjning och ett från verksamhetsområdet 

Vuxna funktionsnedsatta. 
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§ 46 
 

Månadsuppföljning ekonomi till och med februari 2016 

Diarienr 16SN69 

 
Beslut 

Godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med februari på -8,1 mkr. Vid samma 

tidpunkt förra året var motsvarande resultat -4,4 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i 

dagsläget redovisa ett resultat på -29,4 mkr jämfört med bokslutet 2015 som visade på en 

budgetavvikelse på -25,7 mkr är detta en försämring med 3,7 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

SN bild februari 2016 

Månadsuppföljning  t o m februari 
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§ 47 
 

Socialtjänsten årsredovisning förvaltningsövergripande 2015 

Diarienr 16SN59 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2015. 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2015 av förvaltningsledning och 

stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 

styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

Redovisning och resultat av avdelningsspecifika uppdrag ingår i Äldreomsorgens, Stöd och 

omsorgs och Administrativa avdelningens årsredovisningar. Årets upplaga innehåller bilagor 

från granskning och internkontroll i verksamheterna under året. Patientsäkerhetsberättelsen, 

internkontroll granskning ekonomi, internkontroll granskning SoL-LSS. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning socialtjänsten övergripande 2015 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Genomförd internkontroll inom området SoL och LSS 

Genomförd internkontroll inom området SoL 

Rapport Internkontroll 2015 ekonomi 

Internkontrollplan 2015 ekonomi 
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§ 48 
 

Årsredovisning administrativa enheten 

Diarienr 16SN67 

 
Beslut 

Godkänna årsredovisningen för den administrativa enheten 

 
Ärendebeskrivning 

Enheten ger stöd och service till förvaltningens verksamheter och politiker. Stöd och service 

ges inom kunskapsområdena ekonomi, avgiftshandläggning, lönebearbetning, IT-utveckling 

samt kontors- och nämndsadministration. Enheten har per 31 december 2015 haft en 

nettokostnad på 7 265 tkr varav 138 tkr motsvarat intäkter. 

  

Året har präglats av en rad olika insatser i syfte att utveckla och kvalitetssäkra rutiner inom 

olika processer där administrativa enhetens team är delaktiga. Det stöd som ges till 

förvaltningens verksamheter har varit viktiga förutsättningar för dem att genomföra sitt 

uppdrag. Inom enheten har det under 2015 varit 9 medarbetare anställda. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning administrativa enheten 
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§ 49 
 

Årsredovisning Stöd och omsorg 2015 

Diarienr 16SN66 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Stöd och omsorg 2015 

 
Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Stöd och omsorgs verksamhet 2015. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 SO 

Årsredovisning2015 SO, bilaga 
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§ 50 
 

Årsredovisning 2015- Äldreomsorgen 

Diarienr 16SN68 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner äldreomsorgens årsredovisning för 2015 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen redovisade ett underskott mot budget med 11 489 miljoner kronor. Detta 

består av stor ökning av hemtjänsttimmar samt ökade personalkostnader på vård- och 

omsorgsboendena. Kommunen har 477 platser på särskilda boenden. Under 2015 flyttade 194 

personer in. Antalet platser minskade på Källbogården på grund av inflyttningsstopp. 

Biståndsbedömningen har blivit skarpare och tänkbara alternativ till plats på boende får 

granskas noggrannare som en konsekvens av de ökade antal äldre och minskningen av antalet 

särskilda boendeplatser. Hemtagningsverksamheten har under våren startat det tredje teamet, 

Vård och omsorgsteamet. Äldreomsorgen har 941 tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har ökat 

från 8,9 till 11,2 %. Resultatet av årets omdömen i Öppna jämförelser blev fem stycken grönt, 

åtta stycken gult, och tio med resultatet rött. De röda markeringarna är delvis kopplat till tid 

och kontinuitet i särskilt boende. Resultaten visar goda omdömen när det gäller hemtjänst och 

mindre goda omdömen när det gäller särskilt boende. 

  

Under året har fler arbetsgrupper vid särskilda boenden börjat arbeta enligt Praktisk 

Professionell Planering, PPP, som är ett strukturerat arbetssätt som syftar till att underlätta 

planeringen för personalen i deras dagliga arbete samt ett sätt att kvalitetssäkra vården. 

Särskilda boendena har även arbetat för att stärka kontaktpersonsrollen och för att varje 

omsorgstagare ska få egen tid. Hemtjänsten har infört nyckelfri hemtjänst i hela kommunen 

samt nattillsyn via webbkameralänk som är ett projekt som har utfallit positivt och numera är 

permanentat. Under året har Äldreomsorgen arbetat med att skapa fler hemtjänstlokaler samt 

förbättrade lokaler utifrån rådande krav på bland annat dokumentation och möjligheter till 

omklädning. I ett par hemtjänstgrupper pågår ett utvecklingsarbete med TES som är ett 

planeringsverktyg i hemtjänsten. Arbetet med att implementera metoden ÄBIC, Äldres behov 

i centrum har fortgått under året. Planeringen inför starten av Äldrecentrat har pågått under 

hela året. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015- Äldreomsorgen 
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§ 51 
 

Personalförstärkning i Hemsjukvården 

Diarienr 16SN60 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att utöka med 3 årsarbetare till Äldreomsorgens del av 

hemsjukvården och att utöka med 1 årsarbetare till Stöd och omsorgs del av hemsjukvården 

 
Ärendebeskrivning 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården har skickat ett brev till Socialtjänsten gällande sin 

mycket ansträngda arbetssituation. De anser att de inte med befintlig personal kan säkerställa 

vårdkvaliteten hos sina svårt sjuka patienter samt att deras arbetssituation kommer att leda till 

långtidssjukskrivningar om de inte får ökad personalstyrka. Flera av distriktssköterskorna 

uppvisar idag stressymptom. Kombinationen av ökat antal hemsjukvårdspatienter, ökat antal 

hemsjukvårdsbesök samt en verksamhet med höga lagstadgade kvalitetskrav gör att man inte 

klarar sitt uppdrag. 

  

Antalet hemsjukvårdspatienter har under de senaste åren ökat med 36 patienter från 2013 till 

2015. Under samma tidsperiod har antalet hemsjukvårdsbesök ökat markant med 347 

patienter per distriktssköterska. I hemsjukvårdsavtalet står att Socialstyrelsens bedömning av 

vad som är en rimlig nivå, vad gäller antalet patienter, är ca 30-35 och antalet delegeringar 

rekommenderas till ca 30 delegeringar per sjuksköterska. Piteå kommuns medicinskt 

ansvariga sjuksköterska har tagit fram rutiner kring delegeringar. Hemsjukvården lever inte 

upp till de rutinerna på flertalet punkter. Antalet delegationer är alldeles orimliga. 

  

I hemsjukvården uppgår antalet delegationer till 83 delegationer i snitt per sjuksköterska. 

Sjuksköterskorna inom hemsjukvården som servar Stöd och omsorgs verksamheter har i snitt 

189 delegeringar per sjuksköterska. För att uppnå en god patientsäkerhet och en rimlig 

arbetssituation för distriktssköterskorna är det nödvändigt med personalförstärkningar. 

Äldreomsorgen bedömer att det är nödvändigt att finansiera 3,0 tjänster och inom Stöd och 

omsorg föreslås en ökning med 1,0 tjänst. 

  

En utökning enligt förslag, med nuvarande patientantal, skulle leda till att varje 

distriktssköterska blir omvårdnadsansvarig för 32,8 patienter i hemsjukvården och 

delegeringarna sjunker till 66,4 per sjuksköterska. För distriktssköterskorna som arbetar mot 

Stöd och omsorgs verksamheter innebär det att varje distriktssköterska blir 

omvårdnadsansvarig för 51,66 brukare och delegeringarna minskar till 126 per sjuksköterska. 

Finansiering gällande äldreomsorgens 3,0 tjänster görs genom att 2,75 årsarbetare omfördelas 

inom äldreomsorgen samt att 465 000 tas från kontot för omföringar inom ramen för 

Framtidens äldreomsorg. Stöd och omsorg har finansierat sin tjänst inom befintlig 

verksamhet. 
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Beslutsunderlag 

Personalförstärkning inom Hemsjukvården 

Information till socialnämndens ordförande socialchef ÄO avdelningschef berörda VO-chefer 

Rapport från MAS beträffande uppföljning av delegeringar inom HSL 2016(545554) (0) 

Tabell sammanställning besök 2013-15 

Brev från distriktssköterskor 
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§ 52 
 

Svar på remiss angående ökad tillgänglighet sprututbytesverksamhet 

Diarienr 16SN53 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat yttrande på remissen. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har getts möjlighet att inge ett remissvar angående ökad tillgänglighet 

sprututbytesverksamhet. Som smittskyddsåtgärd ställer sig Piteå kommun positiv till en ökad 

tillgänglighet för sprututbyte i Sverige. 

 
Beslutsunderlag 

Svar på remiss angående ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet i Sverige  

(Ds 2015:56) 
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§ 53 
 

Inflyttningsstopp på Källbogården 

Diarienr 16SN48 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar om omgående inflyttningsstopp på Källbogårdens alla enheter 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetet med Framtidens äldreomsorg fortskrider under våren 2016. Kalkyl och ritningar är 

framtagna inför en hopbyggnad av Källbogårdens södra enhet med hus A. För att kunna klara 

en ombyggnation behöver lägenheter på berörda enheter utrymmas. Antalet är svårt att 

fastställa, men enligt Pitebo är det bra om de som bor närmast hopbyggnaden kan evakueras 

under byggtiden. Det kan dock variera utifrån utsatthet.  

 

För hus C och D finns ett beslut om inflyttningsstopp sedan hösten 2014. Där finns i dagsläget 

8 tomma lägenheter som kan användas som evakueringsplatser under byggtiden. En 

ombyggnation medför mycket störningar och höga ljud i samband med borrningar etc. och 

därför bör beslut fattas om inflyttningsstopp på hela Källbogården. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 15 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 54 
 

Gemensam bemanningsenhet inom Socialtjänsten 

Diarienr 15SN366 

 
Beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att starta upp en gemensam bemanningsenhet och 

bemanningspool inom Socialtjänsten senhösten 2016 eller 1/1 2017. Den kommer att läggas 

centralt under administrativa enheten. 

 
Ärendebeskrivning 

En gemensam bemanningsenhet och bemanningspool för Socialtjänsten syftar till att skapa en 

väl fungerande och kostnadseffektiv enhet som tillgodoser varsamheternas behov av vikarier. 

Det är också ett led i att bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda 

tillsvidareanställningar och minska behovet av timvikarier. Det säkerställer att kompetent 

personal finns tillgänglig vid ordinarie personals frånvaro, samtidigt som kvaliteten ute hos 

brukarna höjs. Det kommer att möjliggöra för personalen att jobba i flera av Socialtjänstens 

verksamheter, både inom Äldreomsorgen och Stöd och omsorg, vilket bör minska 

gränsdragningar mellan avdelningar och tydliggöra att det är en Socialtjänst. 

  

Beräkningar visar att bemanningsenheten kan finansieras genom ett timpris på poolen på 311 

kr/tim i 2015 års lönenivå. Det är beräknat på en täckningsgrad på 80 % för poolpersonalen 

och att poolen består av 46 anställda, 26 från ÄO och 20 från SO. För att driva 

bemanningsenheten kommer budget att flyttas från befintliga enheter. Från Äldreomsorgen 

flyttas 3 337 tkr och från Stöd och omsorg 2 715 tkr. Om enheten inte skulle rymmas i 

befintliga lokaler kan en hyreskostnad eventuellt tillkomma, men det kan även innebära att 

flytta anställda som idag sitter i externa lokaler till Stadshuset och minska den hyreskostnaden 

som Socialtjänsten har idag externt. 

 
Beslutsunderlag 

Överföring budget från avdelningarna 
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§ 55 
 

Återrapportering gällande statliga stimulansmedel i Äldreomsorgen 

2015 

Diarienr 16SN77 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner återrapporteringen till Socialstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgen har återrapporterat till Socialstyrelsen de stimulansmedel för ökad bemanning 

som erhållits för 2015 enligt de formulär som Socialstyrelsen anvisat. Piteå kommun erhöll 4 

145 148 kronor för perioden 2015-07-01- 2015-12-31 till ökad bemanning inom 

Äldreomsorgen. Dessa pengar motsvarar omräknat till årsarbetare 16,1. Syftet med den ökade 

bemanningen var att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 

  

Stimulansmedlen har använts enbart på vård- och omsorgsboenden och främst till att bemanna 

upp för oroliga och vårdkrävande äldre. 

 
Beslutsunderlag 

Återrapportering Socialstyrelsen 2015 
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§ 56 
 

Tillägg och ändringar i dokumenthanteringsplan 

Diarienr 16SN41 

 
Beslut 

Anta föreslagna tillägg och ändringar i dokumenthanteringsplanen 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens dokumenthanteringsplan är antagen av socialnämnden 2011-11-16. Ett 

arbete med att se över dokumenthanteringsplanen är genomfört i samarbete med 

centralarkivet och avdelningarna inom Socialtjänsten. De förändringar som föreslås finns 

angivna i bifogat dokument. 

 
Beslutsunderlag 

Revidering 2016 
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§ 57 
 

Hemtjänsttimmar SO – Januari 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott för 2015. 

Timmarna har fluktuerat över tid kopplat till brukarnas behov. I januari 2015 verkställdes det 

436 timmar/vecka, i juli 2015 619 timmar/vecka och i januari 2016 421 timmar per vecka. 

Det bör dock noteras att när Stöd och omsorg tog över hemtjänsten från Äldreomsorgen (ÄO) 

(där ÄO fattat besluten) för personer under 65 år, verkställdes det 611 timmar/vecka. 

  

Konsekvensanalys  
Stöd till vuxnas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är multisjuka. 

Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till exempel 

stroke, diabetes eller KOL. Stöd till vuxna funktionsnedsatta ger också stöd till personer med 

MS, Parkinson, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. I januari 2016 

har inga större förändringar skett varken hos Stöd till vuxna funktionsnedsatta eller hos 

Psykosocialt stöd. Ett ärende hos Stöd till vuxna funktionsnedsatta har fått utökad hemtjänst i 

kombination med anhörigvård då omsorgsbehovet har ökat utifrån att personen får mer 

omfattande palliativ vård. 

  

Medborgare  

Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där. 

  

Verksamhet  

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

  

Budget  

Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 58 
 

Rapport hemtjänsttimmar februari 2016, Äldreomsorg 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Från och med februari 2016 är underlaget för rapporten ändrad gällande hemtjänsttimmar. 

Timmarna som nu presenteras är beslutad och verkställd tid under hela februari månad. 

Tidigare underlag redogjorde för antal hemtjänsttimmar den 5:e varje månad. 

  

Hemtjänsttimmarna har minskat sedan januari, likaså timmarna som Hemsjukvårdens köper 

av Hemtjänsten. I jämförelse med januari månad och motsvarande statistik för 

Hemtjänsttimmar skiljer det 12 timmar/dag vilket motsvarar ca 3 årsarbetare. För 

Hemsjukvårdens del skiljer det 3 timmar/dag vilket motsvarar 0,75 årsarbetare. Anledningen 

till att timmarna minskat är att 33 personer beviljades plats på vård- och omsorgsboende i 

januari varav ett antal flyttade in vid månadsskiftet, förändringen av timmar ser vi först i 

denna månad. Under februari månad har ytterligare 11 personer flyttat till vård- och 

omsorgsboende. 

  

Att även Hemsjukvårdens timmar minskat är en följd av att de personer som erbjuds plats på 

vård och omsorgsboende är de mest sjuka äldre. 11 personer, varav 10 med demensdiagnos 

har ännu inte kunnat erbjudas plats på vård- och omsorgsboende eftersom inga demensplatser 

är lediga. 3 personer har tackat nej till angiven plats på vård- och omsorgsboende, samtliga 

har bistånd i form av hemtjänst och/eller dagverksamhet, avlösning. 

  

Hemtjänsttimmar februari 2016 personer över 65 år: 
 

Beslutad, verkställd tid hemtjänst 769 timmar/dag  Totalt 22 314 timmar/31 dagar 

Hemsjukvård 19 timmar/dag  Totalt 560 timmar/31 dagar 

  

Konsekvensanalys 
Medborgare 

För medborgare som har fått bifall på ansökan om vård- och omsorgsboende och erbjudits 

plats, ökar nöjdhet och trygghet för den enskilde och belastningen på anhöriga minskar. För 

dementa personer som inte har kunnat beredas plats tillgodoses behovet av vård och omsorg 

med fortsatt hjälp via hemtjänst, dagverksamhet/avlösning samt anhöriga. 

  

Verksamhet  

Minskat antal hemtjänsttimmar samt ökad omsättning på vård- och omsorgsplatser innebär att 

mer tid åtgår till information, att sätta sig in i den enskildes behov av stöd samt planering av 

insatser för personalen på både vård- och omsorgsboenden samt inom Hemtjänsten. Ibland 

även förflyttning av anställda i Hemtjänsten enligt praxis. 
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Budget 

Minskad kostnad för hemtjänsttimmar då antalet äldre som är i behov av vård och omsorg i 

ordinärt boende har minskat. 
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§ 59 
 

Månadsrapport missbruksvården februari 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för februari 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Under februari har Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) tagit emot 161 personer i 

öppenvård, som tillsammans gjort 539 besök. 36 personer har hela eller delar av månaden 

vistats på behandlingshem för sitt missbruk till en medelkostnad/dygn på 2 077 kr. 

  

Antalet pågående utredningar för vård på institution under februari månad är nio fler än i 

januari 2016 och är därmed jämförbar nivå, eller några fler som antalet i november och 

december 2015. Antalet besök i öppenvården har ökat under denna månad. Antalet som får 

behandling på behandlingshem har också ökat något jämfört med föregående månad. 

  

Ca trettio av ANGs klienter som får behandling i öppenvård eller på behandlingshem saknar 

egen bostad, vilket är en försvårande faktor i deras rehabilitering 

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport februari 2016 
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§ 60 
 

Rapport ärendekön barn och unga 

Diarienr 16SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

SO, Stöd till Barn och familj ska till socialnämndens AU redovisa den ärendesituation som 

råder eftersom det under en lång och varaktig period uppstått en ärendekö på enheten. 

Ärendekön innebär att inflödet till Barn och familj, i form av anmälan och/eller ansökan, har 

varit allt för hög i förhållande till arbetskapacitet. I och med att inflödet är högt och ärenden 

inte omedelbar fördelas till socialsekreterare, innebär det i förlängningen att enheten inte 

heller klarar av den lagstadgade 4-månadersperiod som ligger till grund för utredning enligt 

SoL 11:1. 

  

Konsekvensanalys  
Medborgare  

När ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till beslut om att inleda 

utredning, riskerar barn och deras familjer att deras situation förvärras ytterligare, från det att 

förhandsbedömning gjorts. Förhandsbedömning är det som ligger till grund för beslut om 

utredning enligt SoL 11:1. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle kunna få tidiga, 

främjande och förebyggande insatser, löper risk att få mer omfattande och tidskrävande 

insatser. Det kan innebära uppbrott i familjen i form av placering av barn/ungdom i 

familjehem, alternativt på institution. Då enheten Stöd till Barn och familjer inte heller har 

insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och barn/ungdom i form av handläggande 

socialsekreterare, uteblir också adekvata och aktuella risk- och skyddsbedömningar. Det kan i 

sin tur leda till alltför omfattande risksituationer för den enskilde. Uteblivna 

skyddsbedömningar skapar rättsosäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

  

Verksamhet  

Aktuell ärendesituation gör att medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög 

anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare, uteblir den tidseffektivitet som 

kunnat uppnås i ett normalläge. Medarbetarna arbetar idag under tidspress, vilket i 

förlängningen kan påverka kvalitetsarbetet och försämra möjligheten till att vara en lärande 

och kompetensförsörjande organisation med hög kvalitet i det dagliga arbetet. Den situation 

som råder kan innebära svårigheter att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och 

låga sjuktal. 

  

Budget  

Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 

hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser, kan 

leda till mer tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Enheten arbetar hela tiden 

med ett kostnadsmedvetet agerande. Målsättningen är att erbjuda tidiga och kostnadseffektiva 

insatser på hemmaplan. 
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§ 61 
 

Ändring av delegat i socialnämndens delegationsordningar 

Diarienr 16SN78 

 
Beslut 

Ändra delegater i socialnämndens samtliga delegationsordningar enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

För att underlätta beslut i brådskande fall bör delegat ändras från AU till Ordförande. Det 

avser alla punkter i delegationsordning där Brådskande fall, enligt 6 kap 33 § KL, anges. 

  

I de fall där delegat i brådskande fall är Ordförande/vice ordförande, bör kompletteras med 

”särskilt förordnad ledamot”. I de fall där delegat är AU – Namngivna, bör delegat ändras till 

Ordförande/vice ordförande samt Särskilt förordnad ledamot, för att underlätta beslut under 

jourtid. 

  

Gällande beslut att utse ombud för socialnämnden/distriktsnämnden i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, lägga till ordförande som delegat utöver 

socialchef/avdelningschef. 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsordning Övergripande 

Delegationsordning SO 

Delegationsordning ÄO 
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§ 62 
 

Fastställande av rutiner för handläggning och utbetalning av 

föreningsbidrag 

Diarienr 16SN86 

 
Beslut 

Fastställa upprättade rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsbidrag 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till ett antal föreningar i Piteå. Föreningarna 

skickar in ansökan om bidrag och ansökningarna handläggs av utsedd handläggare vid 

förvaltningen, för närvarande verksamhetshandläggare för Stöd och omsorg och administratör 

vid Äldreomsorgen. 

  

Ansökningar från föreningarna kommer in till förvaltningen, handläggs och en slutlig 

sammanställning, där fördelning av bidrag framgår, utgör beslutsunderlag för socialnämndens 

arbetsutskott och nämnd. Beslut om fördelning av föreningsbidrag fattas av socialnämnden i 

juni. 

  

Beslutet justeras omedelbart och expedieras därefter av nämndsekreteraren till ekonomer för 

att utbetalning ska kunna ske innan semesterperioden. Ansvarig handläggare skickar ut beslut 

om föreningsbidrag till de föreningar som ansökt. I beslutet ska framgå den summa som 

föreningen tilldelats och vad den avser. 
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§ 63 
 

Medborgarförslag om matlagningspatrull genom sysselsättning till 

personer inom SoL till äldreboenden och omsorgsboenden 

Diarienr 15SN379 

 
Beslut 

Ärendet återemitteras för att återkomma till nämnden och till förslagställaren med ett svar 

även från avdelningen Stöd och omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

För att för att ge sysselsättning för personer inom SoL, krävs ett individuellt stöd i form av 

handledning. I den dagliga verksamheten på de särskilda boendena i äldreomsorgen finns inte 

utrymme för personalen att utgöra det stödet. De har heller inte den kompetens som krävs för 

att ge den handledning personerna kräver. Därför måste personer lämpliga för uppdraget 

anställas. På äldreboendena finns idag endast serveringskök. Det köket används för att servera 

måltider för alla omsorgstagare på enheten. Där intar omsorgstagarna även sina måltider. 

  

Att en matlagningspatrull skulle kunna använda sig av dessa kök för att tillreda måltider för 

någon omsorgstagare skulle därför inte fungera. På nio äldreboenden har omsorgstagarna en 

trinette i sin lägenhet. Det skulle bli svårt att tillreda en måltid med den lilla köksutrustningen. 

På ett äldreboende finns inget kök i lägenheten. Ytterligare saker som gör att förslaget är svårt 

att genomföra är hygienkraven för tillredning och servering av måltider, att måltiderna ska 

vara näringsberäknade och att många omsorgstagare har behov av specialkost. 

  

Boendepatrullen och Lagkamrat har redan sin sysselsättning på de särskilda boendena. Det är 

viktigt att det finns utrymme för dessa relativt nystartade verksamheter att fortsätta utvecklas. 

Med tanke på det positiva resultatet av Boendepatrullens arbete på äldreboendena, föreslås 

istället att man utreder möjligheterna att starta en matlagningspatrull riktad mot ordinärt 

boende. För många ensamma äldre skulle det ha ett stort socialt värde att någon kom hem och 

man tillsammans tillagade och åt en måltid. Det skulle även kunna innebära att de äldre åt 

bättre. 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 265 

Medborgarförslag matpatrull 
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§64 

Ordförande/socialchef informerar 

 Rapport från dialogmöte gällande en eventuell stadsmission i Piteå 

 Drogsnurran 

 Kvinnojouren 

 Ledarskapsdagar 

 YouTubefilmer 
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§65 

Delegationsbeslut 
 
Beslut 

Delegationsbeslut fattade 2016-02-01 -- 2016-02-29 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§66 

Kontaktpolitikerna har ordet 
 

 Diskussion med boendechefer inom Äldreomsorgen kring anhörigträffar. Det bör vara mer 

dialog på träffarna. 

 Rapport från Munkberga 
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§67 

Delgivningar 
 

Inga aktuella delgivningar. 
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§68 

Övriga frågor 
 

Ulla Persson (L) påpekar att personer med nedsatt syn har svårt att kunna läsa det 

informationsmaterial som Piteå kommun skickar ut till medborgarna på grund av val av färg 

på text och bakgrund. Det är näst intill omöjligt att läsa vit text på exempelvis orange 

bakgrund. Socialnämnden lyfter ärendet i en egen paragraf. 
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§ 69 
 

Informationsmaterial till medborgare i Piteå kommun 

Diarienr 16SN102 

Beslut 

Socialnämnden uppmanar informationskontoret att tänka på personer med synnedsättningar 

vid utformning av informationsmaterial som skickas ut till medborgarna.  

 
Ärendebeskrivning 

Det informationsmaterial som skickas ut från informationskontoret är på grund av färgval på 

text och bakgrund ibland svårt att läsa för personer med nedsatt syn. Exempelvis är vit text på 

färgad bakgrund svår att läsa för en synskadad. Vissa färger bör helt undvikas för text och det 

är viktigt att det finns en tydlig kontrast mellan text och bakgrund. Den samhällsinformation 

som skickas ut bör alla kommunmedborgare ges möjlighet att kunna ta del av. 


