
§275  
Ändring av dagordning
   

(43 av 267)



§276  
Idrottssponsring - Piteå 
Hockey club 2019-2020
19KS541
   

(44 av 267)



Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-11-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 153
Idrottssponsring - Piteå Hockey club 2019-2020
Diarienr 19KS541

Beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beviljar 
sponsring med 150 tkr till Piteå Hockey club säsongen 2019-2020.

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Ett sponsringsavtal upprättas av Kommunledningsförvaltningen som reglerar parternas 
åtagande enligt beslut.

Beslut gäller under förutsättning att skulder Piteå Hockey club har gentemot Piteå 
kommun reglerats senast 2020-06-30.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott ger Ekonomiavdelningen i uppdrag att 
upprätta återbetalningsplan för skulder Piteå Hockey club har gentemot Piteå kommun.

 

Ärendebeskrivning
Piteå Hockey club är en förening med höga ambitioner och som jobbar för att nå toppen i de 
högre seriesystemen. De har en väl utarbetad utvecklingsplan av junior- och 
ungdomsverksamhet för att kunna rekrytera fler till ungdomsverksamheten men tillhör redan 
toppnivån breddmässigt inom ungdomshockeyn i Norrbotten för både flickor och pojkar.
Alla föreningar som ansöker om sponsring ska kunna redovisa ett program för hur man 
arbetar mot användning av alkohol, droger och förbjudna prestationshöjande preparat och det 
har Piteå Hockey club.

Föreningens motprestation och åtagande
Piteå Hockey club kan erbjuda Piteå kommun plats på både hemma- och bortamatchställ, 
väskor, rese kläder, intervjuväggar m.m. som de alltid använder vid träningar, matcher och 
resor. De erbjuder sig att delta i olika arrangemang som Piteå kommun arrangerar.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Piteå Hockey club är en förening med bred lokal förankring som genom sitt herrlag som 
spelar i divisionen Hockeyettan Norra, exponerar Piteås platsvarumärke på ett positivt sätt 
från Gävle och norrut. Det som framkommer i ansökan är att representationslag som syns och 
hörs i press och övrig media både regionalt och nationellt värderas högt. Vi anser att Piteå 
Hockey är ett av de starka varumärkena inom idrotten som marknadsför Piteå som idrottsstad.

Förening ansöker om sponsring med 250 tkr för säsongen 2019-2020. Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott har sedan år 2017 beviljat 150 tkr/år till föreningen.
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Sammanfattningsvis anser vi att stor del av kriterierna uppfylls. De arbetar dessutom med att 
föreningens etiska regler ska genomsyra hela föreningens verksamhet och samarbetet med 
RFSL ligger helt i linje med kommunens ”Ett Piteå för alla”.

Däremot förväntar vi oss inte att föreningen under säsongen 2019-2020 får ett nationellt 
medieintresse som motsvarar det belopp föreningen har ansökt om. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen som tidigare år beviljar 
sponsring med 150 tkr till Piteå Hockey club för säsongen 2019-2020.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med följande tillägg: Beslut gäller under förutsättning att skulder Piteå Hockey club 
har gentemot Piteå kommun reglerats senast 2020-06-30. Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott ger ekonomiavdelningen i uppdrag att upprätta återbetalningsplan för skulder 
Piteå Hockey club har gentemot Piteå kommun.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket 
blir Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut.
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Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-oktober resultat om 137 mkr, att jämföra med 125,1  mkr samma period 

föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 4,2 %. På 

finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,0 % jämfört med samma period föregående 

år. 

Semesterlöneskuldsförändringen ingår i periodens resultat med +32 mkr (+32,2 samma period fg år). För perioden 

redovisas finansiella intäkter på 36,6 mkr, att jämföra med 24,8 mkr samma period föregående år. Enligt den sedan 

årsskiftet nya lagen om kommunal redovisning och bokföring värderas finansiella tillgångar till marknadsvärde, och 

den starka börsutvecklingen under inledningen av året stärker periodresultatet med 12 mkr. 

För helåret prognostiseras överskott med 49,1 mkr (31,3 i augustiprognosen) motsvarande 1,9 % av skatter och 

generella statsbidrag. Målet om 1,5 % ser därför ut att kunna nås om prognosen håller i sig. 

 

  Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Okt 

2019 

Jan-Okt 

2019 

Jan-Okt 

2019 

Jan-Okt 

2018 

helår 2019 helår 2019 helår 2018 

        

Verksamhetens intäkter 398 360 619 195 -220 835 455 166 502 150 586 421 611 690 

Verksamhetens kostnader -2 309 507 -2 590 975 281 468 -2 287 692 -2 902 351 -2 966 960 -2 894 152 

Avskrivningar -94 060 -97 844 3 784 -91 040 -113 994 -117 418 -109 905 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-2 005 207 -2 069 624 64 417 -1 923 566 -2 514 195 -2 497 957 -2 392 367 

Skatteintäkter 1 769 650 1 785 368 -15 718 1 728 687 2 123 209 2 115 585 2 074 029 

Generella statsbidrag 342 267 340 511 1 756 301 326 410 688 408 631 367 100 

Finansiella intäkter 36 657 20 136 16 521 24 808 36 363 22 264 26 555 

Finansiella kostnader -6 351 -5 276 -1 075 -6 109 -6 991 -6 331 -8 542 

Periodens resultat 137 016 71 115 65 901 125 146 49 074 42 192 66 775 

        

Semesterlöneskuldens 
resultateffekt 

31 993   32 219 -4 337  -4 435 

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

6,5 %   6,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 

Likviditet 

 

Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör 

att likviditeten minskat. Under vår och sommar skedde en liten återhämtning. Nyupplåning har skett, bland annat i 

september, och kommer fortsatt att ske under våren 2020 i några av kommunens bolag. Behovet av extern upplåning 

i kommunen kommer allt närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnytta tillämpas. 
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Investeringar  

Under 2019 har Piteå kommun en investeringsbudget på 278 mkr. Under den aktuella perioden, januari-oktober, har 

175 mkr investerats. I tabellen nedan presenteras några av årets större investeringsprojekt med prognos för årets 

utfall. 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2019 (mkr)  

Ängsgården 42  

Skolstruktur 41  

Industriområde Haraholmen 26  

Strömbacka produktionskök ombyggnad 14  

Reinvestering gator och vägar 18  

Reinvestering fastigheter 7  

 

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden januari-oktober på 17,4 mkr (-2,7 

samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -39,1 mkr (-37,4). För helåret prognostiseras betydande 

underskott med totalt -38,3 mkr, varav socialnämnden -52,9 mkr. I prognosen som lämnades i delårsrapport augusti 

var nämndernas samlade underskott -51 mkr. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr. 

Se nämndernas utfall nedan. 

  

Nettokostn
ad Budget 

Budget- 
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

Prognos 
budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

tkr Jan-Okt 
2019 

Jan-Okt 
2019 

Jan-Okt 
2019 

Jan-Okt 
2018 

helår 2019 helår 2018 

       

Kommunfullmäktige 4 740 5 736 996 -123 0 -1 076 

Kommunstyrelsen 180 271 200 266 19 995 12 475 7 199 8 377 

- Kost- och servicenämnd, Piteås del 2 192 2 383 190 0 180 360 

- Överförmyndarnämnd, Piteås del 3 942 4 031 89 -109 -380 0 

- KS gemensam 0 7 229 7 229 12 542 7 433 10 300 

- Kommunledningsförvaltningen 142 837 153 437 10 600 -959 -1 186 -2 783 

- Räddningstjänsten 31 300 33 187 1 887 1 001 1 152 500 

Barn- och utbildningsnämnden 725 846 731 763 5 918 -801 -1 000 -249 

Fastighets- och servicenämnden 65 235 85 586 20 351 8 654 1 100 3 037 

Kultur- och fritidsnämnden 107 945 109 880 1 935 5 808 0 808 

Miljö- och tillsynsnämnden 3 230 3 633 403 506 0 484 

Samhällsbyggnadsnämnden 134 371 140 759 6 388 8 194 7 245 7 771 

Socialnämnden 771 055 731 991 -39 065 -37 395 -52 869 -47 728 

Gemensam kost- och servicenämnd -293 0 293 0 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd -199 0 199 0 0 -46 

Summa nämnder/styrelse 1 992 202 2 009 614 17 412 -2 681 -38 325 -28 622 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revison och valnämnd redovisar för perioden ett periodiserat resultat på 1,0 mkr. Störst är 

överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och fakturering av 

köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Fullmäktige (exkl. revision och 

valnämnd) visar svagt överskott, medan valnämnden visar svagt underskott av likande förklaringar som ovan. 

Prognosen för helåret visar ett nollresultat för samtliga verksamheter. Revisionen förväntas ha högre kostnader 

jämfört med tidigare under året och avseende valnämnden har EU-valet redan genomförts och därför förväntas inga 

större kostnader uppstå resterande del av året. 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden januari-oktober med 18,1mkr. 

Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av 
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centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 6,0 mkr. På helåret räknar nämnden med 

fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar. Detta underskott bedöms kunna täckas av 

centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 1,9 mkr. Under året prognostiseras överskott på 1,2 mkr. 

Det positiva utfallet för helåret beror på några orsaker. En förklaring är det höjda statsbidraget inom området 

krisberedskap och civilt försvar vilket förmodligen inte kommer att förbrukas fullt ut under året. Ett flertal obesatta 

vakanser inom områdena förebyggande samt krishantering uppgår till nära fyra årstjänster. Vakanserna har 

kompenserat delvis med en tjänst internt samt köp av extern resurs. Detta har påverkat såväl verksamhet som 

ekonomi. Visst överskott på kapitalkostnader p.g.a. senarelagda investeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Resultatet till och med oktober visar överskott om 5,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 

5,1 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och 

resultatet för 2019 prognostiseras till underskott om 1 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,1 procent. Jämfört med 

prognosen vid delårsrapporten 2019 är det en förbättring med 3 mkr.   

2019 års prognostiserade underskott är delvis hänförligt till uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket. 

Utbildningsförvaltningen ansökte om cirka 14 mkr för extraordinära kostnader relaterade till verksamheten för 

nyanlända. En tillämpning av försiktighetsprincipen innebar att av dessa 14 mkr ingår 6 mkr i budgeten för 2019 och 

resulterar i motsvarande underskott. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. 

I prognosen ingår även Strömbackaskolans prognostiserade underskott om 1 mkr, vilket är en förbättring om 2 mkr 

sedan delårsrapporten. De åtgärder som har vidtagits har gett större effekt under höstterminen än beräknat.  

De rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet som är aktuellt för verksamheterna har gett resultat, trots de 

stora omfördelningar som beslutades i internbudgeten samt de oförutsedda kostnader som har uppstått under året. 

Arbete pågår för att komma tillrätta med underskotten. 

Fastighets- och servicenämnden  

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 20,4 mkr varav kapitalkostnad överskott på 

2,4 mkr och semesterlöneskuldens underskott på 0,7 mkr. Periodens överskott beror på att många underhålls- och 

skadeprojekt pågår där faktureringen släpar efter. Alla avdelningar visar överskott. 

Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott på 4,1 mkr vilket beror på att skador och det planerade 

underhållet är mer omfattande än planerat. I prognosen ingår även ökade kostnader för snöröjning och sandning på 

2 mkr. Rivning och försäljningar prognostiseras ge underskott på 2,9 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden 

visar överskott på 2,2 mkr. 

För helår prognostiseras överskott på 1,2 mkr. 

Sjukfrånvaron är i snitt 5,6 %, varav kvinnor 6,4 % och män 3,4 % (till och med september). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 1,9 mkr för perioden. Överskottet för perioden hänförs dels till 

investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, lägre kostnader på grund av långtidssjukskrivning samt återhållsamhet 

med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är oförutsedda reparationskostnader inom parkverksamheten 

samt ökade underhållskostnader på anläggningssidan. Utredning kring energikostnader för Fotbollshallen på 

Norrstrand pågår för att få ett optimalt nyttjande av returvärmen från fjärrvärmen. 

Nämndens prognos för helåret är lika med budget. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till att 

anläggningarna förväntas få ökade kostnader under vintersäsongen. Ny kombinationstjänst i parkverksamheten från 

november månad innebär ökade arbetskraftskostnader. I övrigt kommer utbetalningar av investeringsbidrag till 

föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten. 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Perioden visar överskott med 6,4 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning. 

Kompetensförsörjnings överskott för perioden beror på vakanser inom arbetsmarknad, ökad försäljning för Reprisen 

samt lägre kostnader avseende feriearbete för ungdomar. Verksamheten har senarelagt rekrytering av personal på 

grund av osäkerhet kring Arbetsförmedlingen och översyn av försörjningsstöd. Semesterlöneskulden påverkar 

resultatet positivt med 1,5 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för 

snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd. Flyktingsamordningen visar minskade 

omställningskostnader. 

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 7,2 mkr. Överskottet förklaras främst av vinst vid 

markförsäljning. Markförsäljningen avser bland annat villatomter vid det nya bostadsområdet Strömnäsbacken. 
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Samtliga tomter är tingade. Det finns en viss osäkerhet avseende hur stor andel av tomterna som kommer att säljas 

innan årsskiftet. Prognosen kan lämnas trots det stora verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår inom förvaltningen. 

Miljö och tillsynsnämnden  

Miljö- och tillsynsnämnden redovisar 0,4 mkr för perioden och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras av 

positiv semesterlöneskuld, höga intäkter för hälsoskydd och lägre personalkostnader p.g.a. frånvaro för vård av barn 

samt vakanser. Vakanser innebär att den planerade tillsynen inte kommer att uppfyllas enligt tillsynsplan, därmed 

finns risk att det uppstår en tillsynsskuld för miljö-och hälsoskydd. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -39,1 mkr. Prognosen för helåret är en 

budgetavvikelse på -52,9 mkr. En förbättring med 3,3 mkr från augusti månads prognos. 

Politik, förvaltningsledning och administration har för perioden en budgetavvikelse på 2,2 mkr. I driftsbudgeten 

finns 1,0 mkr som kan omfördelas från drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar budget i 

balans. För 2019 kommer pengarna att ligga kvar på driften och förstärker avdelningens helårsprognos som sätts till 

1,5 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -23,4 mkr, vilket är 9,8 mkr bättre än motsvarande period 

året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,1 mkr vilket är 5,1 mkr bättre än helårsresultatet för 2018. 

Den största negativa avvikelsen mot föregående år är försörjningsstödet där kostnaderna de första åtta månaderna har 

varit ca 2,0 mkr högre än under fjolåret, detta beror på fler personer i försörjningsstöd. Inom barn och familj har 

kostnaderna ökat de senaste månaderna och totalt sett varit något högre än 2018, prognosen är dock ändå 3,0 mkr 

bättre än fjolårets budgetavvikelse. Inom psykosocialt stöd har kostnaderna minskat jämfört med föregående år och 

beror på minskat antal placeringar inom institutionsvården samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat 

personalkostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. 

Äldreomsorgen har t.o.m. oktober 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. 

Underskottet om -17,9 mkr beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion 

men även särskilt boende. Utökning av nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera 

sjuksköterskor bidrar främst till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 2019 ut vilket var 

totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -21,2 mkr. 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämnden visar ett positivt resultat för perioden januari till oktober med 0,2 mkr. Detta förklaras av att 

kostnaderna har varit något lägre jämfört med de i förväg fakturerade intäkterna. Nämnden har en nollprognos för 

helåret, vilket är i linje med budget. 

 

 

Strategiska områden 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå kommuns befolkning är oförändrad sedan delårsrapporten fastställdes. Kommunens befolkning uppgick den 

sista septembertill 42 307 invånare vilket är bättre än prognos. Det innebär en ökning med 191 invånare under 

perioden januari till och med september. Under perioden januari-september har Norrbotten som helhet minskat 

med 140 invånare.
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Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Svensk näringsliv årliga undersökning om företagsklimatet i landets kommuner presenterades i september. Piteå 

kommun tappar 77 placeringar till 217:e plats. Positionen innebär att kommunen är tillbaka till ungefär samma 

nivå som före den kraftiga rankingförbättringen år 2018. Tillbakagången från fjolåret kan spåras i företagens 

upplevelse kring attityder, service och dialog. Totalt deltog 89 företag i Svenskt näringslivs undersökning. Piteå 

kommun försämrade sin position för samtliga ingående enkätfrågor. Samtidigt förbättrade Piteå sin position i fem 

av sex faktorer som baseras på statistik från SCB och UC. 

Näringslivschefen kommer att vara tjänstledig från sin tjänst nästa år för att hålla i en omfattande och viktig 

utredning där syftet är att kartlägga, utreda och så småningom komma med ett eller två förslag till hur Piteå 

kommun kan bli bättre på att samordna marknadsföringen av orten/kommunen. 

Ett större varsel inom byggindustrin lades i oktober månad vilket med stor sannolikhet kommer att påverka 

arbetslösheten på sikt. Osäkerheterna i världsekonomi är nu stora. Hur Brexit ska genomföras är fortfarande inte 

klarlagt. Huruvida det blir ett handelsavtal eller inte mellan Kina och USA lär påverka världsekonomin i endera 

riktningen under överskådlig tid. Att konjunkturen viker är dock klart men hur mycket det påverkar Piteå återstår 

att se. Piteås näringsliv är exportberoende vilket kan generera högre arbetslöshet men samtidigt finns också stora 

arbetskraftsbehov inom den offentliga sektorn. 

Arbetslösheten bland registerbaserade arbetskraft 16-64 år i Piteå kommun var i september 5,6 %. I Piteå kommun 

har arbetslösheten minskat med 0,2 procentenheter sedan september 2018 samtidigt som den i som helhet riket 

stigit med 0,1 procentenheter och i Norrbotten är oförändrad. Piteå kommun har den fjärde lägsta 

arbetslöshetsnivån bland Norrbottens 14 kommuner. I delgrupperna ungdomar 18-24 år samt utrikesfödda har 

arbetslösheten minskat med 0,4 % respektive 3,6 %. 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Ny modell för uppföljning av Riktlinjerna för mänskliga rättigheter och mångfald har implementerats under 

hösten. Alla nämnder ska ha rapporterat årets insatser per den sista november. 

Ett antal utbildningstillfällen kring Piteå som MR-kommun har genomförts i workshopform. Målgrupperna har 

främst varit politiker och ledningsgrupper i kommunen. 

 

Personal 
Den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ökade en aning i juli och augusti, men i september 

minskar den återigen. Sjukfrånvaron är fortfarande lägre än den varit de senaste två åren. Kvinnorna har högre 

sjukfrånvaro än männen. 

(54 av 267)



7 

 

Total sjukfrånvaro i % per rullande 12 mån (1 okt 2018 - 31 sep 2019) 

 

Frisktalet i Piteå kommun ökar vilket är bra, då det innebär att färre medarbetare är sjuka fler än 8 dagar. En 

sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar betraktas som "sunt". Det är kvinnorna som står för förbättringen, det är alltså inte lika 

många kvinnor som tidigare som har fler än 8 sjukdagar. Dock har männen generellt bättre frisktal än kvinnorna, 

männens frisktal är 82,7 % och kvinnornas 71,1 %. Med andra ord, det är färre män än kvinnor som är sjuk fler än 8 

dagar. 

Andel medarbetare med 0-7 sjukdagar de senaste 12 månaderna 

 

  

Personal 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Sep 2019 Utfall Sep 2018 

Sjukfrånvaro, % 6 % 2,6 % 5,3 5,3 

Frisktalet (0 -7 
sjukdgr), % 

68,7 % 82,5 % 72 % 71 % 

Andel heltidstjänster, %    94,6 % 

Antal timmar som utförs 
av timanställda 

  446 657 431 327 

Kvinnors lön i 
förhållande till mäns 

lön, % 

  93,3 % 94,1 % 
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Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -39,1 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,9 mkr. En förbättring med 

1,5 mkr från septembers prognos. 
 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 2019 

 

 

 

 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 2,2 mkr (varav 0,5 mkr avser semester-

löneskulden för oktober) och prognosen för helåret är 1,5 mkr. 

 Politisk verksamhet har ett resultat för perioden enligt budget. Prognosen för helåret 

beräknas till noll. 

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på -0,2 mkr. Underskottet 

beror i stort på den nya jourberedskapen i förvaltningen som började gälla från 1 juni 

2019. Fram till oktober har kostnaderna för jourberedskap varit 150 tkr. Förvaltningen 

särredovisar kostnaderna för Socialtjänstens förändringsresa som hittills har kunnat 

finansieras med egna medel. Rekryteringskostnader för nya avdelningschefer och 

kostnader för andra aktiviteter inplanerade under hösten kopplade till förändringsresan 

kommer att överstiga medlen som är avsatta för omställningen. Helårsprognosen för 

förvaltningsledning sätts till -0,4 mkr. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 1,6 mkr. Överskottet 

som har funnits bland personalkostnaderna har minskat något. Under sommarperioden 

har vikarier anställts till stabsfunktioner som inte kan vara obemannade. Ekonomteamet 

har utökats med en ekonom på heltid från 1 juli 2019 och nämndsekretariatet kommer 

att förstärkas med en heltidstjänst mellan oktober och december. I driftsbudgeten finns 

1,0 mkr som kan omfördelas från drift till investering förutsatt att nämnden efter 

omfördelning klarar budget i balans. För 2019 kommer pengarna att ligga kvar på driften 

och förstärker än så länge avdelningens prognos som på helår sätts till 1,2 mkr. 

 Bemanningsenheten Undersköterskepoolens höga bokningsgrad fortsätter under 

oktober. Sjuksköterskepoolen har drabbats av flera sjukskrivningar under hösten vilket 

medför att poolen har lönekostnader för personalen men inga intäkter under deras 

sjukskrivning. Överskottet som sjuksköterskepoolen tidigare haft har därför minskat 

och poolen bedöms att gå med 0,1 mkr i underskott på helåret. Samma effekt ses hos 

SOC poolen och SO poolen, både sjukskrivningar och att delar av personalen har lånats 

ut temporärt till olika verksamheter har gjort att poolerna inte haft den bokningsgraden 

som tidigare prognostiserades. Inför 2020 ses poolernas struktur över och planen är att 

sammanfoga SOC poolen och SO poolen med syfte att öka antal personer i en och 

samma pool för att göra den mindre sårbar. Prognosen för bemanningsenheten på helåret 

sätts till 0,5 tkr. 
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Stöd och omsorg 

 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -23,4 mkr, vilket är 9,8 mkr bättre 

än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,1 mkr 

vilket är 5,1 mkr bättre än helårsresultatet för 2018. Den största negativa avvikelsen mot 

föregående år är försörjningsstödet där kostnaderna de första åtta månaderna har varit ca 

2,0 mkr högre än under fjolåret, detta beror på fler personer i försörjningsstöd. Inom barn 

och familj har kostnaderna ökat de senaste månaderna och totalt sett varit något högre än 

2018, prognosen är dock ca 3 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. Inom psykosocialt stöd 

har kostnaderna minskat jämfört med föregående år och beror på minskat antal placeringar 

inom institutionsvården samt att psykiatriboenden och LSS-boendena har minskat personal-

kostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. 

 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Under årets åtta första månader har 366 hushåll handlagts per månad i genomsnitt 

jämfört med 365 hushåll 2018 och 338 hushåll 2017. Antalet hushåll var stort de först 

månaderna men de tre senaste månaderna har antalet sjunkit jämfört med föregående år 

och kostnaderna har följt samma utveckling. Kostnaderna per hushåll har totalt sett varit 

högre under 2019 än föregående år. 

 Intäkterna från Migrationsverket har ökat under året vilket beror på de ersättningar som 

kan eftersökas för ensamkommande unga. De är inräknade i resultatet men 

ersättningarna har inte inkommit ännu, dessa kommer på sikt att minska. 

 Budgetavvikelsen för försörjningsstöd till och med oktober är -4,7 mkr och prognosen 

för helåret sätts till -8,1 mkr, jämfört med -7,1 mkr för helåret 2018. Verksamheten 

befarar att antalet hushåll och kostnader kommer att öka under november och december 

vilket det historiskt sett brukar göra. En stor del av de som idag har försörjningsstöd är 

långt från arbetsmarknaden. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett 

arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att 

förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. För att 

möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring 

förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. 

Översyn av rutiner och samverkansdokument samt gemensam planeringsdag ingår bl.a. 

i arbetet. Detta är åtgärder där resultat förväntas på längre sikt och kommer inte påverka 

antalet hushåll i någon större utsträckning 2019. 
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Stöd till vuxna med funktionshinder  

 

Händelser 

 Verksamhetsområdet har en budgetavvikelse för perioden på -7,4 mkr. Prognosen för 

helåret är -9,3 mkr jämfört med budgetavvikelsen 2018 på -10,2 mkr. 

 Det största underskottet är personlig assistans som har en prognos på -9,1 mkr och beror 

till största delen på ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade 

kostnader hos Piteå kommun. 

 Hemtjänsten har minskat sina kostnader under månaden vilket medför att prognosen 

förbättras till -0,2 mkr. Anhörigvård har en positiv budgetavvikelse för perioden medan 

färdtjänsten fortsatt kostar mer än det finns budget för. Ökade kostnader inom färdtjänst 

beror på att flytt av dagverksamheter har genererat arbetsresor. 

 

Stöd till barn och familj  

 

Händelser 

 Budgetavvikelsen inom Barn och familj är -15,4 mkr och helårsprognosen är -18,8 mkr, 

jämfört med budgetavvikelsen för helår 2018 som var -21,6 mkr. 

 Antalet inledda utredningar och inflödet till barn och familj har varit lägre under 2019 

jämfört med 2018. Under 2019 har 258 utredningar inletts jämfört med 272 st 2018. 

Däremot har antalet vårddygn på institution har ökat jämfört med föregående år från 

4774 till 5 450. Dygnskostnaden har också ökat vilket medför att kostnaderna totalt för 

placeringar har ökat med 4,0 mkr. Inom förstärkta familjehem har antalet vårddygn 

minskat och kostnaderna per vårddygn ligger på samma nivå som under 2018.  

Prognosen för institutionsvården sätts till -14,2 mkr och bygger på de placeringar som 

det finns kännedom om i dagsläget.  

 Antalet placerade på familjehem är färre än 2018 och kostnaderna har minskat vilket 

beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det medför dyrare placeringar än 

vad som är nödvändigt. 

 Det är tre barn placerade enligt LSS där ersättning för kostnaderna kan eftersökas hos 

Migrationsverket för en av dem. Totalt har placeringarna inneburit en kostnad på 3,9 

mkr hittills under året. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten av att 

minska kostnaderna genom att flytta de barn där det är möjligt till öppenvård. 

 Verksamheten ser över rutinerna för att skärpa bedömningen gällande beviljande av 

umgängesresor. 
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Psykosocialt stöd 

 

Händelser 

 Budgetavvikelsen för verksamhetsområdet är per oktober 0,7 mkr, helårsprognosen 

sätts till 1,0 mkr. 

 Inom institutionsvård vuxna är antalet vårddygn t.o.m. oktober 3 647 dygn 2019 jämfört 

med 5 139 dygn 2018 vilket minskat kostnaderna med ca 4,0 mkr. Budgetavvikelsen 

för institutionskostnaderna är -1,0 mkr och prognosen för helåret är på -1,6 mkr. Det är 

i dagsläget ingen som är placerad enligt LVM men fyra LVM-utredningar är inledda 

där en är klar och kommer att verkställas. 

 På boendesidan har psykiatriboendena en budgetavvikelse på -0,3 mkr och LSS- 

boendena har en budgetavvikelse på 1,3 mkr. Trenden från slutet av 2018 och början av 

2019 med lägre kostnader för boendena fortsätter vilket kan ses som en effekt av en 

anpassad personalplanering. Det har dock varit personal som arbetat enligt sommaravtal 

på grund av vikariebrist vilket har ökat kostnaderna för boendena något samt att det 

inom några boenden har krävts extrabemanning. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Arbete fortsätter med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för 

att öka effektiviteten och förbättra kvalitet inom befintlig budget. 

 Bättre samarbete mellan kommunen och Regionen för att jobba med tidigare insatser. 
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Äldreomsorgen 
 

Äldreomsorgen har t.o.m. oktober 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 

föregående år. Underskottet om -17,9 mkr beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av 

nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor 

bidrar främst till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 2019 ut, totalt 

1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -21,2 mkr. 

 

 

Avdelningsgemensamt 

 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. oktober en budgetavvikelse på 0,2 mkr. Den främsta 

anledningen till det positiva resultatet är riktade statsbidrag från Socialstyrelsen för 

förstärkning inom äldreomsorgen om 2,3 mkr.  

 De flesta konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. 

Anledningen till detta är att det vid ingången av 2019 fanns en budget motsvarande 

181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar i snitt ca 4 tim/dag 

i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. Per oktober 

låg snittet för året på 787 timmar/dag vilket är betydligt mer än vad som finns 

budgeterat, detta leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst och prognosen 

sätts till -4,6 mkr. 

 Kostnaden för betalningsansvar är 7800 kr/dygn och verksamheten har hittills i år haft 

ca 50 dygn. Betalningsansvaren är även kopplade till 2018 där det kommit retroaktiva 

fakturor som bestridits men överklagan har avslagits.   

 T.o.m. oktober har verksamheten haft 0,9 mkr i kostnader till följd av avslutad personal. 

 Överskott respektive underskott för EU-projekt kommer att rullas över till år 2020, per 

oktober ligger verksamheten på 1,0 mkr. 

 Helårsprognosen för hela verksamhetsområdet sätts till -1,5 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. oktober ett resultat om 0,5 mkr och helårsprognosen 

sätts till 0,6 mkr. 

 Semesterlöneskulden är 0,1 mkr per oktober och helårsprognosen är -1,0 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Kön till särskilt boende har blivit kortare när det nya demensboendet Ängsgården 

öppnat under hösten och således förmodas hemtjänsttimmarna minska något. 
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Ordinärt boende 

 

Händelser 

 Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat t.o.m. oktober 2019 än samma period 

föregående år, budgetavvikelsen är nu -10,1 mkr. Detta beror främst på höga 

personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och nattpatrullen.  

 I september betalades sommaravtalen ut vilket var 0,2 mkr för ordinärt boende. 

 Det står 14 personer i kö för plats på särskilt boende, Ängsgården är nu i full drift och 

fullbelagt. Bedömningen är att detta kommer att minska antalet hemtjänsttimmar något. 

Mellan augusti och oktober är minskningen totalt motsvarande 34 timmar/dag. Djupare 

analys visar att det kommer att spara mellan 51-53 timmar hemtjänst per dag genom 

öppnandet av Ängsgården men med tanke på att många omsorgstagare hade få eller inga 

insatser innan de flyttade in (ex. vårdats av anhöriga), blir utfallet mindre än förväntat.  

 För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts utifrån 

beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), detta har under våren utökas till 

5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för detta och kommer således generera ett 

underskott om ca -2,9 mkr. 

 Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen har ökat jämfört med motsvarande 

period ifjol. Detta kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning vilket 

genererar budgetunderskott i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivnings-

datum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten 

förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet. Analys av 

kostnadsökningen för hemtjänsten mellan 2018 och 2019 pågår. Ekonomteamet 

kommer under november månad att träffa alla hemtjänstchefer för lägesbeskrivning och 

diskussion om åtgärder. 

 De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller nollresultat men 

helårsprognosen sätts totalt till -10,3 mkr. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 

statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot 

avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Socialnämnden har beslutat att erbjuda nattillsyn via kamera som förstahandsalternativ 

för att minska belastning på nattpatrullen. 

 Översyn är påbörjad av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna 

under hösten. 
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Särskilt boende 

 

Händelser 

 Särskilt boende har fortsatt svårt att klara budgeten till följd av höga personalkostnader. 

Budgetavvikelsen t.o.m. oktober är dock något förbättrad jämfört med föregående 

månad, -6,5 mkr jämfört med -7,6 mkr. 

 Flera boenden har redan i början av året varit tvungna att ta in sjuksköterskor från 

bemanningsföretag för att klara bemanningskraven, detta till en kostnad om 4,9 mkr 

t.o.m. oktober. För samma period i fjol var denna siffra 2,1 mkr. En inhyrd sjuksköterska 

kostar ungefär lika mycket som två ordinarie personal. Insatser med rekrytering pågår 

och förhoppningen är att vakanserna ska bli tillsatta, lönefrågan är oftast svårast att lösa. 

Med tanke på detta tros problematiken med sjuksköterskebristen till viss del fortsätta 

även in i början av nästa år.  

 Anledningar till de höga personalkostnaderna för egen personal är främst höga 

vikariekostnader. Vikariebudgeten bygger på uttag av 25 semesterdagar per år men i 

verkligheten tar de flesta ut betydligt fler dagar än så vilket leder till ökade kostnader 

för vikarier. Vikarierna kräver dessutom fler introduktionsdagar än tidigare för att 

fungera vilket belastar boendena inte bara ekonomiskt utan även verksamhetsmässigt. 

 Andra faktorer som påverkar är kostnader för övertid, vårdtunga brukare samt 

problematik med schemaläggningen. Förutom hyrsjuksköterskor har flera boenden varit 

tvungna att ta till dyra vikarielösningar för att klara verksamheten på främst 

sjuksköterskesidan. All frånvaro på boendena måste täckas upp av vikarier pga. 

vårdtyngden. På flera boenden har det varit pensionsavgångar där personal haft sparad 

semester vilket även det ökar kostnaderna. 

 I september betalades sommaravtalen ut vilket var 0,5 mkr på särskilt boende. I sommar 

har de vikarier som önskat fått arbeta heltid, vilket har resulterat i att det periodvis 

funnits överkapacitet på vissa boenden, detta påverkar utfallet för sommarmånaderna. 

Dessutom anställdes en del 17-åringar i verksamheterna vilket inte fanns upptaget i 

budget. 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har lett till platsbrist vilket har varit kostsamt 

för verksamheterna under 2018. Detta kommer att fortsätta även under 2019 då 

Hortlaxgården står inför ett omfattande renoveringsbehov. Arbetet är redan påbörjat och 

kommer fortgå hela året. 

 Under hösten 2019 öppnades det nya demensboendet Ängsgården, det beräknas att vara 

i full drift i början av november. Prognosen för verksamhetsområdet sätts till -6,8 mkr. 
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Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Översyn är påbörjad av bemanningsekonomin med fokus att stötta boendecheferna 

under hösten. Det pågår genomgångar av ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom 

och verksamhetsområdeschef. Genom detta kan budgetavvikelserna tydliggöras och till 

viss del åtgärdas. Aktivt arbete pågår dessutom på flera boenden både vad gäller 

bemanning och minskning av sjukfrånvaron. 

 Rekryteringsarbete kring sjuksköterskorna fortgår löpande. 

 Ängsgården som öppnade under hösten kommer att avlasta kösituationen något. 

 

 

Hälso- och sjukvård 

 

Händelser 

 T.o.m. oktober har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -2,1 mkr vilket är i nivå 

med samma period föregående år. Introduktion av nya chefer och pensionsavgångar för 

personal med mycket innestående semester medför ökade kostnader för verksamheten. 

 I september betalades sommaravtalen ut vilket var 0,4 mkr för hälso- och sjukvård. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 

och fortsätter framöver. Det innebär att undersköterskor utför mer kvalificerade 

arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten vilket har fungerat mycket bra. 

Pillerpatrullen har från oktober fått ett eget objekt för bättre ekonomiplanering och 

budgetuppföljning. 

 Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya 

utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Verksamheterna måste bemanna 

upp för att klara sitt uppdrag. 

 Hemsjukvård dag har under sommaren behövt nyttja bemanningssjuksköterska vilket 

bidrar negativt till resultatet. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -2,2 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under hösten kommer en utredning göras där verksamheten tittar på kostnader för 

hjälpmedel som inte används och således avsluta dessa abonnemang hos Regionen. 

 Beslut har fattats av Socialnämnden om införande av läkemedelsrobotar. Det är ett 

säkrare och billigare alternativ för medicindelning inom hemsjukvården samt sparar 

personalresurser. 
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. oktober

Verksamhet

Budget jan-

oktober 

2019

Utfall jan-

oktober 2019

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2019

Utfall jan-

oktober 2018

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

Budgetavvikelse 

2018

Budgetavvikelse 

prognos (%)

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 24 962 22 781 2 181 20 200 3 803 29 839 1 453 3 223 4,9%

Politisk verksamhet 1 480 1 564 -83 1 421 -53 1 777 0 -90 0,0%

Förvaltningsledning 3 194 3 439 -246 3 178 30 3 833 -350 -1 -9,1%

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 20 188 18 161 2 028 16 427 2 593 24 229 1 705 2 911 7,0%

   Förändring semesterlöneskuld 100 -383 483 -825 1 233 0 98 404

STÖD O OMSORG 281 613 304 963 -23 350 304 187 -33 181 339 523 -33 106 -38 236 -9,8%

Avdelningsgemensamt 2 485 -1 006 3 492 1 419 1 774 6 202 874 1 073 14,1%

   Betalningsansvar 833 28 805 305 528 1 000 900 695 90,0%

   Omvårdnadsintäkter -858 -831 -27 -856 97 -1 030 0 126 0,0%

   Övrigt avdelningsgemensamt 5 191 4 422 770 5 543 101 6 232 650 523 10,4%

   Förändring semesterlöneskuld -2 681 -4 625 1 944 -3 574 1 048 0 -676 -271 

Stöd till försörjning 38 600 43 319 -4 719 40 791 -3 376 46 356 -6 850 -2 981 -14,8%

   Försörjningsstöd 15 531 21 493 -5 962 21 805 -6 482 18 638 -8 100 -7 087 -43,5%

   Övriga verksamheter stöd till försörj. 23 069 21 826 1 243 18 987 3 106 27 718 1 250 4 107 4,5%

Stöd till vuxna med funktionshinder 59 179 66 586 -7 407 67 164 -9 348 70 500 -9 330 -10 207 -13,2%

   Hemtjänst 5 517 5 647 -131 6 767 -1 500 6 620 -200 -1 510 -3,0%

   Bostadsanpassning 1 474 772 701 3 247 -389 1 346 400 66 29,7%

   Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 786 4 449 -1 663 3 859 -1 074 3 343 -2 100 -1 568 -62,8%

   Personlig assistans 43 090 51 171 -8 081 47 865 -7 469 51 644 -9 100 -8 517 -17,6%

   Övriga verksamheter vuxfunk 6 314 4 547 1 767 5 426 1 083 7 547 1 670 1 322 22,1%

Stöd till barn och familj 66 182 81 556 -15 374 79 238 -17 447 79 405 -18 750 -21 582 -23,6%

   Institutionsvård, barn och unga 4 323 15 985 -11 663 12 516 -8 194 5 188 -14 200 -9 765 -273,7%

   Förstärkta familjehem 5 500 6 345 -846 7 306 -1 806 6 600 -1 000 -1 949 -15,2%

   Familjehem 11 355 8 714 2 642 11 911 -869 13 658 3 200 -792 23,4%

   Övriga verksamheter barn och familj 45 004 50 512 -5 507 47 505 -6 578 53 960 -6 750 -9 077 -12,5%

Psykosocialt stöd 115 166 114 509 657 115 574 -4 784 137 060 950 -4 538 0,7%

   Hemtjänst 500 494 6 404 117 600 0 146 0,0%

   Psykiatriboenden 22 641 22 940 -299 22 502 -712 26 888 0 -513 0,0%

   LSS-boenden 65 394 64 406 989 63 601 -377 77 621 1 500 437 1,9%

      Gärdet 2 473 1 946 528 1 525 780 2 938 928 0,0%

      Boendegrupp 1 0 0 0 12 365 -279 0 -318 0,0%

      Boendegrupp 2 13 334 13 510 -176 13 842 -370 15 825 -111 0,0%

      Boendegrupp 3 12 275 11 742 533 11 127 240 14 567 381 0,0%

      Boendegrupp 4 0 0 0 9 647 -91 0 119 0,0%

      Boendegrupp 5 11 254 11 709 -455 12 040 -886 13 359 -834 0,0%

   Institutionsvård vuxna 7 744 8 777 -1 033 12 810 -5 066 9 293 -1 600 -6 058 -17,2%

   Övriga verksamheter psykosocialt stöd 18 887 17 893 994 16 258 1 254 22 659 1 050 1 449 4,6%
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. oktober

Verksamhet

Budget jan-

oktober 

2019

Utfall jan-

oktober 2019

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2019

Utfall jan-

oktober 2018

Budgetavvikelse 

jan-oktober 2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

Budgetavvikelse 

2018

Budgetavvikelse 

prognos (%)

ÄLDREOMSORG 425 415 443 312 -17 897 406 352 -8 017 516 418 -21 216 -12 714 -4,1%

Avdelningsgemensamt 102 111 101 863 249 105 848 -5 880 120 796 -1 500 -8 886 -1,2%

   Betalningsansvar 162 386 -224 7 389 195 -200 469 -102,6%

   Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 81 000 86 774 -5 774 88 632 -8 901 96 074 -4 600 -11 400 -4,8%

   Färdtjänst 2 291 2 580 -289 2 294 -3 2 750 0 -113 0,0%

   Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 18 658 12 122 6 536 14 915 2 634 21 777 3 300 2 158 15,2%

Ordinärt boende 65 435 75 520 -10 085 58 121 2 350 78 697 -10 300 2 481 -13,1%

   Hemtjänstproduktion & anhörigvård 21 504 33 106 -11 602 17 676 1 525 25 990 -8 000 1 833 -30,8%

   Äldrecentrat 21 128 21 587 -459 20 980 -775 25 148 -500 -766 -2,0%

   Bostadsanpassning 4 237 3 237 1 000 2 390 643 5 446 0 592 0,0%

   Övriga verksamheter ordinärt boende 18 565 17 591 975 17 076 956 22 114 -1 800 822 -8,1%

Särskilt boende 236 342 242 850 -6 508 220 052 -5 577 285 416 -6 800 -6 692 -2,4%

   Österbo 21 394 22 306 -911 20 239 406 25 439 -1 100 411 -4,3%

   Källbogården 19 175 20 167 -992 18 699 -850 22 804 -1 000 -1 482 -4,4%

   Öjagården 16 065 16 457 -392 15 646 -422 19 108 -400 -356 -2,1%

   Norrgården 25 528 25 810 -282 23 880 -255 30 353 -400 -214 -1,3%

   Mogården 26 403 26 858 -455 25 574 -1 303 31 379 -500 -1 369 -1,6%

   Hortlaxgården 26 397 27 715 -1 318 25 239 -960 31 381 -1 000 -1 318 -3,2%

   Roknäsgården 18 842 20 056 -1 214 17 905 -505 22 406 -1 200 -686 -5,4%

   Berggården 28 506 30 466 -1 960 28 151 -484 33 897 -2 100 -508 -6,2%

   Rosågränd 8 230 9 321 -1 092 8 236 -662 9 782 -1 200 -774 -12,3%

   Munkberga 17 468 18 908 -1 440 17 583 -876 20 765 -1 600 -1 115 -7,7%

   Villa Utkiken 5 790 6 276 -486 6 642 295 5 993 -300 304 -5,0%

   Ängsgården 6 369 3 789 2 580 0 0 12 747 2 600 0 20,4%

   Övriga verksamheter särskilt boende 16 176 14 721 1 455 12 257 39 12 235 1 400 416 11,4%

Hälso och sjukvård 43 933 46 044 -2 112 43 319 -1 986 42 817 -2 200 -2 693 -5,1%

   Hemsjukvård 27 303 28 891 -1 588 26 976 -1 092 27 246 -1 400 -910 -5,1%

   Rehabenheten 16 629 17 153 -524 16 344 -894 15 571 -800 -1 783 -5,1%

Omvårdnadsintäkter -17 813 -18 299 486 -16 959 1 004 -16 959 600 1 174 -3,5%

   Förändring semesterlöneskuld -4 593 -4 666 74 -4 626 44 0 -1 016 -138 0,0%

Totalt Socialtjänsten 731 989 771 056 -39 066 730 739 -37 395 885 780 -52 869 -47 726 -6,0%
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Intern kontroll i Piteå kommun 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för detta. 

Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: verksamheten lever upp till de 
av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning, informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och förebyggs. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och 
förändringar av verksamheten. 

Denna modell utgår från Piteå kommuns policy gäller för intern kontroll och styrning som gäller för samtliga 
nämnder och även bolagen i tillämpliga delar. 

Den interna kontrollen utgår från de risker som identifierats i verksamhetens processer, dessa riskanalyseras och för 
risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten tas kontrollmoment och eventuell förebyggande 
aktiviteter fram. Kontrollmomenten följs löpande utifrån respektive periodicitet under året och risken analyseras och 
följs före november varje år utifrån rutiner från ekonomiavdelningen.   

Riskanalys 
En riskanalys, utifrån sannolikhet att risken inträffar och konsekvens om risken inträffar, ska årligen upprättas i syfte 
att identifiera omständigheter som kan utgöra en risk för att ovanstående punkter inte tillämpas. Riskanalysen ligger 
till grund för nämndens/styrelsens plan för intern kontroll. 

Kontrollmoment 
För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment sättas upp. Dessa ska följas 
upp med lämplig periodicitet under året. 

Förebyggande aktiviteter 
För risker där det kan göras åtgärder för att minska eller eliminera risken ska även förebyggande åtgärder utföras. 

Uppföljning 
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnden/styrelsen 
ska årligen, före november besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska 
iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. Alla nämnders internkontrollplan och uppföljning ska delges 
kommunstyrelsen. 
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Risk matris 
K

on
se

kv
en

s 

4 

    

3 

 

  
 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Kritisk risk Hög risk Totalt: 26 
 

Kritisk risk 
Hög risk 

Måttlig risk 
Låg risk 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig Sannolik 
3 Kännbar Möjlig 
2 Lindrig Mindre sannolik 
1 Försumbar Osannolik 

 

 

Rutin/Process  Risk Sannolikh
et 

Konsekve
ns 

Ris
kvä
rde 

Beslutsstöd 1 
 Risk för felkodning i beslutsstödet 

Sannolik Lindrig 8 

Avtalsuppföljning 2 
 Inköp görs utanför avtal 

Möjlig Kännbar 9 

Inköpspolicy och 
riktlinjer 

3 
 Styrande dokument blir ett hinder för en smidig 

upphandlingsprocess 

Sannolik Lindrig 8 

Mänskliga riktlinjer 
och mångfald 

4 
 Riktlinjer MR och mångfald inte får genomslag i 

organisationen 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 

Politiska uppdrag 5 
 Uppdrag som beslutats genomförs inte 

Möjlig Kännbar 9 

6 
 Genomförda uppdrag återredovisas inte 

Möjlig Lindrig 6 

Sponsring 7 
 Motprestationer i sponsringsavtal genomförs inte. 

Möjlig Lindrig 6 

Demokrati och 
öppenhet 

8 
 Otillbörlig påverkan 

Sannolik Kännbar 12 

9 
 Valdeltagandet sjunker 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 

1
0  Valhemligheten för enskilda personer riskeras 

Möjlig Kännbar 9 

Kvalitetsredovisning 1
 Åtgärder finns inte för områden med låg 

Mindre Kännbar 6 

15 12 9 17 

26 
25 16 13 11 4 

24 22 21 20 
19 18 10 5 2 8 

23 14 7 6 3 1 

15 11 
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Rutin/Process  Risk Sannolikh
et 

Konsekve
ns 

Ris
kvä
rde 

1 måluppfyllelse sannolik 
Finansförvaltning 1

2  Felaktiga placeringar, för stort risktagande, 
spekulation 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 

1
3  Ett ickeagerande angående finansplaceingar 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 

Tillväxtpolitiska 
reserven 

1
4  Utbetalningar från tillväxtpolitiska reserven följer 

inte fastställda riktlinjer 

Möjlig Lindrig 6 

Attestreglemente med 
tillämpningsanvisningar 

1
5  Felaktiga, för stora belopp på fakturor utbetalas av 

beslutsattestant 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 

Redovisningsreglemen
te 

1
6  Att inte uppfylla lagkrav och rekommendationer 

gällande ekonomiredovisning 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 

Redovisning av 
mervärdesskatt 

1
7  Felaktig mervärdesskatt inrapporteras 

Möjlig Allvarlig 12 

Löneutbetalning 1
8  Felaktiga löner utbetalas 

Möjlig Kännbar 9 

1
9  Uppkomna löneskulder regleras inte 

Möjlig Kännbar 9 

2
0  Brott mot centrala avtal 

Möjlig Kännbar 9 

Utlämning av 
information 

2
1  Fel hantering av offentlighetsprincipen 

Möjlig Kännbar 9 

2
2  Personuppgifter hanteras felaktigt 

Möjlig Kännbar 9 

2
3  Felaktigheter i utgivna rapporter 

Möjlig Lindrig 6 

Leverantörsbetalninga
r 

2
4  Integrationer stannar och leverantörsbetalning ej 

utförs 

Möjlig Kännbar 9 

Kommunala 
anslagstavlan 

2
5  Meddelande om underskrivet protokoll publiceras 

inte 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 

2
6  Anslagstavlan i foajen visar inte rätt information 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 6 
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Uppföljning av internkontrollplan 
Verksamheten lever upp till de av 
kommunfullmäktige fastställda målen 
Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till det kvalitativa målen under de fyra strategiska 
områdena samt personalmål. 

 
Beslutsstöd 

Risk för felkodning i beslutsstödet 

 8 

Hur har risken hanterats? 
Integration av data från Ekonomisystem och Personalsystem avstäms fortlöpande. Vid ev felaktigheter görs 
erforderliga åtgärder. 

Kvarstår risken? 
Ja 

Kontrollmoment Kommentar 
Kontroll inläst data 

 Mindre avvikelse 

Intrimmningssystem problem med inläsning från 
personalsysyem. är nu till största del åtgärdade. 

 
Avtalsuppföljning 

Inköp görs utanför avtal 

 9 

Hur har risken hanterats? 
Manuella stickprov utförs i liten skala 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Utveckling av digitalt stöd pågår. Förändrat digitalt arbetssätt förutsätter att e-fakturor och prislistor kan läsas på 
artikelnivå och det är en omfattande och tidskrävande arbetsinsats innan det är praktiskt möjligt att införa. 

Kvarstår risken? 
Ja 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning av avtal och fakturor 
 

 

 
Inköpspolicy och riktlinjer 

Styrande dokument blir ett hinder för en smidig upphandlingsprocess 

 8 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Ej utfört pga resursbrist, kvarstår till 2020 

Kvarstår risken? 
Ja 

Kontrollmoment Kommentar 
Översyn Policy och riktlinjer för upphandling 
 

 

 

Aktivitet Kommentar 
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Aktivitet Kommentar 
Se över och ta fram ändamålsenliga riktlinjer och policys. 
 

 Pågår 

Ej utfört pga resursbrist, kvarstår till 2020 

 
Mänskliga riktlinjer och mångfald 

Riktlinjer MR och mångfald inte får genomslag i organisationen 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Information om uppföljning är kommunicerad till berörda medarbetare. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Uppföljningsverktyg för egenkontroll av de frågor som framgår i anvisning för riktlinje för mångfald och mänskliga 
rättigheter är framtaget och publicerat som vy i Stratsys - Strategisk planering. 

Kvarstår risken? 
Risken kvarstår men har minskat utifrån att uppföljningsverktyg är framtaget 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning MR-riktlinjer och anvisning 
 

Följs upp årligen, första uppföljning sker november 2019. 

 

Aktivitet Kommentar 
Uppföljningsverktyg tas fram i Stratsys 
 

 Klar 

Uppföljningsverktyg för egenkontroll av de frågor som 
framgår i anvisning för riktlinje för mångfald och mänskliga 
rättigheter är framtaget och publicerat som vy i Stratsys -
 Strategisk planering. Information om uppföljning är 
kommunicerad till berörda medarbetare. 

 
Politiska uppdrag 

Uppdrag som beslutats genomförs inte 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Givna uppdrag har genomför har registrerats av kommunsekreterare och avstämts med jämna mellanrum. Avvikelser 
har förekommit. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
En ny modell -Uppgiftshanteraren i Stratsys har tagits fram och är publicerad. Rutiner där kommunsekreterarna 
skickar ut uppdrag antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är framtagna. Detta bör ge bättre kontroll 
och minska risken för att uppdrag ej utförs eller ej återrapporteras. 

Kvarstår risken? 
Risken har minskat 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning KF/KS beslut 

 Ingen avvikelse 

Uppdrag som getts av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har utdelats till uppdragstagare för att 
planera för/realisera aktuellt uppdrag utifrån manuella rutiner 
och utskick. För att säkerställa rutinen ytterligare har verktyg 
utvecklats och införts under slutet på året för att 
kvalitetssäkra rutinen. 

 

Aktivitet Kommentar 
Verktyg för att ge och följa upp uppdrag i Stratsys 
 

 Klar 

Uppgiftshanteraren i Stratsys är publicerad och rutiner för att 
kommunsekreterarna skickar ut uppdrag antagna av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är framtagna. 
Detta bör ge bättre kontroll och minska risken för att 
uppdrag ej utförs eller ej återrapporteras. 
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Genomförda uppdrag återredovisas inte 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Givna uppdrag har genomför har registrerats av kommunsekreterare och avstämts med jämna mellanrum. Avvikelser 
har förekommit. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
En ny modell -Uppgiftshanteraren i Stratsys har tagits fram och är publicerad. Rutiner där kommunsekreterarna 
skickar ut uppdrag antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är framtagna. Detta bör ge bättre kontroll 
och minska risken för att uppdrag ej utförs eller ej återrapporteras. 

Kvarstår risken? 
Risken har minskat 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning KF/KS beslut 

 Ingen avvikelse 

Uppföljning av uppdrag i riktlinjer och verksamhetsplan från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning under ett särskilt avsnitt i 
rapporten. 

 
Sponsring 

Motprestationer i sponsringsavtal genomförs inte. 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 

Under 2019 har kommunikationsavdelningen fått in sponsringsansökningar från både idrottsföreningar och 
eventarrangörer. Större delen är det idrottsföreningar som söker sponsring för att kunna utveckla sin verksamhet men 
även för att kunna finansiera spel i högre seriedivisioner. 

Idrottsföreningarnas motprestation till kommunen är oftast att vi får vårt varumärke tryckt på matchkläder, väskor, 
representationskläder, skyltar på hemma arenan, matchprogram och på föreningens webbsida. I dessa fall är det lätt 
för oss att följa upp att avtalen följs eftersom bilder och tv-sändningar finns ute i media under hela säsongen. 

Vi får efter avslutad avtalstid av föreningar hur säsongen har gått i både skrift och bilder mailat till oss. Vi har ett 
uppföljningsdokument som vi skickar ut med de frågor vi vill ha svar på men som oftast skriver den sponsrade en 
egen text om avtalstiden och hur de har använt sponsringen. 

Samma sak gäller även de eventarrangörer som vi sponsrar men eftersom det som oftast handlar om ett dags event 
och kanske inte lika uppmärksammat i sociala medier/medier under längre tid, viktigt för oss att skicka ut 
uppföljnings dokumentet till arrangören. Här brukar vi få påminna den sponsrade att vi vill ha in en redovisning i ord 
och bilder om eventet. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
I år är det Piteå Hockey deltagit vid Inflyttarfesten och PIF dam under PSG i Mixed zone som motprestation enligt 
sponsringsavtal. 

Kvarstår risken? 

Detta måste följas varje år. Alla redovisningar har vi sparat ner på vår server, men från och med 2020 kommer alla 
redovisningar sparas ner i ärendet i Platina för att ha allt samlat. 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning Sponsringsavtal 
 

 

 
Demokrati och öppenhet 

Otillbörlig påverkan 

 12 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 

Rutinen för incidentrapportering har följts enligt gällande rutin. En incident har upptäckts och rapporterats. 
Incidenten har bedöms inte ge några konsekvenser. Åtgärder är vidtagna för att det inte ska upprepas. 

Risken att det kan uppkomma igen kvarstår. 
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Kontrollmoment Kommentar 
Rapport incidenter 

 Mindre avvikelse 

Rutinen för incidentrapportering har följts enligt gällande 
rutin. En incident har upptäckts och rapporterats. Incidenten 
har bedöms inte ge några konsekvenser. Åtgärder är vidtagna 
för att det inte ska upprepas. 

 

Aktivitet Kommentar 
Information och utbildning om otillbörlig påverkan 
 

 Pågår 

 

Valdeltagandet sjunker 

 8 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Jämförelse har gjorts med tidigare val och utfallet visar på att valdeltagandet ökat  jämfört med 2014. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Satsningar på ökat valdeltagande i form av ambulerande röstmottagare och utökad förtidsröstning genomfördes till 
allmänna valen 2018. Dessa har behållits i Europaparlamentsvalet 2019. 

Kvarstår risken? 
Nej, inga val 2020. 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning valdeltagande EU val 

 Ingen avvikelse 

Kontroll av om valdeltagandet sjunker är genomfört i 
anslutning till uppföljningen av valets genomförande. 
Kontrollmomentet är utfört och visar också på att 
valdeltagandet ökade något jämfört med föregående 
motsvarande val. 

Valhemligheten för enskilda personer riskeras 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Utbildning av alla valförrättare och röstmottagare skedde innan valet. Lokalernas tillgänglighet och nya skärmar för 
valsedlar för att säkerställa valhemligheten införskaffades, Säkerhetsrutiner ingick i utbildning för valförrättare. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Riskanalys genomfördes med ordförande, vice ordförande och administrativ personal. 

Kvarstår risken? 
Nej, inga val 2020 

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning vallokaler och säkerhetsrutiner 

 Ingen avvikelse 

Uppföljning av lokaler och säkerhetsrutiner har skett 190617 
där valsamordnare, tjänstepersoner och valnämndens 
ordförande samt vice ordförande deltog. Uppföljningen av 
kontrollmomentet visar inte på några avvikelser. 

 
Verksamheten bedrivs kvalitativt och 
kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk 
hushållning 
Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till de ekonomiska målen samt risker som kan 
äventyra de ekonomiska målen på lång sikt. 
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Kvalitetsredovisning 

Åtgärder finns inte för områden med låg måluppfyllelse 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Kontroll har skett och inga områden med låg måluppfyllelse saknar åtgärdsplan. 

Risken kvarstår. 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Kontroll av åtgärder och aktiviteter via styr och 
ledningssystemet. 

 Ingen avvikelse 

Förslag till åtgärder för att hantera mål med låg måluppfyllelse 
framgår vid de återrapporteringar som ligger till grund för 
politiska ställningstaganden (delårsrapport och 
årsredovisning).. 
  

 
Information om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig 
Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till kontroll av verksamheten samt möjligheterna 
att kunna få insyn och på ett korrekt sätt kunna följa upp verksamheten och dess ekonomi. 

 
Finansförvaltning 

Felaktiga placeringar, för stort risktagande, spekulation 

 8 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Löpande finansförvaltning utförs i egen regi samt med diskretion, är förvaltningsuppdrag enligt fastställd policy och 
riktlinjer. Återrapport på värdeutveckling presenteras vid ekonomisk uppföljning. 

Kvarstår risken? 
 

Kontrollmoment Kommentar 
Dokumentation och information från resp bank, manuella 
rutiner inom enheten 
 

 

Ett ickeagerande angående finansplaceingar 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Löpande finansförvaltning utförs i egen regi samt med diskretion, är förvaltningsuppdrag enligt fastställd policy och 
riktlinjer. Återrapport på värdeutveckling presenteras vid ekonomisk uppföljning. 

Kvarstår risken? 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Dokumentation och information från resp bank, manuella 
rutiner inom enheten 
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Tillväxtpolitiska reserven 

Utbetalningar från tillväxtpolitiska reserven följer inte fastställda riktlinjer 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Näringslivsavdelningen har under året löpande följt upp alla projekt kopplade till den tillväxtpolitiska reserven. Inga 
avvikelser har upptäckts. 

Kvarstår risken? 
Risken kvarstår 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning av utbetalningar från den tillväxtpolitiska reserven 

 Ingen avvikelse 

Näringslivsavdelningen följer löpande upp alla projekt 
kopplade till den tillväxtpolitiska reserven. 

 
De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 
Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till lagar och regelverk men även att kommunens 
interna styrdokument efterlevs. 

 
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 

Felaktiga, för stora belopp på fakturor utbetalas av beslutsattestant 

 8 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Reglementet är uppdaterat och beslutat av KF 190923. Nya anvisningar är antagna av kommunchef oktober 2019. 

Kvarstår risken? 
Minskat genom tydligare reglemente och anvisningar 

Kontrollmoment Kommentar 
Årlig översyn av efterlevnad av attestreglemente 
 

 

 

Aktivitet Kommentar 
Revidering av attestreglemente 
 

 Klar 

Reglementet är uppdaterat och beslutat av KF 190923. 
Anvisningar antagna av kommunchef oktober 2019. 

 
Redovisningsreglemente 

Att inte uppfylla lagkrav och rekommendationer gällande ekonomiredovisning 

 6 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Reglemente för redovisning är uppdaterat och beslutat av KF 190923. 

Kvarstår risken? 
Minskat genom tydligare reglemente för redovisning 

Kontrollmoment Kommentar 
Revisionsgranskning 
 

 

 

Aktivitet Kommentar 
Översyn och revidering av redovisningsreglemente Reglementet är uppdaterat och beslutat av KF 190923. 
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Aktivitet Kommentar 
 

 Klar 

 
Redovisning av mervärdesskatt 

Felaktig mervärdesskatt inrapporteras 

 12 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Uppdaterade rutiner är framtagna och avstämning sker löpande. Ny momsfördelningsnyckel beräknas årligen.Efter att 
rimlighetskontrollen satts upp har felaktiga momsfakturor pga felaktig skanning helt försvunnit. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Uppdaterade rutiner och rimlighetskontroll/summering uppsatt i ReadSoft skanningssystem för att hitta felaktig 
skanning på momsbelopp. 

Kvarstår risken? 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Daglig kontroll av varje enskild faktura 
 

 

 

Aktivitet Kommentar 
Utbildning av beslutsattestanter 
 

 Pågår 

 

Sätta upp rimlighetskontroll/summering i ReadSoft 
Skanningssystem för att hitta felaktig skanning på momsbelopp 
 

 Klar 

Rimlighetskontroll/summering uppsatt i ReadSoft 
Skanningssystem för att hitta felaktig skanning på momsbelopp 

 
Löneutbetalning 

Felaktiga löner utbetalas 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
 

Kvarstår risken? 
Ja 

Kontrollmoment Kommentar 
Kvalitetssäkring löneutbetalning 

 Mindre avvikelse 

 

Uppkomna löneskulder regleras inte 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
 

Kvarstår risken? 
Ja 
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Kontrollmoment Kommentar 
Kvalitetssäkring löneskulder 

 Mindre avvikelse 

Under året har uppföljning skett och antalet uppkomna 
löneskulder som inte regleras har minskat. När det sker 
beror det felaktigheter som arbetsgivaren gjort sig skyldig till. 

Brott mot centrala avtal 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Samarbetet mellan Lönecenter och Piteå kommun har utvecklats vilket bidrar till att brott mot centrala avtal inte 
uppkommer. 

Kvarstår risken? 
Risken har minskat 

Kontrollmoment Kommentar 
Kvalitetssäkring Centrala avtal 

 Ingen avvikelse 

Samarbetet mellan Lönecenter och Piteå kommun har 
utvecklats vilket bidrar till att brott mot centrala avtal inte 
uppkommer. 

 
Utlämning av information 

Fel hantering av offentlighetsprincipen 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 

Vi har identifierat att Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar och Anvisning för utlämnande av allmän 
handling är i behov av revidering. Detta har rapporterats till överordnad chef och det finns en plan för genomförande 
av revidering. 

Det finns vissa brister i efterföljandet av de styrande dokumenten. Detta beror till mycket stor del på att dokumenten 
är omfattande och att det underliggande rättsområdet är stort och komplext. Bristerna kan till viss del lösas genom 
revidering av ovan nämnda styrande dokument, som förhoppningsvis även ska vara enklare att tillämpa. Det finns 
även plan för att genom utbildning höja personalens kompetens på området och på så vis öka efterföljandet av de 
styrande dokumenten. 

Kvarstår risken? 

Riskerna kvarstår. 

Kontrollmoment Kommentar 
Kontroll av styrande dokument 

 Mindre avvikelse 

Vi har identifierat att Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 
handlingar och Anvisning för utlämnande av allmän handling är i 
behov av revidering. Detta har rapporterats till överordnad 
chef och det finns en plan för genomförande av revidering. Ny 
Anvisning för posthantering är inom kort färdig för beslut. 
Det finns vissa brister i efterföljandet av de styrande 
dokumenten. Detta beror till mycket stor del på att 
dokumenten är omfattande och att det underliggande 
rättsområdet är stort och komplext. Bristerna kan till viss del 
lösas genom revidering av ovan nämnda styrande dokument, 
som förhoppningsvis även ska vara enklare att tillämpa. Det 
finns även plan för att genom utbildning höja personalens 
kompetens på området och på så vis öka efterföljandet av de 
styrande dokumenten. 

Personuppgifter hanteras felaktigt 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
En incident har upptäckts och rapporterats enligt gällande tillvägagångssätt. Det visar på att upprättade rutiner finns 
men i ett fall inte följts varav en incidentrapport är upprättad och redovisad. Medvetenheten och kunskapen ökar 
kontinuerligt i organisationen men riskerna att det uppstår igen kvarstår. 

Kontrollmoment Kommentar 
Kontroll av styrande dokument 

 Mindre avvikelse 

En incident har upptäckts och rapporterats. Det visar på att 
upprättade rutiner finns men i ett fall inte följts varav en 
incidentrapport är upprättad och redovisad. 
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Felaktigheter i utgivna rapporter 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Dokument dubbelkollas före publicering och korrekt data förs in i grundsystem vid upptäckta felaktigheter. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Ökad användning av kommunens system för planering och uppföljning har minskat risken för mänskliga skrivfel. 

Kvarstår risken? 
Ja 

Kontrollmoment Kommentar 
Korrekturkontroll av utgivna rapporter 
 

 

 
Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, 
bedöms och förebyggs 
Här beskrivs övriga processer och risker som är kopplade till verksamheten och dess förmåga att utföra det av 
kommunfullmäktige i reglementet eller bolagsordningen givna uppdraget. Till detta hör även att kunna utveckla 
verksamheten på ett tillfredsställande sätt. 

Leverantörsbetalningar 

Integrationer stannar och leverantörsbetalning ej utförs 

 9 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Kontrollmail från IoF genereras vid stopp av integrationen. 

Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit? 
Processkartläggning är gjort och dokumenterad, rutinerna är tydliggjorda och checklistor är utformade där daglig 
kontroll och signering sker för att säkerställa flera processer 

Kvarstår risken? 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Avstämningslistor och checklistor 
 

 

 

Aktivitet Kommentar 
Processöversyn 
 

 Klar 

Processkartläggning är gjort och dokumenterad, rutinerna är 
tydliggjorda och checklistor är utformade där daglig kontroll 
och signering sker för att säkerställa flera processer 

 
Kommunala anslagstavlan 

Meddelande om underskrivet protokoll publiceras inte 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Att rutin, för publicering av meddelande om underskrivet protokoll från Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
publiceras följs har kontinuerligt kontrollerats av kommunsekreterare. Alla meddelanden har publicerats enligt rutin. 

Kvarstår risken? 
Ja risken kvarstår då inget automatiskt system för publicering finns. 

  

Kontrollmoment Kommentar 
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Kontrollmoment Kommentar 
Löpande kontroll av kommunens anslagstavla 

 Mindre avvikelse 

Samtliga anslag är utlagda enligt gällande rutin. Avvikelserna 
har bestått av att länken till anslagstavlan inte fanns tillgänglig 
vid ett tillfälle i samband med en uppdatering av kommunens 
hemsida. Den andra händelsen var när den tekniska 
utrustningen vid foajén låst sig vilket åtgärdades genom en 
omstart vid den dagliga kontrollen. 

Anslagstavlan i foajen visar inte rätt information 

 6 

Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten? 
Att rätt information visas på skärm i stadshusets foajé har kontrollerats minst varannan dag. Vid enstaka tillfällen har 
skärmen fått startas om. 

Kvarstår risken? 
Risken kvarstår 

  

Kontrollmoment Kommentar 
Kontroll att anslag finns utlagda 

 Mindre avvikelse 

Samtliga anslag är utlagda enligt gällande rutin. Avvikelserna 
har bestått av att länken till anslagstavlan inte fanns tillgänglig 
vid ett tillfälle i samband med en uppdatering av kommunens 
hemsida. Den andra händelsen var när den tekniska 
utrustningen vid foajén låst sig vilket åtgärdades genom en 
omstart vid den dagliga kontrollen 

 
Ej prioriterade risker 
2019 års internkontrollplan innehåller inte några ej prioriterade risker 

 

Slutsatser och fortsatt arbete 
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas inom 
nämnder/styrelser. Under året har inrapporteringsprocessen utvecklats vilket bidragit till en överblick över varje 
nämnds internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder och kommunstyrelse. För 
kommunstyrelsens del har få avvikelser inrapporterats inom den egna verksamheten och det som är rapporterat som 
avvikelser har också kompletterats med aktiviteter för att minska avvikelserna nästa år. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt underlättas också i och med att alla nämnder följer samma årshjul och 
inrapporteringsmodell. 

För kommande år kommer fokus ligga på att etablera och efterleva en systematik i uppföljningen av 
kontrollmomenten utifrån den periodicitet som är nödvändig för varje kontrollmoment. 
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PITEÅ KOMMUN 
Revisorerna SLUTDOKUMENT 

2019-08-26 

För kännedom: Till: 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
Partiernas gruppledare Socialnämnden 

Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 
kvalitet och leverans av servicetjänster 
KPMG har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avseende be-
hörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som användes inom vård 
och omsorg av socialtjänsten under 2015. 

Syftet med granskningen har varit  aft  följa upp tidigare gjord granskning och iaktta samt bedöma 
de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som då gjor-
des. 

Vår sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte är att: 

• Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande inform-
ationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att det i stor utsträckning 
saknas tillämpningsföreskrifter som konkretiserar vad som framgår av policydokumentet. 
Vi rekommenderar att detta utan fördröjning åtgärdas och att ytterst verksamhetsansva-
riga initierar ett arbete med prioriteringar, resurser och en tidplan så att denna brist får 
den verksamhetsnära förankring som behövs. 

• Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäkerhetspolicyn 
som omfattar socialtjänsten. De är för få, en är ett utkast och de relaterar inte alltid till 
varandra och till de kommunövergripande dokumenten. Det som ovan rekommenderas 
göras på kommunövergripande nivå behöver också ske inom socialtjänsten i allmänhet 
och inom det område som granskats i synnerhet. För att klara den ansträngningen behövs 
det skjutas till resurser för att häva det nyckelpersonsberoende som nu råder. 

• Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och av-
veckling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ändamålsenlig 
omfattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspecifika tillämpningsfö-
reskrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäkerhet inom verksamheten. Att 
behörighetstilldelning fungerar och uppfyller sitt syfte är centralt för informationssäker-
heten inte bara i Viva. 

• Det är tillfredsställande att kunna notera att sekretessavtal med externa användare nu 
finns på individnivå och testidentiteterna i Vivas produktionsmiljö är avaktiverade. 

• Loggkontrollema har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är färdigutveck-
lade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna styrande dokument. 
Det som framgår av HSLF-FS 2016:404 kap. 9 § är väsentligt vad gäller loggkontroll och 
något som måste fa påverka den fortsatta utvecklingen. 
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Ordförande 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Revisorerna kom-
mer fortsättningsvis följa frågan avseende behörighet och loggkonfroll nogsamt. Yttrande önskas 
senast den 31 oktober 2019. 

För Piteå kommuns revisorer 

JAVA. VI ttit. 
Gunnar Plym Forshell 

Revisor 
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1 Sammanfattning 

Vi har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avse-
ende behörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som 
användes inom vård och omsorg av socialtjänsten under 2015. 

Syftet med granskningen har varit att följa upp tidigare gjord granskning och iaktta samt 
bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommenda-
tioner som då gjordes. Vi har haft att besvara följande revisionsfrågor: 

• Finns och tillämpas en informationssäkerhetspolicy som omfattar hela 
kommunen? 

• Finns det verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar det granskningen är avgränsad till? 

• Finns det en formaliserad och dokumenterad tilldelning, förändring och av-
veckling av behörigheter till Viva? 

• Finns det sekretessavtal med externa användare? 

• Har tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön avslutats? 

• Finns det sedan 2016 utvecklade loggkontroller? 

Vår sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte är att: 

• Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande 
informationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att det i stor 
utsträckning saknas tillämpningsföreskrifter som konkretiserar vad som framgår 
av policydokumentet. Vi rekommenderar att detta utan fördröjning åtgärdas och 
att ytterst verksamhetsansvariga initierar ett arbete med prioriteringar, resurser 
och en tidplan så att denna brist får den verksamhetsnära förankring som 
behövs.  

• Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar socialtjänsten. De är för få, en är ett utkast och de 
relaterar inte alltid till varandra och till de kommunövergripande dokumenten. 
Det som ovan rekommenderas göras på kommunövergripande nivå behöver 
också ske inom socialtjänsten i allmänhet och inom det område som granskats i 
synnerhet. För att klara den ansträngningen behövs det skjutas till resurser för 
att häva det nyckelpersonsberoende som nu råder. 

• Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och 
avveckling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ända-
målsenlig omfattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspeci-
fika tillämpningsföreskrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäker-
het inom verksamheten. Att behörighetstilldelning fungerar och uppfyller sitt syf-
te är centralt för informationssäkerheten inte bara i Viva. 
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• Det är tillfredsställande att kunna notera att sekretessavtal med externa an-
vändare nu finns på individnivå och testidentiteterna i Vivas produktionsmiljö är 
avaktiverade. 

• Loggkontrollerna har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är 
färdigutvecklade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna 
styrande dokument. Det som framgår av HSLF-FS 2016:40 4 kap. 9 § är väs-
entligt vad gäller loggkontroll och något som måste få påverka den fortsatta 
utvecklingen. 

2 Bakgrund 

Vi har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avse-
ende behörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som 
användes inom vård och omsorg av socialtjänsten under 2015. Granskningen rapport-
erades i maj 2016. Från granskningen framhöll vi särskilt följande: 

• Under 2015 saknade kommunen en övergripande informationssäkerhetspolicy 
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter. I Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ingår informa-
tionssäkerhetspolicy som ett centralt och viktigt dokument. 

• Socialförvaltnings specifika styrdokument avseende informationssäkerhet stod 
inte i vare sig praktisk och logisk relation till kommunens övergripande styrdoku-
ment avseende informationssäkerhet. 

• Det fanns vid tiden inte en formaliserad och dokumenterad tilldelning, föränd-
ring och avveckling av behörigheter. Sekretessavtal med externa användare 
saknades. Testidentiteter indikerade av att skarp data användes vid test av 
systemet. 

• Loggkontrollerna baserades ensidigt och endast på vilka användare som han-
terat journaldata på ett drygt hundratal brukare under september månad 2015. 

Med anledning av de iakttagelser som gjordes kommer revisorerna i sin riskanalys fram 
till att det finns ett behov av att genomföra en uppföljande granskning för att få rapport-
erat vilka åtgärder granskningen av förhållandena 2015 föranlett. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med den uppföljande granskningen är att iaktta och bedöma de 
åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som 
gjordes 2016. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Finns och tillämpas en informationssäkerhetspolicy som omfattar hela 
kommunen? 

• Finns det verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar det granskningen är avgränsad till? 
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• Finns det en formaliserad och dokumenterad tilldelning, förändring och 
avveckling av behörigheter till Viva? 

• Finns det sekretessavtal med externa användare? 

• Har tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön avslutats? 

• Finns det sedan 2016 utvecklade loggkontroller? 

Granskningen har varit avgränsad att omfatta det verksamhetssystem som används 
inom vård och omsorg, socialtjänsten (Viva). 

Granskningen avser socialnämnden och genom uppsynsplikten kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller: 

• Kommunallagen 6 kap. 6 § 

• HSLF-FS 2016:401 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metoder 

Granskningen genomförs genom intervjuer och kontakter med ansvariga tjänstemän 
samt dokumentation omfattande utförda åtgärder, rutiner och kontrollmoment. 

Granskningen har utförts av Lars Anteskog, revisor, under ledning av Camilla 
Strömbäck, kundansvarig revisor. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Informationssäkerhetspolicy 

3.1.1 Policydokumentet 

Kommunfullmäktige beslutade om en informationssäkerhetspolicy 2017-11-20. Det 
fyrsidiga dokumentet gäller även för Piteå Kommunföretag AB. Tillsammans med 
kommunen benämns de i dokumentet som kommunkoncernen. 

Inledningsvis framgår följande: ”Information är en av Piteå kommunkoncerns viktigaste 
tillgångar och en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Säker och tillförlit-
lig information är väsentlig för koncernens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. 
Kommunens invånare och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt till-
fälle. Medborgarna har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommun-
ikation med kommunen. Samhället har krav i form av lagar och förordningar.” 

                                                
1 HSLF-FS 2016:40 ersätter SOSFS 2008:14 (gällde vid granskningen 2015) och innebär ett ökat ansvar 
vad gäller att granska journalföringen. 

(89 av 267)



 

 5 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Piteå kommun 

 Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 

Rapport 

 2019-07-01 

Mål, definitioner, omfattning, genomförande samt ansvar och roller anges. I genomför-
andeavsnittet noterar vi särskilt följande skrivning: ”För att uppnå målet med informa-
tionssäkerhet ska Piteå kommunkoncern sträva efter” ett antal angivna preciseringar 
bland annat informationssäkerhetsstandarderna SS-EN ISO/IEC 27001och SS-EN 
ISO/IEC 27002. I avsnittet för ansvar och roller står bland annat att läsa: ”Funktionen 
Informationssäkerhetssamordnare ska finnas utsedda av varje nämnd eller bolags-
styrelse, dessa ansvarar för det löpande operativa arbetet med informationssäkerhet 
inom respektive verksamhet.” 

Dokumentet avslutas med följande: ”Den som använder koncernens informations-
tillgångar på ett sätt som strider mot denna policy kan bli föremål för åtgärder från 
koncernens sida. Informationssäkerhetsstrategen ansvarar för att policyn årligen 
granskas och vid behov revideras.” 

3.1.2 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

Dokumentansvarig för riktlinjen är Räddningstjänsten. Det fastställdes av kommunstyr-
elsen 2018-11-26 vilket innebär efter beslut om den kommunövergripande informa-
tionssäkerhetspolicyn och efter socialnämndens beslut om en reviderad rutinbeskriv-
ning ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet”2. Riktlinjen omfattar flera säkerhetsom-
råden däribland ett avsnitt rubricerat ”Informations- och cybersäkerhet”. Av avsnittet 
framgår bland annat att: ”Arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas 
systematiskt och riskbaserat med stöd av standarderna om ledningssystem för infor-
mationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 eller 
motsvarande.” Avsnittet avslutas med: ”Riktlinjer och anvisningar för informations- och 
cybersäkerhet utformas i separata dokument.” 

3.1.3 Säkerhetsinstruktioner för informationssäkerhet i Piteå kommun 

Instruktionen är beslutad av kommunchefen 2011-10-06 och innehållet förefaller aldrig 
ha reviderats. Tidigt i dokumentet hänvisas till ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet” samt 
redovisas att en informationssäkerhetssamordnare: ”Har till uppgift att leda och 
samordna Informationssäkerhetsarbetet i kommunen.” 

3.1.4 Anvisning- informationssäkerhet för användare i Piteå kommunkoncern 

Dokumentet saknar ansvarig upprättare och förefaller vara ett utkast eftersom det inte 
är daterat och uppgift om beslutsinstans saknas. Oavsett om innehållet ska efterlevas 
eller inte noterar vi bland annat följande i de inledande avsnitten av det sjutton sidor 
långa dokumentet: 

• Ingen hänvisning till informationssäkerhetspolicyn 

• ”Avvikelser från dessa anvisningar får dock aldrig göras utan särskilt tillstånd.” 

• ”Vid underlåtenhet att följa dessa anvisningar för informationssäkerhet följer 
Piteå kommunkoncern reglerna enligt lagar och avtal. Lagbrott polisanmäls.” 

                                                
2 Rutinbeskrivning med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som redaktör. 

(90 av 267)



 

 6 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Piteå kommun 

 Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 

Rapport 

 2019-07-01 

• ”Medarbetare som har upptäckt incidenter eller svagheter där brott misstänks 
föreligga, ska dock inte själva försöka bevisa sådana då det kan försvåra 
framtida utredningar. Vid den typen av incidenter ska ansvarig chef kontakta 
kommunkoncernens CISO (Chief Information Security Officer) för utredning.” 

Kommentarer till 3.1 med bedömning av revisionsfråga 
Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande 
informationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att: 

• Kopplingen mellan policy och tillämpningsföreskrifter saknas eller kan uppfattas 
motstridiga och blir då otydliga. 

• Ambitionsnivån i policyn vad gäller att uppnå ändamålsenlig informationssäker-
het uttrycks som en strävan medan det i en tillämpningsföreskrift anges att all-
mänt erkända informationssäkerhetsstandarder ska efterlevas. 

• De mest detaljerade tillämpningsföreskrifterna är endera av äldre datum eller 
har inte formellt beslutats. 

• Benämningen på och beskrivningen av de roller som anges ha ett övergripande 
ansvar för informationssäkerheten varierar mellan dokumenten. 

• Vad som blir effekten av att inte följa beslut om informationssäkerhet uttrycks 
olika och otydligt i erhållna dokument. 

Svar på revisionsfrågan: Det finns en i rätt instans formellt beslutad informations-
säkerhetspolicy som omfattar hela kommunen. Däremot saknas det nödvändiga all-
männa tillämpningsföreskrifter för socialnämndens verksamhet att förhålla sig till. Följ-
aktligen saknar all verksamhet i kommunen moderna formellt beslutade tillämpnings-
föreskrifter för informationssäkerheten. 

3.2 Verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter 

Med underlag av kommunstyrelsen beslut om en kommunövergripande informations-
säkerhetspolicy bedömde socialnämnden, dokumenterat i ett beslut 2018-04-18, att 
den även anses täcka nämndens behov. Den anses göra det genom att den komplett-
erats med den verksamhetsspecifika rutinen ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet”.  

Av rutinen framgår bland annat att: Den ska följa socialstyrelsens föreskrift om journa-
lföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 

• Förvaltningens IT-strateg ska leda och samordna informationssäkerhetsarbetet. 
Det uppges att nämnden i ett beslut angivet att IT-strategen även ska upprätt-
hålla funktionen som verksamhetens informationssäkerhetssamordnare. Med 
uppdraget följer övergripande instruktioner och ansvarsområden. 

• IT-strategen ska även ansvara för att dokumentera vårdgivarens övergripande 
mål för och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet. 

• IT-strategen ska minst en gång om året sammanställa informationen och ar-
betet med informationssäkerhetsarbetet och till socialnämnden rapportera 
detta. 
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Tillämpningsföreskrifter för informationssäkerheten i socialtjänsten saknas i ändamåls-
enlig omfattning. Av ”Säkerhetsberättelse Informationssäkerhet Socialtjänsten 2018” 
framgår att rutinen i sina delar ändå anses ha efterlevts vad gäller: 

• Riskanalysen: Det framgår ett ”behov av generell kompetensutveckling för per-
sonalen inom förvaltningen”. Det meddelas oss att under 2019 inriktar sig arbet-
et mot grundläggande användarkunskap av IT-system särskilt Microsofts Office-
paket och Viva. Utbildningarna är inte obligatoriska förutom introduktionsutbild-
ning i Viva. 

• Riskanalysen: Att ”det är därför viktigt att all personal får grundläggande kun-
skap i användning av tekniken samt även i informationssäkerhet och gällande 
lagkrav.” Det finns inget särskilt utbildningsmaterial för informationssäkerhet. 
Det finns däremot ett material avseende GDPR3 som hanterar delar av den 
informationssäkerhet som verksamheten omgärdas av. Det är linjeorganisation-
ens chefer på olika nivåer som har ansvaret att underlydande tar del och förstår 
vad som föreskrivs. Vid granskningstillfället har verksamhetsledningen inte 
undersökt i vilken omfattning de anställda tagit del och förstått materialet. 

• Riskanalysen: Att ”det är därför allt viktigare att vi har en tydlig ansvarsfördel-
ning för våra lösningar, att alla roller som behövs är på plats och att det är tyd-
ligt vilken roll som äger vilket ansvar.” Sedan detta skrivits uppges NIS-direk-
tivet4 styra planerade åtgärder. Det eftersom kommunen identifierat sig ”som en 
leverantör för samhällsviktig tjänst inom området för Hälso- och sjukvård”. 
Nämnden uppges vara informerad om uppdraget. 

• Förbättringsåtgärder: Ny behörighetshantering och loggkontroll avseende Viva 
vilket redovisas under egna avsnitt nedan. 

• Förbättringsåtgärder: Alla startade aktiviteter avseende Dataskyddsförord-
ningen (GDPR) är inte avslutade och det kvarstår att etablera löpande rutiner. 
Här fokuserar IT-strategen på registerförteckningen, upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal och rutin för registerutdrag. 

I berättelsen tycker vi oss sakna uppgifter om: 

• ”Den årliga utvärdering av skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst 
till datornätverk och informationssystem som används före behandling av 
personuppgifter”. Ingen sådan var utförd därav saknas den uppgiften. 

• ”Sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats inom 
förvaltningen under året”. Inga fanns att rapportera dock fanns det två stycken 
om årets incidenter med i säkerhetsberättelsen. Ett stycke om att ingen incident 

                                                
3 Dataskyddsförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
4 ”Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög ge-
mensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.”. Utmynnar i Lag om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174). 
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som orsakat kroppskada har rapporterats och ett stycke om en incident som 
utretts. 

• Sammanställning av loggkontroller som görs i förvaltningen och resultaten av 
dessa. Översiktligt redovisas och kommer enligt uppgift att utvecklas till 
kommande berättelse.  

I den dokumentation som ändå finns saknar vi med hänvisning till HSLF-FS 2016:40 
bland annat: 

• Dokumenterade riskanalyser (3 kap. 5 §). Enligt uppgift finns en sådan för Viva 
dokumenterad i KLASSA5. Generellt för verksamheten finns ingen upprättad.6 

• Vilka krav har ställts på fysiskt skydd av servrar, säkerhetskopior och utrustning 
och data som hanteras kommunexternt? (3 kap. 14 §). Enligt uppgift har det 
dokumenterats i KLASSA. 

• Med koppling till vad som nämns om incidenter i säkerhetsberättelsen har det 
utförts en utvärdering av ”skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst 
till datornätverk och informationssystem som används för behandling av per-
sonuppgifter.” (3 kap. 18 §). Enligt uppgift är det en av målsättningarna med 
pågående anpassning till NIS-direktivet. 

• Används flyttbara medium för lagring av personuppgifter? Om så hur skyddas 
personuppgifter på dessa och vad gäller för avvecklingen av medium? (3 kap. 
19-20 §). Det går enligt uppgift att spara arbetsrelaterad information på den 
handhållna utrustning som används. Att spara uppges inte vara tillåtet men 
någon kontroll över att detta ändå inte sker utförs inte. 

• Finns det en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur ärenden med 
skyddade personuppgifter ska hanteras för att säkerställa att dessa inte röjs 
både vid handläggningen och vid genomförande av beslutade insatser i myn-
dighetsutövningen? (5 kap. 4 §) Det finns enligt uppgift ingen rutin upprättad. 

Kommentarer till 3.2 med bedömning av revisionsfråga 
Revisionsfrågan: Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter som omfattar 
det granskningen är avgränsad till. De finns dock inte i en fullständig omfattning i för-
hållande till HSLF-FS 2016:40. De är med andra ord för få, en är ett utkast och de rela-
terar inte alltid till varandra och till de kommunövergripande dokumenten. 

3.3 Tilldelning, förändring och avveckling av behörigheter till Viva 

”Rutiner behörighetstilldelning Viva” senast reviderad av ”Viva-administratören” och be-
slutad av socialchef 2019-04-24 anger förutsättningarna för ny och ändrad tilldelning. 

                                                
5 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 
informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram verktyget KLASSA. 
6 I KLASSA finns enligt verksamhetsföreträdare en bedömning av skyddsnivåer och en handlingsplan 
baserad på informationssäkerhet för VIVA. Inte någon ren riskanalys. Däremot så är det en del av MSBs 
modell som ska användas kopplat till projekten runt NIS-direktivet. Där finns en specifik mall för 
riskanalyser som ska användas i projektet. 
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Bland de externa regler som tilldelningen grundar sig på är SOFS 2008:14. Det finns 
inte exakt angivet hur beställning ska gå till. I ”Checklista nyanställning” och ”Checklista 
avslut” finns utrymme att ange vad som behörighetsmässigt ska gälla för olika system 
bland dem Viva. Det finns ingen checklista för förändringar så som förändrad arbets-
uppgifter och/eller ansvar. Checklistorna används inte alltid i kommunikationen med 
Viva-administratören utan vanligtvis kommer begäran via e-post eller telefonsamtal. 
Administratören dokumenterar löpande de förändringar som görs. Vid intervju fram-
kommer att information om när personal slutar sin anställning inte alltid rapporteras till 
administratören. För att säkerställa att personer som slutat sin anställning har kvar sina 
behörigheter utförs, enligt rutinen, en kontroll som identifierar inaktiva användare. I 
mitten av varje månad tas en statistiklista fram som visar när en användare senast 
loggat in sig i systemet. De som inte använt systemet under två månader får sin behör-
ighet inaktiverad. 

I granskningen av efterlevnaden av rutinen valdes tretton användare 7ut. Vi iakttar följ-
ande: 

• Checklistor finns inte kvar som underlag för att kunna verifiera i vilken omfatt-
ning de använts. Dokumentationen på checklistorna förändringar ska noteras 
sekretessmapp i OneNote8 och sparas i 10 år. Noteringen anger inte på vilket 
underlag ändringen gjorts men vem som beordrat förändringen ska däremot 
framgå. 

• När checklistorna använts så är det endast vid nyregistrering av legitimerad 
personal och chefer. 

• Fyra av tretton ändringar krävde inte någon förändring av behörigheterna. 

• Tre av tretton ändringar är avslutade anställningar som inte kommunicerats till 
administratören. 

• En med avslutad anställning hade kvar sin Viva-behörighet. Personen saknade 
dock behörighet att starta Viva. 

• Fyra dokumenterade nödvändiga förändringar av behörigheter. Mest troligt 
kommunicerat till administratören via telefon eller e-post. 

• En gjord förändring var odokumenterad. 

I övrigt från intervjuer noteras att administratörsfunktionen är underbemannad i så 
motto att fördröjning av arbetsuppgifter förekommer. Vi noterar att det finns planer på 
att förbättra funktionen genom en rutin och ett IT-stöd som automatiskt uppdaterar 
dokumentationen och tar bort tidskrävande arbetsmoment för administratören. 

 

 

                                                
7 Anställda som enligt PA-systemet slutat sin anställning, bytt befattning eller förändrat sin organisatoriska 
tillhörighet. 
8 En Microsoftprodukt som fungerar som en digital anteckningsbok som kan användas för att spara och 
organisera information. 
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Kommentarer till 3.3 med bedömning av revisionsfråga 

Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och avveck-
ling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ändamålsenlig om-
fattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspecifika tillämpningsföre-
skrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäkerhet. Att behörighetstilldelning 
fungerar och uppfyller sitt syfte är centralt för informationssäkerheten inte bara i Viva. 

Det planerat nya IT-stödet som beskrivits bedömer vi kommer att vara nödvändigt för 
att klara nuvarande likaväl som kommande krav på ändamålsenlig 
informationssäkerhet. 

3.4 Sekretessavtal 

Vi har besiktat de avtal som IT-strategen förvarar och konstaterar att det finns 22 styck-
en. De tillhör personer anställda på kommunens IT-avdelning och Vivaleverantören 
Cambio Healthcare Systems AB9 som under granskningsperioden har eller har haft 
tillgång till Vivainstallationen i Piteå. Enligt uppgift får de som personligen undertecknar 
sekretessavtalen en muntlig genomgång av vad som gäller enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen. 

De 30 externa sjuksköterskor vi identifierar bland Vivaanvändarna tecknar enligt uppgift 
ett motsvarande avtal genom respektive chefs försorg. Dessa avtal hanteras och arkiv-
eras av administratörer på respektive enhet. 

Kommentarer till 3.4 med bedömning av revisionsfråga 

Det finns nu, till skillnad från tidigare gjord granskning, sekretessavtal med externa 
användare. Ur ett informationssäkerhetsperspektiv bör det verifieras att alla externa 
sjuksköterskor är medvetna om vad undertecknandet innebär och att respektive avtal 
minst omfattar det som de 22 avtalen IT-strategen förvarar. 

3.5 Testidentiteter 

Vi har inspekterat användarförteckningen i Viva och kan inte iaktta några identiteter 
som används för test i produktionsmiljön. Enligt uppgift från Viva-administratören ska 
de som i föregående granskning identifierades nu vara inaktiverade. 

Kommentarer till 3.5 med bedömning av revisionsfråga 

Tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön har avaktiverats och några nya 
bedöms inte ha skapats. 

3.6 Loggkontroller 

”Rutin – Loggkontroll Viva” senast reviderad av ”IT-strateg” och beslutad av social-
nämnden 2019-04-24 anger förutsättningarna för de loggkontroller som ska utföras i 
Viva. Dokumentet refererar till ett styrdokument ”Policy för säkerhetsarbetet i Piteå 
kommunkoncern” som enligt uppgift finns på intranät tillsammans med kommunens 
övriga policys. Dokumentet ”Rutin – Loggkontroll Viva” beskriver varför loggkontroll 

                                                
9 Cambio Healthcare Systems AB förvärvade under 2016 ILAB som början utvecklade Viva. 
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utförs utan att det finns någon referens till HSLF-FS 2016:40. Dokumentet skiljer på de 
olika kontroller som kan utföras: 

• Kontroll av särskild användare: Under perioden 2018-01-01 till 2019-05-31 tog 
administratören på en enskild chefs begäran fram en lista på tio personer. Vilka 
kontroller som utförts eller inte är inte känt. Rutinen redovisar inte för hur denna 
typ av kontroll ska utföras och resultatet ska hanteras. 

• Kontroll av särskild brukare. Inga sådana har enligt uppgift utförts under peri-
oden 2018-01-01 till 2019-05-31. 

• Kontroll när brukare begärt det. Inga sådana har enligt uppgift utförts under 
perioden 2018-01-01 till 2019-05-31. 

Planerade kontroller har utförts under 2018-2019: 

• De utförs med underlag av en i rutinen redovisad riskanalys. 

• Riskanalysen konkretiseras genom fyra kontrollperioder om vardera omfattande 
två veckor och två urvalsgrupper. En urvalgrupp består av de med myndighets-
ansvar, de har de mest omfattande behörigheterna. De med ansvar för verk-
ställighet delas upp i tre riskgrupper beroende på omfattningen av behörigheter. 

• Ansvaret för kontrollen fördelas på administratören för Viva, VO-cheferna och 
IT-strategen. Det är respektive VO-chef som ansvarar för kontrollerna utförs av 
”lämplig” chef och att återrapportering sker till IT-strateg. 

• Metoden är framtagen av en IT-strateg som inte längre är anställd av kommun-
en. Enligt uppgift finns inget underlag som redovisar motivet till att utföra kon-
trollerna efter denna metod.  

Vi har granskat dokumentationen från tre kombinationer av grupper och kontrollperi-
oder. Kombinationerna var myndighetsansvariga de sista två veckorna i juli, verkställ-
ighetsansvar i högriskgruppen de två första veckorna i februari 2019 samt verkställ-
ighetsansvar i lågriskgruppen de två första veckorna i november 2018. Vi noterar följ-
ande: 

• Generellt kan dokumentationen vara i ett mer ordnat skick så att det är lättare 
att finna dokumentationen för enskilda kontroller. Materialet är allmän handling 
och det ska inte vara svårt att hantera när det finns behov eller intresse att ta 
del av materialet. 

• Vi kan inte verifiera att ett enligt rutinen fullständigt antal myndighetsansvariga 
har kontrollerats. De blanketter som använts vid kontrollen är ifyllda enligt rutin-
en. 

• Vad gäller högriskgruppen finner vi exempel på kontroller där dokumentationen 
inte är fullständigt utförd enligt rutinen. 

• Vad gäller lågriskgruppen finner vi att rutinen efterlevts. 

• Enligt uppgift så har inte någon av de planerade kontrollerna identifierat någon 
felaktigt användning av systemet. 
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Kommentarer till 3.6 med bedömning av revisionsfråga 

Loggkontrollerna har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är färdigut-
vecklade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna styrande 
dokument. Det som framgår av HSLF-FS 2016:40 4 kap. 9 § är väsentligt vad gäller 
loggkontroll och något som måste få påverka den fortsatta utvecklingen. I denna del är 
det viktigt att kunna argumentera för att kontrollerna i någon omfattning inte skulle 
behöva ha ett helår som underlag. Vi bedömer att de tvåveckors kontrollperioder som 
används inte är ett effektivt urval för att upptäcka eventuell felaktig hantering. En ana-
lytisk ansats på ett helår av loggade händelser ger enligt vår bedömning ett mer infor-
mativt underlag för VO-cheferna att hantera. Utvecklingsarbetet ska inte fördröja att be-
fintlig kontrolldokumentation organiseras så att den enkelt kan hanteras.  

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informa-
tionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Information 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi 
och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. 
Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorer-
nas träffar med nämnder och styrelse. 

Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, pro-
tokoll mm. 

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast:  
Samhällsbyggnadsnämnden, 27 augusti 2019 
Kultur- och fritidsnämnden, 30 augusti 2019 
Miljö- och tillsynsnämnden, 30 augusti 2019 
Överförmyndarnämnden, 8 oktober 2019 
Fastighets- och Servicenämnden, 28 oktober 2019 
Socialnämnden, 18 november 2019 
Barn- och utbildningsnämnden, 18 november 2019 
Kommunstyrelsen träffar revisorerna januari 2020. Återkommer med datum. 
Svaren/handlingarna skickas senast enligt ovan datum till camilla.stromback@kpmg.se 

 

/Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde från KPMG 

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Camilla Strömbäck på 076-318 00 29 eller maila camilla.stromback@kpmg.se 
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1 Mål och måluppfyllelse Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

Kommentarer 

1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade 
till KF:s mål? 

     

1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?      

1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?      

1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i 
måluppfyllelsen? 

     

 
 
 
 
2 Ekonomistyrning Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

Kommentarer 

2.1 Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?      

2.2 Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar progno-
ser tillräckligt under året? 

     
 

2.3 Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för 
att uppnå budget? 

     

2.4 Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i 
de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget? 
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3 Intern kontroll Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

Kommentarer 

3.1 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna 
kontrollen? 

     

3.2 Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsana-
lysen som ligger till grund för planen? 

     

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämn-
den/styrelsen 

     

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/bris-
ter 

     

 
 
 
4 Riskanalys Ange minst fem övergripande risker 

4.1 Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och 
de risker som finns inom verksamhetsområdet kommande år 

 

 
Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen. Revisionen 
kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor. 
 
5 Övrigt Kommentarer  

KOMMUNSTYRELSEN (KS) 
KS Internkontroll Nämnden bedömer, enligt yttrande på år 2018 års granskning (GG 2018) att det idag utövas 

en god internkontroll. En särskild internkontrollplan antas också för verksamhetsåret med 
tillhörande riskanalys. Utveckla hur denna goda internkontroll utövas? 

Hur långt har det utvecklingsarbete som ni i yttrande GG 2018 sagt pågår och som 
syftar till en mer likformad intern kontroll inom kommunen kommit? 
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KS Uppsiktsplikten Hur utövar/säkerställer KS uppsiktsplikten vad gäller internkontroll? 

KS IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 

 

BARN- OCH UTBNILDNINGSNÄMNDEN (BUN) 
BUN Internkontroll Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att det delvis 

finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamheten som redovis-
ning inom barn- och utbildningsnämnden. Vilka delar saknas i det systematiska arbetet 
med internkontroll? Pågår det ett arbete att säkerställa att alla delar i internkontroll-
arbetet finns på plats? 
 
Av GG 2018 yttrande framgår att det finns en årlig plan för uppföljning och internkontroll-
plan men det har inte skett någon uppföljning av internkontrollplanen för 2017 under 2018. 
Har uppföljning skett för verksamhetsåret 2018 och i så fall har några åtgärder vidta-
gits med anledning av denna uppföljning? Om uppföljning skett önskar revisionen ta 
del av denna uppföljning? 

BUN Kompetensförsörjning Nämnden instämmer i revisorernas riskbedömning gällande kompetensförsörjning (yttran-
det avseende grundläggande granskning år 2018, GG 2018). Nämnden planerar enligt GG 
2018 strategiska åtgärder i syfte att trygga kompetensförsörjningen. Vilka strategiska åt-
gärder har nämnden vidtagit för att säkra kompetensförsörjningen? 

BUN Uppföljning, internkontroll Barn och utbildningsnämnden fastställer i yttrande GG 2018 att de tagit del av revisorernas 
årliga granskning och bedömer att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa 
uppföljningen av den interna kontrollen framöver. Vilka åtgärder har vidtagits för att 
bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen? 

BUN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
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MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN (MTN) 

MTN Nämnds protokoll Av yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) framgår att information om eko-
nomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder 
på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga. Har 
ni utvecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande?  

MTN Måluppfyllelse Vidare framgår av GG 2018 att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör 
det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen uppnås. Har handlingsplaner upprättats 
när/om mål inte uppnås/bedöms uppnås? Om ja, önskar revisionen ta del av dessa 
handlingsplaner? 

MTN Kompetensförsörjning  Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? Finns det en bra balans mellan be-
hov och resurser? 

MTN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN) 
KFN Risk- och väsentlighetsanalys Enligt grundläggande granskning 2018 saknades det en dokumenterad risk- och väsentlig-

hetsanalys. Finns detta för år 2019? Om ja, kan revisionen få ta del av denna? 

KFN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (SBN) 

SBN Nämndens protokoll Av yttrandet på grundläggande granskning år 2018 framgår att information om ekonomi och 
måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tyd-
ligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga. Har ni ut-
vecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande? 

SBN Måluppfyllelse Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att i det fall be-
slutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur må-
len uppnås. Har handlingsplaner upprättats när/om mål inte uppnås/bedöms uppnås?  
 
Vidare framgår av GG 2018 att för de mål som bedömts ha låg måluppfyllelse arbetar 
nämndens verksamheter kontinuerligt med att långsiktigt skapa förutsättningar för befolk-
ningsutveckling och en samhällsgemenskap med mångfald som grund, genom bland annat 
översiktsplanearbete, bostadsförsörjning, ett brett utbildningsutbud och olika satsningar för 
utrikesfödda. Gällande kommentar kring svårighet att göra bedömning av måluppfyllelse så 
pågår arbete med att utveckla en modell för att ytterligare konkretisera mål på nämnds- och 
förvaltningsnivå. Hur har arbetet med att utveckla modellen för mål utvecklats? 

SBN Skogsförvaltning/skogsinnehav. Vem sköter om/hanterar/har kunskap att se till att kommunens skog hanteras/avver-
kas etc. på ett korrekt sätt? 

SBN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (ÖFN) 

ÖFN Internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys Av revisorernas synpunkter i grundläggande granskning 2018 framkommer att överförmyn-
darnämnden behöver starka arbetet med den interna kontrollen vilket överförmyndarnämn-
den håller med om. Överförmyndarnämnden har enligt yttrande av grundläggande gransk-
ning 2018 (GG 2018) påbörjat arbetet med att fastställa egna specifika mål och i det arbetet 
kommer internkontrollplan och uppföljning av denna att vara ett eget mål. Hur har arbetet 
med fastställa specifika mål utvecklats? Har mätbara mål fastställts? Revisionen öns-
kar i så fall ta del av de fastställda målen? 
 
Överförmyndarnämnden har även enligt yttrandet av GG 2018 påbörjat arbetet med att ge-
nomföra en risk- och väsentlighetsanalys infor kommande översyn av internkont rollplanen. 
Hur har arbetet med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys utvecklats? Revis-
ionen önskar ta del av risk- och väsentlighetsanalysen? 

ÖFN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 

 

SOCIALNÄMNDEN (SOC) 
SN Ekonomisk uppföljning Enligt yttrande på grundläggande granskning år 2018 arbetar socialnämnden målmedvetet 

med den ekonomminska uppföljningen och kommer under hösten 2019 att upprätta en eko-
nomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, bestående av ekonomer från socialför-
valtningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget HRM. Handlingsplanen kommer enligt 
yttrandet att innehålla ekonomiska mål för avdelningarna samt en ny resursfördelningsmo-
dell. Hur har arbetet med handlingsplan samt framtagande av resursfördelningsmo-
dell framskridit? Om handlingsplanen finns på plats önskar revisionen ta del av 
denna? 
 
Hur hanterar nämnden det ekonomiska prognostiserade underskottet (april -52,8 
mkr)? Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska underskottet? 
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SN Kompetensförsörjning Har nämnden vidtagit några strategiska åtgärder för att säkra kompetensförsörj-

ningen? 

SN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 

 
 
 
 

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN (FSN) 
FSN Protokoll Nämnden avser, enligt yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018), att mer nog-

samt protokollföra beslut om åtgärder som syftar till ökad måluppfyllelse. Har ni följt upp 
att protokollen är mer nogsamma nu än tidigare? 

FSN Avvikelsesystem Enligt yttrandet av GG 2018 framgår att nämnden gett avdelningen måltidsservice i uppdrag 
att ta fram ett avvikelsesystem för förskola och skolan. Hur långt har denna process 
framskridit? Finns avvikelsesystemet på plats och i så fall vilka effekter har ni kunnat 
skönja? 

FSN Investering, Berggården Är byggnationen av Äldreboendet Berggården klar? I så fall, har byggnationen gått 
enligt plan? 

FSN IT-säkerhet Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
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Kommunrevisionen

Svar på frågor - Revisionens grundläggande granskning 2019

1 Mål och måluppfyllelse
1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?
Nej. KF har riktat mål till KS och vi arbetar utifrån de målen. 

1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?
Delvis. Nyckeltalen är tilldelade av KF.

1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?
Ja. Genom månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?
Ja. Vid månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

2 Ekonomistyrning
2.1 Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?
Ja.

2.2 Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?
Ja.

2.3 Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?
Ja.

2.4 Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses 
stå i relation till uppdraget?
Nej. KS har inte sett något behov utan accepterar av KF fastställd budget.

3 Intern kontroll
3.1 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?
Ja.

3.2 Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för 
planen?
Ja.

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?
Ja.

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?
Ja.
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4 Riskanalys
4.1 Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom 
verksamhetsområdet kommande år.
KS hänvisar till återredovisning av KS internkontrollplan för 2019, där identifierade risker 
finns sammanställda. 

5 Övrigt Kommunstyrelsen
Internkontroll
Nämnden bedömer, enligt yttrande på år 2018 års granskning (GG 2018) att det idag utövas 
en god internkontroll. En särskild internkontrollplan antas också för verksamhetsåret med 
tillhörande riskanalys. Utveckla hur denna goda internkontroll utövas?

Hur långt har det utvecklingsarbete som ni i yttrande GG 2018 sagt pågår och som syftar till 
en mer likformad intern kontroll inom kommunen kommit?

KLF har utvecklat ett nytt system för uppföljning av internkontroll som tas i drift av alla 
förvaltningar 2020. KS har använt systemet för redovisning av internkontrollplanen för 2019.

Uppsiktsplikten
Hur utövar/säkerställer KS uppsiktsplikten vad gäller internkontroll?

Genom månads- och delårsrapporter, årsredovisning samt det nya systemet för internkontroll 
inom vilket alla nämnders återredovisningar kommer att delges KS.

IT-säkerhet
Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit?
KS har god organisation och rutiner för arbetet. Gällande Informationssäkerhetspolicy och 
underliggande styrdokument ses över och tillämpningsföreskrifter tas fram.

Piteå kommun

Helena Stenberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning 

Nytt nationellt mål ger förutsättningar och ställer krav 

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har haft i uppdrag att 
se över styrningen och uppföljningen av den nya politik som presen-
terades av regeringen och beslutades av riksdagen år 2017. 

Det nya målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångs-
punkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspek-
tivet beaktas. 

Målet utgör den viktigaste grundförutsättningen för utredningens 
arbete och förslag. Eftersom målet numera utgår från FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir 
politiken en integrerad del av arbetet för mänskliga rättigheter. 

Utredningen utgår vidare från regeringens bedömningar och för-
slag angående hur den nya politiken ska bedrivas. Särskilt lyfter vi de 
fyra områden som den nya politiken ska inriktas på. De tre första 
handlar om principen om universell utformning, att åtgärda be-
fintliga brister i tillgänglighet samt individuella stöd och lösningar 
för individens självständighet. Dessa tre syftar i sin tur gemensamt 
till det fjärde området som är att förebygga och motverka diskri-
minering av personer med funktionsnedsättning. 

Regeringens bedömning att styrningen av politiken behöver 
effektiviseras för att öka takten i genomförandet har varit av central 
betydelse för våra förslag. Vi menar dock att när det gäller en politik 
som omfattar hela samhället så behöver vissa samhällsområden av 
särskild betydelse prioriteras för att snabbare nå det nationella målet. 

De utmaningar politiken möter innebär också att traditionella 
sätt att styra och följa upp nu behöver prövas och utvecklas. En 
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effektiv styrning kräver att roller och ansvar tydliggörs. Den av riks-
dagen fastslagna ansvars- och finansieringsprincipen är därför cen-
tral för utformningen av våra förslag. 

Utredningen betonar slutligen den avgörande roll som förtroen-
devalda på olika samhällsnivåer behöver ta om politiken ska förverk-
ligas. Styrning och uppföljning ska bidra till ett effektivt genomfö-
rande. Men utan en stark och tydlig politisk vilja och uppbackning 
kommer konkreta resultat i invånarnas vardag sannolikt att dröja 
eller helt utebli. 

Utredningens förslag syftar sammantaget till att skapa ett styr- och 
uppföljningssystem som ger riksdag och regering förutsättningar för 
att driva utvecklingen mot att funktionshinderspolitikens mål nås och 
att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning förverkligas. 
Det innebär i sin tur att systemet för uppföljning kommer att ha en 
central funktion i att ge riksdag och regering signaler när det gäller att 
rikta in styrning där det behövs för att uppnå den nya politikens mål. 

Politiken bygger på mänskliga rättigheter 

Perspektivet mänskliga rättigheter stärks alltså genom den nya poli-
tiken och förtydligas ytterligare genom de förslag vi nu lägger fram. 
Inte minst genom den tydliga koppling som görs till det nationella 
målet och till FN-konventionen.  

I detta arbete finns utmaningar. Att implementera internationell 
rätt, som FN-konventionen är en del av, är inte okomplicerat i vårt 
svenska politiska system som i hög grad bygger på skyldighetsbase-
rad lagstiftning och kommunal självstyrelse.  

Utredningen lyfter särskilt betydelsen av kunskap om FN-konven-
tionen och behovet av att denna kunskap sprids i hela samhället. Vi 
beskriver vad det innebär att anta ett människorättsperspektiv och att 
arbeta människorättsbaserat i enlighet med FN-konventionen. Vidare 
utvecklar vi hur mänskliga rättigheter påverkar styrning och uppfölj-
ning av funktionshinderspolitiken och lyfter tre aspekter som utgör 
bärande pelare. Ett tydligt politiskt ansvar på nationell nivå, funktions-
hindersrörelsens roll samt ansvaret för genomförandet på regional och 
lokal nivå. 

Vi har valt att fokusera på de många och goda möjligheter som 
avgjort finns. Utredningens förslag bygger på att utnyttja de möjlig-
heter till kraft och förmåga som finns i vår samhällsmodell, för att 
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kunna styra politiken mot ett samhälle som präglas av jämlikhet, till-
gänglighet och delaktighet för alla invånare.  

Principen om universell utformning central 

Att göra rätt från början i stället för att i efterhand anpassa till olika 
människors skiftande behov är en bärande tanke i den nya politiken. 
Principen om universell utformning lyfts också särskilt i vårt upp-
drag. Utredningen försöker därför i betänkandet beskriva principens 
innehåll och potential. Vi diskuterar också hur universell utformning 
bör kunna utgöra en vägledande princip för utvecklingen av nya pro-
dukter, miljöer, program och tjänster.  

Samtidigt framhåller vi att även om principen är en viktig strategi 
för framtiden, så upphör inte behovet av att riva existerande hinder 
i samhället och att ge individer stöd och lösningar som ökar själv-
ständigheten. Allt i syfte att förebygga och motverka diskriminering 
av människor med funktionsnedsättning. 

Interaktiv samhällsstyrning för att inkludera många 

Att styra tvärsektoriella ansvarsområden med traditionell mål- och 
resultatstyrning är svårt och ineffektivt. Inte minst funktionshin-
derspolitiken visar tydliga exempel på detta. Modern förvaltnings-
forskning talar därför om att styrningen, särskilt inom denna typ av 
frågor, behöver gå från government till governance.  

Detta innebär att utredningen förordar en förhandlings- och sam-
verkansbaserad interaktiv samhällsstyrning där beslutsfattandet de-
centraliseras och sker i nätverk med aktörer från offentlig, ideell och 
privat sektor. Inriktningen mot en styrning och uppföljning byggd 
på governance eller samhällsstyrning kan ställas i motsats till en mer 
traditionell uppifrån-och-ner-styrning präglad av detaljreglering.  

De problem vi ser med skiftande förutsättningar för att uppnå 
den nya politikens mål på olika samhällsområden talar starkt för att 
utveckla den statliga styrningen i denna riktning. Likaså ger en styr-
ning på denna grund goda möjligheter att på allvar involvera funk-
tionshindersrörelsen, kommunsektorn, arbetsmarknadens parter och 
andra i det konkreta genomförandet av den nya politiken. 
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Aktiv involvering i styrning och uppföljning 

En viktig del av vårt arbete har varit att ta fram förslag som säker-
ställer att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till in-
flytande och delaktighet i styrning och uppföljning av politiken. 

Utredningens överväganden och förslag bygger därför på att 
representanter för personer med funktionsnedsättning mer tydligt 
och effektivt än i dag ska involveras i beslut som påverkar allas vår 
vardag. Vi understryker också potentialen i att personer med funk-
tionsnedsättning tas tillvara som idégivare och medskapare i en ord-
ning där samråd går från att vara en arena för information till ett 
forum för dialog och inflytande. 

Kommunsektorn av central betydelse 

Den svenska samhällsmodellen bygger i hög grad på att kommuner, 
och regioner1 tar ansvar för välfärden. Skola, vård och omsorg men 
också fysisk planering liksom andra viktiga samhällsområden är i 
huvudsak kommunsektorns ansvar. Sektorns sätt att ta sig an arbetet 
med genomförandet av funktionshinderspolitiken blir därför central 
för att det nationella målet ska uppnås.  

Den kommunala självstyrelsen utgör i sig också en viktig del av 
den utvecklingskraft Sverige behöver för att klara utmaningen att 
bygga ett samhälle fritt från hinder för människors utveckling. Det 
är vår uppfattning att det decentraliserade systemet ger goda förut-
sättningar för en dynamisk utveckling där olika vägar och modeller 
kan prövas och jämföras med varandra. Helt i enlighet med ett mo-
dernt synsätt på styrning och uppföljning. 

Kommunsektorns tydliga involvering i och inflytande över styr-
ning och uppföljning av funktionshinderspolitiken blir därför en 
central utgångspunkt för de förslag till ett modernt styrsystem för 
funktionshinderspolitiken som utredningen nu lägger fram. 

                                                                                                                                                               
1 I betänkandet använder utredningen ”regioner” i stället för ”landsting”. Formellt sett finns fort-
farande landsting, men då samtliga landsting numera kallar sig för ”region” har utredningen valt 
denna namnform. 
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Sju prioriterade samhällsområden och sju frågor  

Om genomförandet av politiken ska ge långsiktiga effekter måste 
det ske genom en strategisk styrning och uppföljning som primärt 
omfattar de samhällsområden som är av störst betydelse för invå-
narna. Implementeringen kan rimligen inte enbart ske inom de om-
råden där det för tillfället råkar finnas engagerade personer som dri-
ver på arbetet. Ett genomförande av den nya politiken som bygger 
på eldsjälars engagemang kan alltså vare sig bli långsiktigt effektivt 
eller garantera medborgarnas rättssäkerhet. 

Våra förslag bygger därför på en värdering och prioritering av 
vilka samhällsområden som är mest angelägna för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken. Grunden för detta är regeringens be-
dömning att reformtakten inom funktionshinderspolitiken måste 
öka. Om detta ska kunna ske är det viktigt att tydligt prioritera mot 
vilka samhällsområden utvecklingsarbetet primärt ska riktas. 

Utredningen lägger därför fram förslag på hur politiken ska sty-
ras inom sju samhällsområden av särskild betydelse. Dessa är:  

• Arbete och försörjning  

• Utbildning och livslångt lärande 

• Transporter 

• Kultur  

• Hälso- och sjukvård samt tandvård  

• Social välfärd och trygghet  

• Bostad, byggd miljö och samhällsplanering.  

För dessa samhällsområden presenterar vi övergripande mål och ar-
betsformer vilka syftar till att stödja en effektiv styrning och upp-
följning av funktionshinderspolitiken. Målen tar utgångspunkt i det 
nationella målet för funktionshinderspolitiken och relevanta artiklar 
i FN-konventionen, såväl generella artiklar, som artiklar med sär-
skild relevans för samhällsområdet. Målen är vidare avsedda att täcka 
hela samhällsområdet och inte bara de statliga myndigheterna.  

Alla frågor lämpar sig inte att hantera genom vår modell med 
prioriterade samhällsområden. Sju frågor av särskild vikt ska därför 
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genomgående prioriteras i styrning och uppföljning av den nya funk-
tionshinderspolitiken: 

• Digitalisering  

• Demokratisk delaktighet 

• Rättssäkerhet och rättsväsende 

• Fritid och idrott 

• Folkhälsa 

• Upphandling 

• Konsumentfrågor. 

Tydligt ansvar för ett antal myndigheter 

En myndighet inom vart och ett av de sju prioriterade samhällsom-
rådena föreslås ha ett särskilt samordnande ansvar. Myndigheterna 
ska även vara stödjande och pådrivande inom sitt verksamhetsom-
råde. 

De samordnande myndigheterna är enligt förslaget; Arbetsför-
medlingen, Statens Skolverk, Trafikverket, Statens Kulturråd, Social-
styrelsen och Boverket. De samordnande myndigheterna ska i sam-
verkan med andra myndigheter funktionshindersorganisationer, 
kommunsektorn, och andra aktörer driva på arbetet genom att bland 
annat ta fram genomförandeplaner och indikatorer för uppföljning.  

I uppdraget ingår även att ansvara för uppföljning och återrap-
portering till regeringen. Liksom i övriga delar av uppdraget till de 
samordnande myndigheterna ligger att samverka med olika berörda 
samhällsaktörer i syfte att ge en så bred och allsidig bild som möjligt 
av hur politikens genomförande utvecklas. 

Ytterligare ett antal myndigheter inom respektive samhällsom-
råde föreslås ha ett ansvar för att bidra till områdets genomförande 
och/eller uppföljning av politiken. 

Regeringen föreslås ge de samordnande myndigheterna i uppdrag 
att rapportera utfallet av arbetet vartannat år. En mer omfattande av-
rapportering, ska dessutom ske vart fjärde år. Myndigheten för del-
aktighet (MFD) ges vidare i uppdrag att lämna en övergripande, 
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tvärsektoriell rapport till regeringen baserad på rapporteringen från 
de olika samhällsområdena. 

Sammanhållet system för uppföljning och analys 

För att riksdag och regering ska kunna bedöma hur olika aktörer och 
verksamheter lyckas eller inte lyckas med att förverkliga den fast-
slagna politiken är en effektiv uppföljning av största vikt. 

Uppföljning är i sig ett viktigt styrinstrument och ger regeringen 
underlag för att löpande utveckla och justera sin styrning på olika 
områden. En aktiv uppföljning ger också en viktig signal till de an-
svariga aktörerna och deras ledningar om att riksdag och regering ser 
funktionshinderspolitiken som ett tydligt prioriterat område. 

Om regeringens formella styrning främst riktas mot de statliga 
myndigheterna är en ändamålsenlig uppföljning i lika hög grad riktad 
mot andra aktörers verksamheter. Styreffekten av en väl utformad 
uppföljning är därför betydande också gentemot till exempel kom-
muners och regioners verksamheter.  

Utredningens förslag bygger på att uppföljning och analys av po-
litiken bör belysa hur det nationella målet uppfylls. Bland annat uti-
från hur mänskliga rättigheter enligt FN-konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning förverkligas i Sverige.  

Uppföljningen och analysen bör därför inriktas mot ett antal cen-
trala aspekter. Dessa föreslås vara levnadsförhållanden för personer 
med funktionsnedsättning, politikens genomförande, resultat och 
effekter samt analys av hinder för jämlikhet och delaktighet. 

Myndigheternas uppföljning ska utgöra basen i arbetet och därför 
ske i nära samverkan med funktionshindersrörelsen, kommunsek-
torn, andra myndigheter och övriga berörda aktörer. För att uppfölj-
ningen av funktionshinderspolitiken inte ska stanna vid myndighe-
ternas redovisningar menar utredningen dessutom att det är angeläget 
att följa upp politiken utifrån flera perspektiv. Kunskapsunderlag bör 
därför kunna hämtas från olika källor såsom myndigheter, akademisk 
forskning och forskningsinstitut.  

MFD föreslås ansvara för övergripande uppföljning och analys av 
funktionshinderspolitiken. Denna uppföljning och analys ska inrik-
tas på att värdera utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv. Den ska 
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peka ut särskilt angelägna problem och brister samt identifiera på-
verkbara hinder för jämlikhet och delaktighet.  

Det statistiska underlaget rörande levnadsförhållanden för perso-
ner med funktionsnedsättning är i dag tämligen bristfälligt. Utred-
ningen lämnar därför ett förslag om att regeringen ska ge Statistiska 
centralbyrån (SCB) statistikansvar för att följa upp levnadsförhål-
landen för personer med funktionsnedsättning. SCB ska inom 
ramen för detta uppdrag utveckla statistik och metoder i samarbete 
med forskare, andra myndigheter, Rådet för främjande av kommu-
nala analyser liksom genom internationellt utbyte. 

Ett reformarbete kräver politiskt stöd 

Genomförandet av den nya funktionshinderspolitik som riksdagen 
beslutade i november 2017 kräver ett omfattande reformarbete som 
berör hela samhället. Det handlar om ett arbete där gamla attityder, 
arbetssätt och organisationer utmanas för att förändra samhället på 
ett genomgripande och långsiktigt sätt. 

Vi försöker därför värdera hur förutsättningarna för att genom-
föra riksdagens beslut ser ut. Utredningens övergripande slutsats när 
det gäller förutsättningarna för den nya funktionshinderspolitiken 
är att det finns flera hinder för ett effektivt genomförande. Den dia-
log vi under utredningarbetet haft med företrädare för Regerings-
kansliet, statliga myndigheter, kommunsektorn, funktionshinders-
rörelsen och andra aktörer ger bilden av att en hel del arbete återstår 
för att den nya politiken ska kunna få genomslag. 

För att genomförandet av den politiken ska leda till verkliga re-
sultat är därför en aktiv politisk uppbackning av största betydelse. 
De politiska företrädarnas ansvar för att på olika samhällsnivåer följa 
upp och driva igenom det beslut riksdagen fattat är helt avgörande 
för vilket långsiktigt resultat politiken ska få.    
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Skiftande förutsättningar för politikens genomförande 

Bland de utmaningar utredningen sett när det gäller genomförandet 
av politiken kan särskilt nämnas att olika aktörer inom olika sam-
hällsområden kommit olika långt i sitt arbete. Uppgifts- och ansvars-
fördelning varierar också mellan departement, statliga myndigheter, 
kommuner och andra aktörer inom olika samhällsområden.  

Utredningen kan inte heller blunda för det faktum att enskilda 
aktörers förmåga och vilja att vara drivande i funktionshinderspoli-
tiken varierar i betydande grad. Vi har under vårt arbete uppfattat att 
det på många håll finns en tydlig vilja, kompetens och förmåga att ta 
ett stort ansvar för att ytterligare förbättra förutsättningarna för alla 
människors delaktighet. På andra samhällsområden ser vi däremot 
stora behov av att stärka såväl kunskapen om funktionshinderspoli-
tikens utgångspunkter som det konkreta arbetet med att uppnå del-
aktighet för alla invånare.  

Nationell samordnare för en aktiv dialog i hela Sverige 

Sammantaget ser utredningen med visst bekymmer på förutsätt-
ningarna för att den nya politiken ska få ett långsiktigt genomslag 
och kunna medverka till en verklig förbättring när det gäller del-
aktighet och jämlikhet för alla invånare. Om riksdagens ambitioner 
ska få genomslag behövs det därför ett flexibelt och operativt stöd 
för att få till stånd ett effektivt genomförande som involverar 
relevanta aktörer. 

Som tidigare nämnts är en tydlig politisk uppbackning av avgö-
rande betydelse för om politiken ska kunna förverkligas eller inte. 
Inte minst är en tydlig och gemensam målbild mellan förtroende-
valda på nationell, regional och lokal nivå av största betydelse för 
politikens långsiktiga resultat. 

Mot bakgrund av detta resonemang föreslår utredningen att reger-
ingen, under en begränsad tid, tillsätter en nationell samordnare som 
stöttar dialog kring och genomförande av den nya politiken. Upp-
draget syftar till att på bredden stärka arbetet med att uppnå det 
nationella målet och till att FN-konventionens rättigheter förverkli-
gas i hela samhället. 

Många av de verksamheter som påverkar människor vardagsliv 
sköts av kommuner och regioner. För att få ett verkligt genomslag 
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för politiken krävs det därför att kommunsektorns verksamheter in-
volveras på ett effektivt sätt. Täta kontakter och ett förtroendefullt 
samarbete med beslutsfattare på lokal och regional nivå bör därför 
prioriteras i samordnarens uppdrag. Att utveckla en gemensam mål-
bild med kommunsektorns företrädare är också av avgörande bety-
delse för om politiken ska bli lyckosam.  

För att stärka samverkan, involvering och kunskap ska en rådgi-
vande expertgrupp knytas till samordnaren. Gruppen föreslås bestå 
av representanter för funktionshindersrörelsen, kommunal och statlig 
sektor samt akademin. 

Enligt vår uppfattning är det en stor fördel att utnyttja den friare 
och mer flexibla roll som en nationell samordnare har i jämförelse 
med en myndighet under regeringen till denna typ av uppgift. För 
att denna friare roll ska kunna utnyttjas är det dock av avgörande 
betydelse att utse en person med stor integritet och betydande kun-
skap och nätverk inom politik i allmänhet och funktionshinderspo-
litik i synnerhet. 
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Piteå kommun har tagit del av Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23. 

Piteå kommun tycker att remissen är väl genomarbetad och att den tar ett genomtänkt grepp 
för att förbättra förutsättningarna för alla människors jämlikhet och delaktighet i samhället. 

Med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna, rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa samt 
rätten att vara delaktig i samhället anser Piteå kommun att utredningens syften och förslag är 
angelägna för att göra skillnad i levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. 
Den vägledande principen om universell utformning, att göra rätt från början, dvs att i största 
möjliga utsträckning planera, genomföra och utveckla lokaler och verksamheter så att ingen 
invånare utesluts, ser vi som mycket positiv.

Allmänt
Utredningen är genomarbetad med goda förslag till förbättrad genomslagskraft för 
funktionshinderspolitiken, som särskilt ska inriktas på: universell utformning, åtgärda 
befintliga brister i tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens självständighet 
samt förebygga och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Piteå 
kommun håller med om att prioriteringar är rätt väg att gå för att få tydligare genomslagskraft 
i arbetet. När önskvärda resultat har uppnåtts kan det efter en tid vara dags för nya 
prioriteringar. Om inte prioriteringar görs och inställningen är att allt ska göras i samma takt 
är risken att vi inte når målen i önskvärd takt.

FN-konventionen som utgångspunkt
Piteå kommun anser det som positivt att utredningen haft ambitionen att utgå ifrån FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i de bedömningar, 
överväganden och förslag som läggs fram. Politiken förenklas då och blir begripligare än att 
nya ställningstaganden och inriktningar ska in i arbetet. Att konstruera nya styrsystem tar tid 
och energi för alla samhällsinstanser. Att styrmodellen ska bygga på samverkan och 
delaktighet visar på ambition om ett grundläggande förankringsarbete. Att man vill ta med de 
grupper i befolkningen som arbetet berör mest, de myndigheter som ansvarar för olika 
samhällsområden samt andra aktörer för åtgärderna. Detta inger förtroende och en förankring 
i arbetet, vilket i sin tur innebär ett ökat engagemang och bringar lust till åtaganden. Det 
innebär också hållbarare lösningar. Att göra rätt från början är dessutom kostnadseffektivt.

Att följa konventionens linje med universell utformning banar väg för hållbara lösningar och 
ett humanistiskt förhållningssätt om att samhället ska byggas så det fungerar för alla 
människor från början. Att inte snäva in sig på att ett fokus på behovet hos enbart människor 
med funktionsnedsättning.
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Samverkan och resurser
Piteå kommun anser likt utredningen att för att implementeringen av styrsystem, nya 
arbetssätt och rutiner ska få genomslag är det av största vikt att aktörer och verksamheter, 
såsom funktionshindersrörelsen, kommunsektorn och arbetsmarknadens parter, förankras i 
nya arbetssätt, som nämnts ovan. 

Piteå kommuns tolkning av utredningens bedömning om involvering och förutsättningar är att 
kommunerna ska få mer stöd i arbetet med att ge bättre förutsättningar för personer med 
funktionsnedsättning, vilket välkomnas. Det är även viktigt att resultatet av en central 
utredning ges tid att implementeras i verksamheten så att våra huvuduppdrag i skola, vård och 
omsorg inte drabbas för att ekonomi eller kunskap ännu inte finns tillgänglig.

Angående utredningens förslag på samordnande statliga myndigheter och att de i samverkan 
med kommunsektorn och andra aktörer ska driva på arbetet anser Piteå kommun att för att få 
ännu mer fart på ett genomförande och utförande krävs det även resurser, både i form av 
personal och ekonomi. Om tanken är att ett genomförande av funktionshinderspolitiken ska 
snabbas på inom kommunal verksamhet behövs ekonomiska tillskott till den kommunala 
budgeten. 

I utredningen står att ”För att klara utmaningen att utveckla verksamheterna inom den ram 
som ansvars- och finansieringsprincipen sätter krävs att samhällets aktörer tar vara på den 
utvecklingskraft som ligger i att ständigt utveckla och effektivisera sitt arbete”. Piteå kommun 
håller absolut med om detta, samtidigt inser vi realistiskt att detta kommer att ta tid, särskilt 
om inte ekonomiska resurser skjuts till. Utredningen anser att genomförandet av 
funktionshinderspolitiken ska finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet.
 
Vidare står i utredningen att trots att ekonomiska styrmedel antagligen skulle kunna ha vissa 
positiva effekter på politikgenomförandet avstår utredningen från att föreslå en sådan lösning. 
Uppfattningen är att det främst är ett underskott på dialog och kunskap som lägger hinder i 
vägen för ett effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på bred front. Inte brist på 
särskilda stimulansmedel. Piteå kommun håller inte helt och hållet med om den förklaringen, 
utan anser att dialoger och kunskaper finns även om dessa områden självfallet kan utvecklas. 
Ekonomiska tillskott i form av statliga bidrag kan ge en skjuts framåt i arbetet med att 
genomföra funktionshinderspolitiken i till exempel kommunal sektor. Ett exempel är bidraget 
som kunde sökas hos Boverket för några år sedan för att inventera tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning i flerbostadshusbeståndet. Piteå kommun fick medel för detta 
genomförande. Antagligen skulle denna åtgärd troligen aldrig ha kunnat prioriteras och 
genomföras om kostnaden skulle ha tagits från den interkommunala budgeten.

Piteå kommun ser positivt på förslaget att regeringen tillsätter en nationell samordnare och en 
rådgivande expertgrupp för genomförande av den nya politiken. Det bör främja 
kunskapsspridning, nätverksbyggande samt genomförande och därigenom genomslag för 
funktionshinderspolitiken. 

Perspektivträngsel
Precis som utredningen poängterar håller Piteå kommun med om att funktionshinderspolitiken 
konkurrerar med andra tvärpolitiska områden. Piteå kommuns kommentar till detta är att; i en 
kommun är det många frågor som ska hanteras, särskilt i mindre kommuner. Detta innebär att 
resurserna för vart och ett av dessa tvärpolitiska områden blir begränsade. Exempelvis kan 
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tjänstepersoner inte enbart ägna sig åt ett ämnesområde, utan behöver hantera flera områden. 
Dessa personer blir mer av generalister än experter. Att utöka personal- och ekonomiska 
resurser för alla olika tvärpolitiska områden blir svårt, fastän ambitionen finns att kunna göra 
mer för varje skattekrona inom vart och ett av dessa områden.

Uppföljning
I uppdraget ingår även ansvar för uppföljning och återrapportering till regeringen. Innebörden 
av detta tolkar Piteå kommun som att kommunerna åläggs att leverera underlag till 
myndigheterna. Kommuner och då speciellt socialtjänst har en ansenlig mängd statistik som 
ska redovisas och mängden uppgifter ökar från år till år. Det vore därför önskvärt att nyttja 
redan befintlig statistik som olika myndigheter redovisar istället för att efterfråga nya 
uppgifter som belastar en redan tyngd verksamhet.

Det skulle även vara värdefullt om indikatorer (nyckeltal) för funktionshinderspolitiken kan 
utvecklas och följas upp långsiktigt. T.ex. Myndigheten för delaktighet utvecklade indikatorer 
för några år sedan. Indikatorerna kunde nås via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 
Dessa indikatorer integrerades i Piteå kommuns verksamhetsplan och uppföljningssystem. 
Tyvärr slutade sedan myndigheten att följa upp kommunernas arbete inom de fem olika 
områdena och indikatorerna försvann ur systemet. 

Piteå kommun ser gärna att ett återinförande av genomtänka indikatorer återinförs i Kolada 
för den interna kommunala uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Det är svårt att 
regelbundet mäta exempelvis villkor, förutsättningar och tillgänglighet inom olika 
samhällsinstanser för personer med funktionsvariationer eftersom det är svårt att hitta 
tillförlitliga nyckeltal som är hyfsat enkla att genomföra utifrån befintliga resurser i 
kommuner. 

I samband med uppföljning och analys ställer sig utredningen frågan För vem är den till? och 
här nämns regering, riksdag och andra målgrupper, dock omnämns inte kommuner. 
Uppföljning och analys är även viktigt för kommunernas uppföljning av sitt eget arbete, i 
jämförelse med sig själv över tid samt i jämförelse med hur det ser ut i övriga av landets 
kommuner. Detta för att lättare kunna prioritera viktiga frågor och driva på den egna 
utvecklingen i rätt riktning.

Stöd i fysisk utformning
Stöd i arbetet med fysisk utformning skulle kunna förbättras för kommunerna. Det finns en 
hel del föreskrifter och rekommendationer, men det täcker inte allt. För att utformningar ska 
se ut enhetligt över hela landet och även inom kommuner skulle bättre verktyg kunna tas fram 
som alla kan använda sig av för att undvika att resurser ska gå till att ”uppfinna hjul på nytt”. 
Också för att få en enhetlig och igenkänningsbar miljö. Det borde gå att samordna 
tillgänglighetsarbetet enhetligt på ett nationellt plan på ett bättre sätt än idag. Just detta behov 
saknas det beskrivningar om i utredningen.

Folkhälsa, fritid och idrott
Remissen betonar att tillgängligheten till fritidsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning är begränsad och kan förbättras vilket även Piteå kommun anser. 
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Piteå kommun anser att det är direkt avgörande att RF tar en aktiv och samordnande roll för 
funktionshindrades möjlighet till idrott. Genomförande behöver dock flera olika 
organisationer och parter bidra till.
Piteå kommun anser att en stor brist ligger i gamla idrottsanläggningar som inte är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning men även att det finns även stora brister i 
rekreationsanläggningar för att göra friluftslivet tillgängligt. Det innebär stora kostnader för 
kommunerna att rätta till dessa fel och det blir ofta kompromisser för att alls ha råd. Gällande 
hjälpmedel för ett aktivt idrotts- och friluftsliv är dessa dyra och här behövs resurser för att 
personer med funktionshinder ska ges möjlighet att utöva idrott och friluftsliv.

Piteå kommun

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande
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