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§ 109 
 

Yttrande över revisionens granskning av familjehemsplaceringar, 

institutionsplaceringar och annan insats 

Diarienr 16SN153 

 
Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lämna upprättat yttrande som svar 

till Piteå kommuns revisorer. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 

avseende familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar samt annan insats. Syftet med 

granskningen är att bedöma om individ- och familjeomsorgen har tillräcklig styrning och 

uppföljning av beslutade insatser för barn och unga. I revisorernas slutdokument redovisas de 

uppmärksammade bristerna där kritik riktas mot nämnden. Kritiken gäller främst den rådande 

kösituationen samt bristande uppföljning av ärenden. 

 

Socialnämnden delar revisorernas uppfattning om att det förekommer brister i verksamheten 

rörande barn och unga som beskrivs i revisionsrapporten. När det gäller omfattningen av vissa 

brister delar nämnden inte fullt ut revisionens uppfattning. Den enskilt allvarligaste bristen är 

den kö av ärenden som inte hinner utredas. Kösituationen är känd sedan tidigare och 

socialnämnden har anmält rådande kösituation till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

som ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah Socialnämndens arbetsutskott föreslår 

socialnämnden att lämna upprättat yttrande som svar till Piteå kommuns revisorer 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över revisionens granskning av familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar 

och annan insats 

 Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av familjehemsplaceringar (003) 

 Slutrapport Granskning av familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar samt annan 

insats 

 Revisionsrapport granskning av familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar samt 

annan insats 
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§ 110 
 

Föreningsbidrag KFR 2016 

Diarienr 16SN164 

 
Beslut 

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till Kommunala förebygganderådets målgrupp enligt 

förslag, i form av grundbidrag 40 000 kronor, medlemsbidrag 31 350 kronor och 

verksamhetsbidrag 478 650 kronor. Den totala summan är 550 000 kronor. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Jäv 

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

 
Ärendebeskrivning 

Tio föreningar har inkommit med ansökningar. En förening uppfyller inte kriterierna för 

bidraget. Kvinnojouren är en vilande förening och av deras tilltänkta andel fördelas 140 000 

kronor på de övriga föreningarna vid årets fördelning. Kommunala förebygganderådet anser 

att prioritet detta år bör ligga föreningar som ordnar drogfria mötesplatser samt till de 

föreningar som ger stöd till anhöriga. 

 
Beslutsunderlag 

 Föreningsbidrag KFR 2016 

 Underlag föreningsbidrag KFR 2016 

 Beräkning  föreningsbidrag KFR 2016 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (8) 

Sammanträdesdatum  

2016-06-15  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 111 
 

Föreningsbidrag KTR 2016 

Diarienr 16SN165 

 
Beslut 

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till Kommunala tillgänglighetsrådets målgrupp enligt 

förslag, i form av grundbidrag 28 000 kronor, medlemsbidrag 187 000 kronor och ett 

administrativt bidrag till HSO av 150 000 kronor. Den totala summan är 365 000 kronor. För 

2016 reserveras 50 000 kronor till Kommunala tillgänglighetsrådet för senare fördelning efter 

samråd. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

18 föreningar har inkommit med ansökningar. 

 
Beslutsunderlag 

 Föreningsbidrag KTR 2016 

 Beräkning föreningsbidrag KTR 2016 

 Underlag föreningsbidrag KTR 2016 
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§ 112 
 

Föreningsbidrag 2016 till pensionärsorganisationerna 

Diarienr 16SN169 

 
Beslut 

Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2016 till 

pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2016 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 2016 måste det aktiva stödet i föreningsbidraget minskas från 19,60 kr 

per medlem till 18,19 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva 

stöd med 1,41 kr per medlem. 

 
Beslutsunderlag 

 Föreningsbidrag 2016 till pensionärsorganisationer 

 KPR 2016 fördelning 

 KPR 2016 förenigar 
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§ 113 
 

Yttrande över skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 

medföljande barn i Norrbottens län 

Diarienr 16SN161 

 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte ingå i den länsgemensamma 

överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har 2015-06-11 beslutat att de ser positivt på ett 

skyddat boende i länet, placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka 

utvecklingsmedel för etablerandet av ett sådant boende. Norrbottens läns landsting har 

beslutat att finansiera länssamordning med 30 % av lönekostnaden. Luleå Kommun har 

arbetat med frågan enligt styrelsebeslutet från Kommunförbundet Norrbotten. 

 

Syftet med skyddat boende är att stödja enskilda som söker skydd och stöd från närståendes 

våld, att öka säkerheten och tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn, att 

förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i processen att skapa 

självständig tillvaro. Överenskommelsen ska leda till jämlika och kvalitetshöjande insatser för 

våldsutsatta kvinnor och barn. 

 

Det skyddade boendet är kostnadsberäknat till sex (6) miljoner kronor. Finansieringen bygger 

på kommunbidrag baserat på antal invånare. För Piteå kommun innebär det 510 000 kr/år. 

Kommunerna finansierar med 50 % av kostnaderna, resterande kostnader ersätts med 

dygnsavgift motsvarande 2500 kr/dygn beräknad på 70 % beläggning. 

 

Piteå kommun har under ett flertal år haft ett avtal med Piteå kvinnojour, vilket har inneburit 

att kvinnor med eller utan barn har kunnat erhålla skyddat boende, dock inte enligt den 

definition som socialstyrelsen har tagit fram. Socialtjänsten har de senaste åren via Piteå 

kvinnojour kunnat placera kvinnor och kvinnor med barn i kvinnojourens lägenhet som haft 

behov av det med några undantag. Under åren 2012-2016 har kommunens kostnad för 

skyddat boende utanför Piteå/Norrbotten varit 645 396 kr. (129 079 Kr/ år) 

 

Den sammantagna bedömningen är att ett länsgemensamt skyddat boende i Norrbotten inte är 

kostnadseffektivt jämfört med hur vi i nuläget kan tillgodose behoven. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn 

 Yttrande  om överenskommelse för skyddat boende i Norrbotten -tjänsteskrivelse 

 PM Skyddat boende 

 PM Ansökan om utvecklingsmedel till skyddat boende för våldsutsatta kvin 

 Överenskommelse Skyddat boende maj 2016 


