
 

Socialnämnden 

Tid 

Plats 

Ärenden 

Ledamöter 

Adjungerade ersättare 

Övriga deltagare 

Agnetha Eriksson (S) 
Ordförande 

Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Onsdag 25 oktober 2017, kl. 08:30-17:00 

Samvaron, Hamnplan 

Enligt bilagd dagordning 

Agnetha Eriksson (S) 
Sven-Gösta Pettersson (S) 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Truedsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Nina Lindström (V) 
Simon Granberg (MP) 
Charlotte Elworth (M) 
Tommy Bjernhagen (NS), ersätter Monika Karlsson (NS) 
Ulla Persson (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Britta Lysholm (C) 

Maria Wikslund (V) 
Ann-Kristin Isaksson (C) 

Lotta Filipsson, socialchef 

Eva-Lena Lundberg 
Sekreterare 

(1 av 34)



    

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 17SN19 

Förslag på justerare: Mayvor Ekberg 
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 1 november, kl 13:00, socialtjänsten 

(2 av 34)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

2. Utvalda ärenden 
Diarienr 17SN17 

(3 av 34)



     

 
 

 
 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

3. Anta reviderad rutin för ”Ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet” 
Diarienr 17SN267 

Förslag till beslut 
Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att socialstyrelsens beslutat om ny föreskrift om journalhantering osv så 
behöver förvaltningens rutin om informationssäkerhetsarbete från 2016-01-20 revideras för att 
stämma överens med innehållet i föreskriften. 

Beslutsunderlag 
 Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 
 171025  Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 
 171025  Ansvar för informationssäkerhetsarbetet med korrigeringar 

(4 av 34)



   

 
 

 

 

 

 
 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

4. Månadsuppföljning ekonomi september 2017 
Diarienr 17SN1 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med september 2017 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med september på – 31,1 mkr, av det 
resultatet är semesterlöneskulden -0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget 
redovisa ett resultat 
på – 36,0 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och 
familj och missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som 
kommer att omfattas av den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av 
grundläggande behov inom personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

Högt inflöde till barn och familj under året, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Antalet 
vårddygn inom institutionsvård har ökat från 3 740 dygn 2016 till 4 397 dygn 2017 för perioden 
januari till och med september. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket 
är ca 200 kr dyrare än 2016. 
Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017. Fler ärenden kommer att omprövas vilket på sikt kommer att innebära kraftig 
ökning av kostnader. 
Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 4,4 mkr som belastar underskottet tom 
september. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 
550 kr/dygn. 
Inom Missbruksvården ligger antalet ärenden över 2016 års nivå. 3 LVM-ärenden. Antalet 
vårddygn har till och med september ökat från 4 931 dygn 2016 till 5 410 dygn 2017 och hela 
ökningen har skett från maj. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn till ca 
2 330 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med september är det placerat på 
institutionsvård för 13,6 mkr. 
Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och vi har varit i behov att använda 
”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat 
kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi september 2017 
 Månadsuppföljning september 2017 
 SN bild september 2017 

(5 av 34)



  

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

5. Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 
2017 
Diarienr 17SN130 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 
 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-10-06 

(6 av 34)



  

 
 

 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

6. Svar på medborgarförslag angående ledsagarservice 
Diarienr 17SN265 

Förslag till beslut
Efter överenskommelse mellan den enskilde och dennes önskemål samt hemtjänstens möjlighet 
att tillgodose detta, meddelas tid för ledsagning senast en vecka innan den skall genomföras. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående nödvändigheten av att i god tid få veta när 
ledsagning planeras. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden 
för beslut. 

Medborgar förslaget kommer från en omsorgstagare som har beviljats ledsagning två timmar 
varje vecka, ledsagningen utförs av hemtjänsten. Omsorgstagaren vill veta när ledsagartiden är 
planerad, i så god tid att hon hinner förbereda sig. Hemtjänstens planering av insatser måste ofta 
korrigeras på grund av förändrade behov hos omsorgstagarna. För att säkerställa att ledsagning 
kan genomföras på den utsatta tiden är det rimligt att informera en vecka i förväg. 

Beslutsunderlag 
 Svar på medborgarförslag angående ledsagarservice 
 Medborgarförslag angående nödvändigheten att få veta i god tid när ledsagning planeras 

Diarienr 17KS409 

(7 av 34)



  

 
 

 
 

 

 
 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

7. Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017/2018 
Diarienr 17SN336 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 och utvärderingen 
av handlingsplanen 2017 

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 
psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är också att 
överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med likartad 
inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för arbetet 
enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 totalt 
drygt 2,5 miljoner kr. Senast 2017-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med 
analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning av de medel 
kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 
hur 2017 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem fokusområden 
med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2018 samt indikatorer för 
de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för uppföljning och slutligen en 
beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2018 kommer att innebära. 

Beslutsunderlag 
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017/2018 
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 utvärdering plan 2017 
 Redogörelse för medverkan av brukarorganisationerna 

(8 av 34)



 

 
 

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

8. Revisorernas grundläggande granskning 2017 
Diarienr 17SN321 

Förslag till beslut
Anta arbetsutskottets förslag till svar inför revisorernas årliga besök. 

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamheten. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling 
och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

Revisorerna besöker socialnämnden den 22 november 2017. Utgångspunkt för mötet blir den 
enkät som distribuerats. Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon 
nämndspecifik frågeställning innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
 Revisorernas grundläggande granskning 2017 
 Förslag på svar från au på den grundläggande granskningen 2017 

(9 av 34)



   

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

9. Färdtjänst – Revidering av riktlinjer 
Diarienr 17SN311 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för färdtjänst. 

Ärendebeskrivning
När det gäller barn och ungdomar upp till 19 år som är färdtjänstberättigade i Piteå kommun 
måste det i riktlinjerna förtydligas vilken egenavgift dessa ska betala. 

För barn och ungdomar som är färdtjänstberättigade gäller följande: 

Barn under 7 år åker gratis 
Barn och ungdomar mellan 7-19 år betalar halv egenavgift 

Dessa avgifter följer RKM i Norrbottens taxor. 

Beslutsunderlag 
 Färdtjänst - Revidering av riktlinjer 
 Nya riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

(10 av 34)



   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

10. Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsuppföljning- 
boendechefer LSS boenden i Piteå. Diarienummer 
2016/052989, 2016/053034 
Diarienr 17SN260 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisade åtgärder som svar på arbetsmiljöverkets 
inspektionsuppföljning- boendechefer LSS boenden i Piteå 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har efter sitt uppföljningsbesök bedömt att arbetsgivaren inte redovisat 
påtalade brister fullt ut. Det som främst saknades var en tidsstudie och riskanalys av denna. 

Tidsstudien har inte medfört att vi har kunnat identifiera specifika risker av allvarlig karaktär, 
detta bekräftas också av samtliga chefer under uppföljningar individuellt och i grupp där de 
beskriver läget som hanterbart. ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” tillsammans 
med ”chefernas arbetsmiljö nyläge” (bilagor) utgör det huvudsakliga svaret till AV men övriga 
bilagor är viktiga delar i helheten. 

Krav på redovisning: 

Brist 1: Undersökning av arbetsmängd och klargörande av arbetsinnehåll 

Punkterna a), e) och g) besvaras i bilagan ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” 
Punkterna b), c), d) och f) besvaras i bilagan ”Chefernas arbetsmiljö nyläge” 

Brist 2: Trafiksäkerhet och användning av privata bilar i tjänsten 

Punkterna a) och b) besvaras i bilagan ”Piteå kommuns anvisningar för resor och transporter” 
Punkt c) besvaras i bilagan ”chefernas arbetsmiljö nyläge” 

Övriga bilagor bidrar till en komplett bild av Piteå kommuns arbete och policys gällande 
chefers arbetsmiljö, fortbildning och utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Svar på inspektionsuppföljning- boendechefer LSS boenden i Piteå 
 Inspektionsuppföljning - boendecheferna LSS-boenden i Piteå 
 Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV 
 Chefernas arbetsmiljö nyläge 
 Arbetsmiljo 
 Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 
 Inbjudan 2017 
 Inbjudan Introduktion nya chefer 
 Ledarskapspolicy för Piteå Kommun 
 PD-plan 
 Sammanställning om att arbeta med utveckling 
 Riktning PSV 

(11 av 34)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

 Vem gör vad Personalredogörare-Lönecenter 

(12 av 34)



  

 
 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

11. Ny kontaktpolitikerorganisation 
Diarienr 17SN268 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation. 

Ärendebeskrivning
Det har vid ett flertal tillfällen påpekats att kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar 
optimalt. Agnetha Eriksson, ordförande, och Mayvor Ekberg, ledamot, fick uppdraget att 
utarbeta ett förslag på ny kontaktpolitikerorganisation och deras förslag var att dela upp 
ledamöterna i två grupper efter valkrets. 

Beslutsunderlag 
 Ny kontaktpolitikerorganisation 
 Fördelning av ledamöter efter verksamheter 

(13 av 34)



 

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

12. Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
Diarienr 17SN347 

Förslag till beslut
Utse Maria Truedsson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av att Per-Göran Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott är denna plats vakant. Ny ersättare ska därför väljas. 

Beslutsunderlag 
 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

(14 av 34)



   

 

 

 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

13. Månadsrapport missbruksvård augusti 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för augusti 2017 

Ärendebeskrivning
138 fler besök gjordes på öppenvården i augusti jämfört med juli, några fler (ca 25) personer 
som fått insatser öppenvård än under juli månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är 70 
färre dygn än före-gående månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med en 
planerad behandling. 

En ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta förändringar i antalet klienter i 
öppenvården. Personer som fått behandling på institution är några färre men vad gäller antalet 
pågående utredning för induktionsbehandling är de några fler jämfört med juli månad. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under juli kostat 1 298 
941kr) vilket är ca 309 170 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport augusti 2017 
 Månadsrapport missbruksvård augusti 2017 

(15 av 34)



  

 
 

 

 

 

 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

14. Månadsrapport missbruksvård september 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för september 2017 

Ärendebeskrivning
Vi har haft en känsla av att antalet besök på mottagningen ständigt ökar, och när vi ser ett år 
bakåt så har vi haft 1 219 besökare fler t o m september 2017 jämfört med samma period förra 
året. Antalet vårddygn på behandlingshem är 100 färre dygn än föregående månad. Tre personer 
får vård med stöd av LVM. 

Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att få 
hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt då 
kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktions-
behandling eller som fått behandling på institution är ungefär lika många jämfört med augusti 
månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under september kostat 1 048 510 kr vilket är ca 
250431 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård september 2017 
 Månadsrapport september 2017 

(16 av 34)



 

 

 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

15. Hemtjänsttimmar – SO Augusti 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten då Stöd och omsorg redovisar ett underskott för. Timmarna har 
fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, juli 2017 316 tim/v 
och augusti 2017 327 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I augusti 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 4 timmar per vecka, jämfört 
med föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer av 
timutveckling. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar - Augusti 2017 

(17 av 34)



  

 

 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

16. Hemtjänsttimmar SO – September 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2017 397 tim/v, juli 2017 316 tim/v och september 325 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I september 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 2 timmar per vecka, jämfört 
med föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer av 
timutveckling. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - September 2017 

(18 av 34)



  
  

 

  

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

17. Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård augusti 2017, Äldreomsorg 
Diarienr 17SN4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 6 timmar/dag jämfört med juli vilket 
motsvarar ca 1,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 9. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 1 
timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 4 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 300 tim 752 tim/dag Omsorgstagare 699 
Hemsjukvård 741 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 69 

16 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 8 till demensboende och 8 
till vård och omsorgsboende. 

Den 4 september fanns totalt 17 icke verkställda beslut om särskilt boende. Under hösten 
kommer fler platser att bli tillgängliga då ombyggnationen av Källbogården samt renovering av 
lägenheter på Norrgården börjar vara klart. Dessutom öppnar 12 korttidsplatser på Villa 
Utkiken under september månad. Målet är att om möjligt att avveckla kön i väntan på särskilt 
boende. 

Äldreomsorgen har 161 000 kronor i kostnad för betalningsansvar till och med augusti 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd 
ökar. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att
tillförsäkra skälig levnadsnivå. Ett fåtal har vistas på Äldrecentrat i väntan på plats. 

Budget. 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär inte någon större förändring i verksamheten gällande 
personalplanering och budget under sommaren eftersom Hemtjänsten har behov av en något 
större kostym för att klara av uppdraget samt pga av bristen av vikarier. 

Beslutsunderlag 

(19 av 34)



Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

 Månadsuppföljning hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård augusti 2017, 
Äldreomsorg 

(20 av 34)



  
 

 

 

 

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

18. Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård september 2017, Äldreomsorg 
Diarienr 17SN4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 4 timmar/dag jämfört med augusti vilket 
motsvarar ca 1årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 2. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 1 
timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 6 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 671 tim 756 tim/dag Omsorgstagare 697 
Hemsjukvård 692 tim 23 tim/dag Omsorgstagare 63 

12 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 5 till demensboende och 7 
till vård och omsorgsboende. 

Den 9 oktober fanns totalt 15 icke verkställda beslut om särskilt boende. 9 vistas på 
korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende. Övriga befinner sig i ordinärt 
boende eller på korttids i annan kommun. Övervägande del av de som väntar har behov av 
demensboende, i dagsläget saknas lediga demensplatser. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker, 
missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd ökar. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att 
tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 
behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 oktober 
resultatet av detta syns dock först nästa månad. 

Mona Sundquist-Alm 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

Beslutsunderlag 

(21 av 34)
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 Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård september 2017, 
Äldreomsorg 
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Kallelse/dagordning 
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2017-10-25

19. Månadsuppföljning ärendekön för barn och unga augusti 2017 
Diarienr 17SN5 

Saknas på grund av datafel. 

(23 av 34)



   

 

  

 

 
 

 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

20. Rapport ärendekön barn och unga september 2017 
Diarienr 17SN5 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2017-10-17 är 9 ärenden. Samtliga av utredningarna handlar om 
misstanke om våld i någon form och är inledda i oktober. Inflödet till Stöd till barn och familjer 
har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört med de två första. Det tillsammans med att 
utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte bedöms 
komma att leda till några insatser från socialnämnden fortsatt handläggs enligt en förenklad 
handläggningsrutin av våra egna socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut utredningar på 
externa konsulter gör att situationen är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare under året. 

Personalsituationen 
2017-10-17 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 
ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet 
att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av socialsekreterare 
kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. 
Upphandlingen för köp av konsulter har avbrutits av inköpsavdelningen då det kommit för 
mycket frågor kring underlaget. Ny upphandling kommer att göras innan årsskiftet. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns pågående 
utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö och där finns 
viss påverkan för berörda. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att 
medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt möjligheten 
att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det dagliga arbetet. 

Budget 
Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 
underskott 2017. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport ärendekön barn och unga september 2017 

(24 av 34)
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2017-10-25

21. Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
inistitution augusti 2017 
Diarienr 17SN6 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Den 18 augusti 2017 var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 12 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) och 
15 i förstärkt familjehemsvård. 9 barn var under 12 år (4 flickor/5 pojkar)och 19 barn finns i 
spannet 13 till 21 år (8 flickor/11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 17 barn/ungdomar är placerade 
enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
28 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses 
genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera olika 
familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar 
i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer att 
påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 
Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-10-25

via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som 
följd. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution augusti 2017 

(26 av 34)



    
 

 

 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-10-25

22. Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
inistitution september 2017 
Diarienr 17SN6 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den 17 oktober var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i 
förstärkt familjehem. 

8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 
flickor och 11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 § 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 
barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna tillgodoses 
genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera olika 
familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående utredningar 
i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer att 
påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad som 
följd. 
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Beslutsunderlag 
 Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution september 2017 
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23. Delegationsbeslut 2017 
Diarienr 17SN7 
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24. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 17SN8 
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25. Delgivningar oktober 2017 
Diarienr 17SN342 

 § 198 Ej verkställda beslut SoL 
 § 199 Ej verkställda beslut LSS 
 §210 Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden 
 §58 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen april-juni 
 Bilaga 17FSN10-3 - Avvikelser måltidsleveranser sammanställning april-ju... 
 KPR Protokoll och bilagor 
 KTR_protokoll_2017-09-07 
 KTR Bilaga 1, IOP - bildspel 
 KTR Bilaga 2, Hörslingor Soc + övriga 
 Redovisning av ärendeflödet_2017-10-19 

(31 av 34)
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26. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 17SN13 
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27. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 17SN11 

(33 av 34)
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2017-10-25

28. TEMA: Dataskyddsförordningen 

Maria Wiksten, kommunjurist, och Mattias Niemi, informationssäkerhetsansvarig, informerar 
om den nya dataskyddsförordningen. 

(34 av 34)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

 

Ärende 2 

Utvalda ärenden 



   

     
 

Ärende 3 

Anta reviderad rutin för ”Ansvar 
för informationssäkerhetsarbetet” 



 

 

      

  
      

               
          

     

         
      

    
         

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-28 
Dnr 17SN267 

Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 

Förslag till beslut 
Anta reviderad rutin för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet” 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att socialstyrelsens beslutat om ny föreskrift om journalhantering osv så behöver 
förvaltningens rutin om informationssäkerhetsarbete från 2016-01-20 revideras för att stämma 
överens med innehållet i föreskriften. 

Beslutsunderlag 

1. Senaste version av HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40 

2. Reviderad rutin ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” 
3. Reviderad rutin ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” inkl. ändringar som är 

gjorda 

Irene Lundqvist 
Sjuksköt medans 
Socialförvaltningen 

1 (1) 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40


      

 

                                                            

  

            
       

           
        

         
           

          
         
            
         

      
 

         
  

       
        

        
         

       
          
       

          
       
   

        
           

   
      
         

Ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet 

Bakgrund
Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska leda och samordna 
informationssäkerhetsarbetet enligt socialstyrelsens föreskrift om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. (HSLF-FS 2016:40). I Piteå 
kommuns socialförvaltning betraktas arbetet med informationssäkerhet lika viktigt 
oavsett om det avser informationssäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Med anledning av den utgångspunkten så ska den 
funktion som utses att ansvara för informationssäkerhetsarbetet beakta samtliga 
nämnda lagrum i sitt arbete med informationssäkerhet. Syftet är vidare att hålla 
samman frågor som berör informationssäkerhet i förvaltningen och ge 
socialnämnden en sammanhållen bild över informationssäkerhetsläget 
kontinuerligt. 

Ansvar 
Socialförvaltningens funktion IT-strateg ska ansvara för förvaltningens arbete med 
informationssäkerhet enligt uppdragsbeskrivning. 

Uppdragsbeskrivning 
 IT-strategen ska leda och samordna informationssäkerhetsarbetet på 

förvaltningsnivå. Utgångspunkt ska tas från socialstyrelsens föreskrift om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

 IT-strategen ska ansvara för att det finns en dokumenterad 
informationssäkerhetspolicy. Den ska ange vårdgivarens övergripande mål 
för och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte 
att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 
spårbarhet. Vidare ska funktionen minst en gång om året sammanställa 
informationen och arbetet med informationssäkerhetsarbetet och till 
socialnämnden rapportera vilka: 

1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, och 
2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade 
kunnat medföra vårdskada, och 
3. uppföljningar som har gjorts, och 
4. förbättringsåtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 
och 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2016-01-20 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2017-10-25 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (2) 



Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-
44.pdf 

Tilläggsföreskrift HSLF-FS 2017:3 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20532/2017-3-32.pdf 

Socialstyrelsens handbok ”Journalföring och behandling av personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården” 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20494/2017-3-2.pdf 

      

 

                                                            

        
    

           
 

          
    

         
     

   
 

        
   

5. sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats inom 
förvaltningen under året, och 
6. sammanställning av loggkontroller som görs i förvaltningen och resultaten av 
dessa. 

Den årliga rapporten ska vara dokumenterade och rapporterad till socialnämnden 
senaste den 28 februari årligen. 

Referensdokument 
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Senast reviderat (dat.) 
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Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (2) 



      

 

                                                            

  

            
     

        
         

         
        

           
          

          
         

          
         

   

         
  

       
         

        
         

       
          
       

           
           

      
        

         
           

         
 

Ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet 

Bakgrund
Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska leda och samordna 
informationssäkerhetsarbetet ansvara för informationssäkerhetsarbetet enligt 
socialstyrelsens föreskrift om journalföring och behandling av personuppgifter 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). 
(HSLF-FS 2016:40). I Piteå kommuns socialförvaltning betraktas arbetet med 
informationssäkerhet lika viktigt oavsett om det avser informationssäkerhetsarbetet 
inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av den 
utgångspunkten så ska den funktion som utses att ansvara för 
informationssäkerhetsarbetet beakta samtliga nämnda lagrum i sitt arbete med 
informationssäkerhet. Syftet är vidare att hålla samman frågor som berör 
informationssäkerhet i förvaltningen och ge socialnämnden en sammanhållen bild 
över informationssäkerhetsläget kontinuerligt. 

Ansvar 
Socialförvaltningens funktion IT-strateg ska ansvara för förvaltningens arbete med 
informationssäkerhet enligt uppdragsbeskrivning. 

Uppdragsbeskrivning 
 IT-strategen ska leda och samordna informationssäkerhetsarbetet på 

förvaltningsnivå. Utgångspunkt ska tas från socialstyrelsens föreskrift om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, 

 IT-strategen ska ansvara för att det finns en dokumenterad 
informationssäkerhetspolicy. Den ska ange vårdgivarens övergripande mål 
för och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte 
att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 
spårbarhet. som ska säkerställa att uppgifter i dokumentationen är 
åtkomlig och användbar för den som är behörig (tillgänglighet), att patient-
och brukaruppgifterna är oförvanskade (riktighet), att 
informationssäkerhetspolicyn säkerställer att obehöriga inte ska kunna ta 
del av journal-/akt-uppgifterna (sekretess), och att det i sådana 
informationssystem som är helt eller delvis automatiserade är möjligt att i 
efterhand entydligt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare 
(spårbarhet). 
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Ansvar för informationssäkerhetsarbetet 

Dokumenttyp 
Instruktion 1 (2) 



 Vidare ska funktionen minst en gång om året till sammanställa 
informationen och arbetet med informationssäkerhetsarbetet och till 
socialnämnden rapportera vilka: 

1. Granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet 
med informationssäkerhetspolicyn, 
1. riskanalyser som har utförts gjorts avseende informationssäkerheten, och 
2. Förbättringsåtgärder som vidtagits, och incidenter som har påverkat 
informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, och 
3. uppföljningar som har gjorts, och 
4. förbättringsåtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 
och 
5. sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats inom 
förvaltningen under året, och 
6. sammanställning av loggkontroller som görs i förvaltningen och resultaten av 
dessa. 

Den årliga rapporten ska vara dokumenterade och rapporterad till socialnämnden 
senaste den 28 februari årligen. 

Referensdokument 
Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården, SOSFS 2008:14. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14/ 

Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-
44.pdf 

Tilläggsföreskrift HSLF-FS 2017:3 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20532/2017-3-32.pdf 

Socialstyrelsens handbok ”Journalföring och behandling av personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården” 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20494/2017-3-2.pdf 
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Månadsuppföljning ekonomi 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-10 
Dnr 17SN1 

Månadsuppföljning ekonomi september 2017 

Förslag till beslut 
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med september 2017 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med september på – 31,1 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden -0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat 
på – 36,0 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och 
missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som kommer att omfattas av 
den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av grundläggande behov inom 
personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

Högt inflöde till barn och familj under året, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla lagstadgade 
utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. Antalet vårddygn inom 
institutionsvård har ökat från 3 740 dygn 2016 till 4 397 dygn 2017 för perioden januari till och med 
september. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 
2016. 
Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun under 
2017. Fler ärenden kommer att omprövas vilket på sikt kommer att innebära kraftig ökning av 
kostnader. 
Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 4,4 mkr som belastar underskottet tom 
september. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 
kr/dygn. 
Inom Missbruksvården ligger antalet ärenden över 2016 års nivå. 3 LVM-ärenden. Antalet vårddygn 
har till och med september ökat från 4 931 dygn 2016 till 5 410 dygn 2017 och hela ökningen har skett 
från maj. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn till ca 2 330 kr/dygn vilket 
också innebär ökade kostnader. Till och med september är det placerat på institutionsvård för 13,6 
mkr. 
Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och vi har varit i behov att använda 
”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat kostnaderna ca 
0,7 mkr jämfört med tidigare år 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2017 
SN bild september 2017 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

   

                
            

                  
                

           
      

                
        

                 
               

        
           

              
   

             
            

 
            

                   
               

                
    

               
            

        

   

            
              

                 

             
            

            
           

           
 

Socialtjänsten Datum: 2017-10-06 

Månadsuppföljning ekonomi september 2017 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med september på – 31,1 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden -0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat 
på – 36,0 mkr. Prognosen är högst osäker då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och 
missbruksvård varierar. Det är också svårt att förutse hur många ärenden som kommer att omfattas av 
den förändring som försäkringskassan gjort avseende bedömningen av grundläggande behov inom 
personlig assistans. Uppföljningen kan sammanfattas enligt nedan. 

 Högt inflöde till barn och familj under året, behov av att köpa konsulttjänster för att hålla 
lagstadgade utredningstider. Svårigheterna med att rekrytera socialsekreterare kvarstår. 
Antalet vårddygn inom institutionsvård har ökat från 3 740 dygn 2016 till 4 397 dygn 2017 för 
perioden januari till och med september. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 585 
kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

 Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017. Fler ärenden kommer att omprövas vilket på sikt kommer att innebära kraftig 
ökning av kostnader. 

 Migrationskostnader som ej är återsökningsbara på ca 4,4 mkr som belastar underskottet tom 
september. Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 
550 kr/dygn. 

 Inom Missbruksvården ligger antalet ärenden över 2016 års nivå. 3 LVM-ärenden. Antalet 
vårddygn har till och med september ökat från 4 931 dygn 2016 till 5 410 dygn 2017 och hela 
ökningen har skett från maj. Snittkostnaden för vårddygn har också ökat med 200 kr/dygn till 
ca 2 330 kr/dygn vilket också innebär ökade kostnader. Till och med september är det placerat 
på institutionsvård för 13,6 mkr. 

 Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och vi har varit i behov att använda 
”sommaravtal” på ordinarie personal för att kunna bemanna sommaren, vilket har ökat 
kostnaderna ca 0,7 mkr jämfört med tidigare år. 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje chef 
har jobbat igenom sina rehabiliteringsärenden. Vi ser en stor förbättring på sjukfrånvaron som vi 
lyckats sänka jämfört med tidigare år. Ligger nu på 7,8 % jämfört med 9,6 % motsvarande period 
2016. 

För att stärka attraktionskraften hos socialtjänsten som arbetsgivare har vi utökat poolerna inom 
bemanningsenheten, vilket initialt ökar kostnaderna men på sikt kommer att vara lönsamt. 
Semesterperioden har också påverkat resultatet negativt i alla pooler eftersom intäkterna halveras 
under de här månaderna. Förväntas dock en liten återhämtning efter semesterperiodens slut. 
Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och färre utbildad 
personal. 



 

   

                
               

                
                 

                 
               

             
            

    

                 
                  

             
            

       

               
        

                
              

    

              
                 

              

               
                

Socialtjänsten Datum: 2017-10-06 

Stöd och Omsorg 

Stöd till försörjning Antalet hushåll är fler än förra året inom alla åldersgrupper. Fler nya hushåll 
kopplat till Migration. Etableringsschablon bygger på 2 vuxna och tre barn men många familjer har 
fler än tre barn. Beviljat bistånd på grund av sjukdom har minskat medan gruppen orsak arbetslöshet 
har ökat. Gruppen över 65 år har ökat kraftigt från 30 hushåll 2016 till 44 hushåll 2017. 
Försäkringskassan har aviserat att inte bevilja ersättning för boende i t ex kvarteret Häggen när de inte 
anser att det kan räknas som ett permanent boende. Socialnämnden ser över möjligheterna att bestrida 
detta. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Här jobbar vi med restriktiv biståndsbedömning. Vi ser 
utmaningar med försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade 
kostnader hos Piteå kommun. 

Stöd till barn och familj Något minskat inflöde av ärenden men räknat på årsbasis är antalet ärenden 
högt. I dagsläget är det inga ärenden i kö, men kommunen har beslutat att köp in ytterligare 30 
utredningar för att hålla lagstadgade utredningstider. Det är stora svårigheter att rekrytera familjehem 
vilket leder till att dyrare alternativ såsom familjehemsföretag måste väljas. Kostnadsökningarna inom 
Barn och familj kan sammanfattas enligt nedan. 

 Antalet placerade barn på institution och förstärkta familjehem har ökat med 5 st jämfört med 
samma period 2016. Familjehemsplaceringar har minskat med 17 st. 

 IVO har vid tillsyn krävt att lagstadgad utredningstid hålls annars utgår ett vite på 1,5 mkr. 
Det har medfört köp av konsulttjänster för utredningar. Vi har trots upprepade försök inte 
lyckats att rekrytera egen personal. 

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN, Kultur och fritid och Region 
Norrbotten där vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda 
vuxna i föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader. 

Psykosocialt stöd Det är nu fler placerade på institutionsvård för vuxna än under motsvarande tid 
föregående år och antalet vårddygn har ökat mycket under juni och juli jämfört med 2016. Under 



 

              
                

         

               
              

    

              
           

              
        

                
              

            
 

             
                

                 
                   

            
           

Socialtjänsten Datum: 2017-10-06 

augusti och september har dock placeringarna minskat något. Antalet besök inom öppenvården har 
ökat med 1200 besök jämfört med 2016 under perioden januari till september. LSS-boende har ökade 
kostnader på grund av extrabemanning på grund av omvårdnadskrävande brukare. 

Äldreomsorg 

Resultatet på äldreomsorgen har påverkats positivt av att vi inte under året kunnat verkställa beslutet 
om arbetskläder. Från september införs nu arbetskläder till de anställda vilket kommer att påverka 
kostnaderna resterande del av året. 

Ordinärt boende Vi arbetar med innovation i olika projekt, såsom serviceteam och TES planering. 
Förvaltningen kommer att se över mattransporter mm. Resultatet för hemtjänstproduktionen kan 
svänga mellan månaderna eftersom statistiken för hemtjänsttimmarna tas ut när månaden är klar och 
ersättningen till hemtjänstproduktionen är preliminär och korrigeras månaden efter. 

Särskilt boende I dagsläget har vi 13 platser som vi tomhåller pga av vattenskada, ombyggnation mm. 
Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. Flera av boendena har ett försämrat resultatet jämfört 
med föregående vilket främst beror på vårdkrävande brukare och därigenom extrabemanning samt 
sommaravtalet. 

Utredning/Bedömning/Avlösning Hemtjänsttimmarna ligger på en hög nivå. Det beror på att det är 
fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera 
av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Vi har budget för beställare 
hemtjänst av ca 725 tim/dag. I september är det 756 tim/dag vilket är mer än vad som finns budgeterat. 
I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet vilket kan minska antalet hemtjänsttimmar 
om allt annat lika vad gäller antal i behov av äldreomsorg. 



  
     

 

 

 

  

 

   

  

 

   

           

   

         

    

         

             

       

     

        

            

            

             

                 

             

                  

              

            

              

               

         

                 

                   

             

               

                  

               

   

            

               

                  

              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. september 

Verksamhet 

Budget jan-

september 

2017 

Utfall jan-

september 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-september 

2017 

Utfall jan-

september 

2016 

Budgetavvikelse 

jan-september 

2016 

Budgetavvikelse 

jan -augusti 2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning/Bemanningsenhet 

Administrativa enhet 

Förändring semesterlöneskuld 

18 749 

1 198 

8 862 

8 230 

458 

21 055 

1 150 

12 629 

7 513 

-237 

-2 307 

48 

-3 767 

717 

695 

12 443 

1 140 

4 099 

375 

1 095 

188 

27 

589 

107 

-1 287 

-2 300 

33 

-3 122 

579 

210 

-2 470 

0 

-3 020 

450 

100 

-86 

30 

382 

1 171 

-1 669 

0 

STÖD O OMSORG 232 262 263 243 -30 981 233 081 -6 808 -26 963 -33 278 -14 584 

Avdelningsgemensamt 294 -1 251 1 545 716 6 353 1 677 1 472 6 484 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

750 

-668 

4 438 

-4 227 

252 

-686 

3 283 

-4 101 

498 

18 

1 156 

-126 

279 

-671 

5 731 

-4 623 

171 

-19 

5 853 

347 

415 

22 

1 153 

87 

600 

50 

1 450 

-628 

-1 226 

-29 

8 051 

-312 

Stöd till försörjning 33 813 35 756 -1 943 33 279 -498 -1 682 -2 150 -167 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

13 630 

20 183 

16 575 

19 182 

-2 944 

1 002 

14 866 

18 413 

-1 236 

738 

-2 401 

719 

-3 600 

1 450 

-1 164 

997 

Stöd till vuxna med funktionshinder 51 134 56 253 -5 119 55 475 -3 401 -4 130 -4 800 -2 567 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

4 612 

2 540 

2 437 

35 744 

5 801 

5 080 

3 167 

3 226 

39 565 

5 215 

-467 

-628 

-789 

-3 821 

586 

5 616 

3 241 

3 061 

37 935 

5 621 

-1 192 

-720 

-624 

-1 189 

324 

-438 

-69 

-724 

-3 429 

530 

-600 

-100 

-1 050 

-3 300 

250 

-1 522 

-608 

-1 357 

274 

646 

Stöd till barn och familj 50 194 67 099 -16 906 49 964 -737 -15 329 -19 700 -4 462 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

3 525 

4 950 

9 938 

31 782 

12 144 

5 896 

11 755 

37 305 

-8 619 

-946 

-1 817 

-5 523 

5 953 

4 708 

10 291 

29 012 

-1 941 

-208 

-16 

1 428 

-6 986 

-920 

-1 812 

-5 612 

-9 700 

-700 

-2 200 

-7 100 

-4 215 

-878 

-343 

973 

Psykosocialt stöd 96 827 105 386 -8 559 93 647 -8 525 -7 499 -8 100 -13 872 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

713 

17 879 

56 105 

7 808 

14 322 

319 

18 420 

57 301 

14 719 

14 627 

393 

-540 

-1 196 

-6 911 

-305 

645 

15 310 

53 477 

10 496 

13 719 

0 

142 

-21 

-1 291 

-7 428 

73 

0 

356 

-323 

-912 

-6 176 

-443 

0 

600 

-100 

-600 

-7 500 

-500 

243 

-522 

-2 187 

-11 347 

-59 



  
     

 

 

 

  

 

   

  

 

   

        

        

        

           

               

        

             

           

      

         

              

         

           

           

           

         

              

          

          

           

           

          

             

   

                 

        

       

           

           

              

              

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. september 

Verksamhet 

Budget jan-

september 

2017 

Utfall jan-

september 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-september 

2017 

Utfall jan-

september 

2016 

Budgetavvikelse 

jan-september 

2016 

Budgetavvikelse 

jan -augusti 2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

ÄLDREOMSORG 346 709 344 476 2 234 331 289 156 3 119 -286 -5 031 

Avdelningsgemensamt 13 889 6 806 7 083 6 033 3 713 6 836 3 400 3 519 

Framtidens äldreomsorg 4 704 2 143 2 561 872 4 059 2 484 2 500 3 642 

Ordinärt boende 49 393 49 400 -6 44 603 -1 901 -332 -100 -4 234 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 9 648 10 458 -810 9 807 -1 058 -515 -800 -1 164 

Nattpatrull 4 983 5 032 -49 4 814 185 -50 0 193 

Hemsjukvård dag & natt 18 198 18 046 151 14 915 -420 -48 -200 -1 275 

Rehabteamet 12 697 12 501 197 12 176 -1 447 -83 0 -2 459 

Samvaron 1 858 1 522 336 1 636 288 267 300 355 

Övriga verksamheter ordinärt boende 2 010 1 841 169 1 257 553 96 600 116 

Särskilt boende 188 067 191 369 -3 301 193 103 -3 659 -2 811 -3 350 -3 891 

Österbo 18 275 18 434 -159 18 166 -71 -141 0 52 

Källbogården 14 964 15 185 -222 18 231 -243 -312 -200 -483 

Öjagården 13 681 13 952 -271 14 083 -919 -244 -200 -981 

Norrgården 21 053 21 089 -36 21 411 -1 025 125 100 -1 148 

Mogården 21 784 21 905 -121 21 459 -11 -10 0 25 

Hortlaxgården 21 559 23 068 -1 510 22 738 -593 -1 459 -1 500 -677 

Roknäsgården 15 730 15 885 -155 17 436 -544 -205 0 -399 

Berggården 23 430 23 615 -185 23 217 -311 -83 0 -230 

Rosågränd 6 717 7 281 -564 7 335 -219 -396 -500 -187 

Munkberga 14 387 15 136 -749 14 346 -445 -591 -800 -514 

Övriga verksamheter särskilt boende 16 488 15 819 669 14 682 724 505 -250 649 

Utredning/Bedömning/Avlösning 111 655 115 982 -4 326 109 119 -6 201 -4 317 -3 200 -7 920 

Betalningsansvar 253 161 92 85 157 64 100 40 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 71 285 76 912 -5 627 75 173 -7 940 -5 154 -5 000 -9 894 

Bostadsanpassning 2 730 2 119 610 2 732 -4 74 0 -19 

Färdtjänst 2 062 2 071 -10 1 975 87 60 0 142 

Övriga versamheter U/B/A 35 326 34 718 608 29 153 1 499 640 1 700 1 811 

Omvårdnadsintäkter -13 496 -14 659 1 164 -13 387 1 653 1 020 1 500 2 653 

Förändring semesterlöneskuld -7 504 -6 564 -940 -9 053 2 492 239 -1 036 1 201 

Totalt Socialtjänsten 597 719 628 774 -31 054 576 813 -6 464 -26 144 -36 034 -19 702 



   

   
   

Ärende 5 

Socialförvaltningens åtgärder för 
att stärka budgetprognosen 2017 



 

 

      

  
        

              
            

               
            

              
            

                 

       

  
  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-18 
Dnr 17SN130 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa aktiviteter för 
att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i verksamheten. Uppdraget till 
socialnämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. Verksamheten måste därför 
fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser 
av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa 
ekonomin under det kommande året. I beslutsunderlaget redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017, 17-08-15 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

          

     
 

            
           

             
            

              
              

                 

 

 

    
 

     
    

    
    

    
    

  
    

     
     

 
      
    

  
   

 
   

 

    
    

Datum 
2017-10-06 

Förvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2017 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att till den 26 april redovisa 
aktiviteter för att åtgärda minusresultatet i budget och stärka kvalitén i 
verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget till nämnden är att i utgången av 2017 ha en budget i balans. 
Verksamheten måste därför fortsätta arbetet med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder 
som kan säkerställa ekonomin under det kommande året. Nedan redovisas de uppdrag som nämnden 
ger förvaltningen för att nå en budget i balans, samt det åtgärder och aktiviteter som vidtas i 
verksamheten. 

Förvaltningsövergripande 

Genomförda åtgärder: 

Åtgärd Genomfört Effekt 2017 (tkr) Effekt 2018 (tkr) 
Minskat utbildningskostnaderna Ja 500 500 
Ytterligare minskning på deltagande av 
seminarium och utbildningar (fler 
webbföreläsningar) 

Pågår 100 100 

Höjt omsorgsavgifterna 2016 Ja 2 800 2 800 
Ytterligare höjning omsorgsavgift i 
VEP 2018 (förslag 10% höjning) 

Pågår upp i VEP 
2018 i KF 

0 500 

Avgift ledsagning enligt SOL 
(Socialnämnden fattat beslut i april 
sedan upp till KF för beslut) 

Ja 50 100 

Gemensam bilpool Ja 100 100 
Aktivt arbeta för minskad sjukfrånvaro Ja 1 000 1 000 
Jobba med arbetsmarknadsprogram för 
att klara kompetensförsörjningen 

ja Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Klara av att 
bemanna 
verksamheterna 

Förändrad biståndsbedömning Ja 2 000 3 000 
Avgifts belägga hyra på Samvaron Ja 30 30 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se


    

   
     

       
    

       

     
    
   

 
   

 
     

    
  

     
     

   

   
    

   

   

    

    
    

   
  
  

 

   
  
   

   
   

   

     
    

   
 

  
  

   
    

     
     

     
 

  

     
    

 
 

       
      

 

     

      
 

    

     
  

    

2 
Åtgärd Genomfört Effekt 2017 

(tkr) 
Effekt 2018 
(tkr) 

Pedagogiska måltider inom 
äldreomsorgen plockas bort – se 
över kan vi ha det enbart på 
demensboenden. Besparing om vi 
tar bort det helt med 1 mkr. 

Beslut i nämnden att enbart 
ta bort pedagogiska måltider 
på vård- och 
omsorgsboende.Pedagogiska 
måltider kvar på 
demensboende.(571 tkr) 

0 546 

Se över möjligheten till annan 
driftsform av Samvaron och 
Träffpunkten(Gäller ÄO). 
Förvaltningens förslag var att lägga 
ner tre samvaroverksamheter i 
Roknäs, Rosvik och Norrfjärden 

Nej, Socialnämnden antog 
inte förvaltningen förslag till 
besparing med 280 tkr/år 

280 280 

Förslag till åtgärder: 

Åtgärd Genomfört Effekt 2017 (tkr) Effekt 2018 (tkr) 

Fortsätta jobba med innovationsarbete 
och test i liten skala Pågår 

Klara av att 
bemanna och 
bibehålla kvalitén 
i verksamheterna 

Klara av att 
bemanna och 
bibehålla kvalitén i 
verksamheterna 

Hälsosam schemaläggning med 
brukaren i fokus, samplanering 

Nej, start hösten 
2017 

100 500 

Se över mattransporterna i hemtjänsten 
– annan utförare än hemtjänst 

Nej 0 Klara av bemanna 
verksamheterna 
med utbildad 
personal- rätt 
person på rätt plats 

Ärenden ska beredas med 
förvaltningsledningen innan beslut tas i 
IU. Kostnaden för insatsen ska 
noggrant granskas och alternativ ska 
finnas redovisat. 

Pågående Kvalitetssäkra 
besluten 

Kvalitetssäkra 
besluten 

Uppdrag att utreda ramavtal på 
missbrukssidan samt barn och familj 

Pågående/samarbete 
med inköp 

? ? 

Se över placeringar på vuxna och barn 
och omförhandla avtal – görs aktivt 
redan idag. 

Pågående Fortsatt låga 
kostnader 

Fortsatt låga 
kostnader 

Ta fram riktlinjer för placeringar barn 
och unga. 

Pågår upp i nov 
nämnden 

Ta fram riktlinjer för missbruksvård 
samt placeringar missbruk 

Pågår upp i nov 
nämnden 
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Svar på medborgarförslag 
angående ledsagarservice 



 

 

    

  
            

            

              
       

  

            
           

                
             

               

             
 

            

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-22 
Dnr 17SN265 

Svar på medborgarförslag angående ledsagarservice 

Förslag till beslut
Efter överenskommelse mellan den enskilde och dennes önskemål samt hemtjänstens möjlighet att 
tillgodose detta, meddelas tid för ledsagning senast en vecka innan den skall genomföras. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående nödvändigheten av att i god tid få veta när 
ledsagning planeras. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden 
för beslut. 

Medborgar förslaget kommer från en omsorgstagare som har beviljats ledsagning två timmar 
varje vecka, ledsagningen utförs av hemtjänsten. Omsorgstagaren vill veta när ledsagartiden 
är planerad, i så god tid att hon hinner förbereda sig. Hemtjänstens planering av insatser måste 
ofta korrigeras på grund av förändrade behov hos omsorgstagarna. För att säkerställa att 
ledsagning kan genomföras på den utsatta tiden är det rimligt att informera en vecka i förväg. 

Beslutsunderlag
§ 174 Medborgarförslag angående nödvändigheten att få veta i god tid när ledsagning 
planeras 
Medborgarförslag angående nödvändigheten att få veta i god tid när ledsagning planeras 

Ellenor Sundström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 





   

   
  

Ärende 7 

Piteå kommuns handlingsplan 
psykisk hälsa 2017/2018 



 

 

     

  
         

   

            
            

           
            

          

            
            

            
            

    

                 
               
              

 

                 
            

              
              

             

        
    

  
          

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-19 
Dnr 17SN336 

Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017/2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 och 
utvärderingen av handlingsplanen 2017 

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på 
området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är 
också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med 
likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för 
arbetet enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 totalt 
drygt 2,5 miljoner kr. Senast 2017-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med 
analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning av de medel 
kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 
hur 2017 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem 
fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2018 
samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för 
uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2018 kommer att 
innebära. 

Beslutsunderlag
Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018 utvärdering plan 2017 
Redogörelse för medverkan av brukarorganisationerna 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 
 

       

     

              
            

             
           

       

             
             

            
            

  

                   
               

             

                  
             

                
               

        

     
             

             
              

  

  
           

            
              

               
       
             

        

                 
               

                

Datum 
2017-10-16 

Handläggare 
Gunilla Granqvist 

Datum 

Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017/2018 

Bakgrund 
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om Stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som målsättning att 
befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller 
förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana 
insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 
psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är också att 
överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med likartad inriktning. 
Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för arbetet enligt 
överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 totalt drygt 2,5 
miljoner kr. Senast 2017-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med analys och 
handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning av de medel kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva hur 
2017 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem fokusområden med 
långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2018 samt indikatorer för de 
långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för uppföljning och slutligen en beräkning 
av de kostnader handlingsplanen för 2018 kommer att innebära. 

Sammanfattning och utvärdering av 2017-års handlingsplan 
När det gäller av aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriterades dock insatser för 
målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att det är den mest utsatta 
gruppen i kommunen, här följer en sammanfattning av det som stimulansmedlen i huvudsak använts 
till under 2017: 

Kompetens och metodutbildning 
Metodinriktning är KBT-baserad inom verksamheterna som arbetar med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Under 2017 har vi genomfört uppföljningsutbildning i ESL för personal som 
har uppdrag som metodstöd. Metodgruppen har träffats regelbundet över året för att hålla metoden 
levande i verksamheten. Metoden ESL har även spridits till andra delar av verksamhetsområdet t ex 
till personal inom daglig verksamhet och LSS boendestöd. 
All personal med MI-utbildning har fått uppföljningsdag och påfyllnad i metoden. All nyanställd 
personal har fått möjlighet till grundutbildning i MI. 

Flera av de Pitebor som bor på gruppbostad med stöd av LSS har förutom sin funktionsnedsättning p 
g a autism, utvecklingsstörning etc även psykisk ohälsa. För att personalen ska kunna möta deras 
behov på ett bra sätt ordnades en utbildningsdag i oktober 2017 för de boendehandledare som arbetar 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 69 43 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se


          
       

         

            
       

                
                

      

              
                
                 

                 
           

             

               
             

                
               
                

        

              
                    

           
             
              

             
      

 
                 

                 
                

           
                

 

             
              

           
              

2 
på gruppbostad. Drygt 50 boendehanledare deltog i utbildning om 
psykiatriska diagnoser, metoder, bemötande och förhållningssätt. 

Arbetsanpassaren för målgruppen har gått utbildning i Supported Employment. 

SIP 
2015 och 2016 genomfördes en gemensam SIP-dag med personal från kommunens socialtjänst, 
landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och försäkringskassan. NSPH-
riks bidrog till stor del med dagens innehåll. I oktober 2017 genomfördes en lite annorlunda
samverkansdag där brukare och närstående var de som var inbjudna. Även denna gång hade vi hjälp 
av NSPH-riks, som höll i dagen. 

Sysselsättning 
I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014, med hjälp av PRIO-medel, framkom att andelen 
personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda gruppen. Med 
anledning av det gjordes en undersökning om sysselsättning hösten 2015 med syfte att ta reda på vad 
som är framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning och vad det är som saknas. Samt att få en 
djupare kunskap om Pitebor med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, motivation 
och tillgång till arbete och sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. 

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att tillfredsställa 
grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning och arbete kan hjälpa till 
att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är respekten och lyhördheten för den 
enskildes vilja och behov. För att ge fler möjlighet till sysselsättning utifrån sina egna önskemål 
anställdes i början av 2017 ytterligare en arbetsanpassare. Detta har resulterat i att fler fått möjlighet 
till sysselsättning och väntetider och kö för insatsen minskat. 

Anhörigstöd 
I vår kommun har inte funnits uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer med psykisk 
ohälsa i sin närhet. De anhöriga som vänt sig till kommunen har fått visst stöd och råd av t ex 
Personliga ombuden, biståndshandläggare eller andra som arbetar inom framför allt psykosocialt 
stöd. Brukarorganisationerna har länge påtalat bristen på anhörigstöd i Piteå kommun. Fr om 2017-
02-01 arbetar en person på halvtid som anhörigstöd för målgruppen närstående till personer med 
psykisk ohälsa. Det är en treårig projektanställning som under projekttiden ska såväl kartlägga 
behoven samt prova olika insatser och metoder. 

Personligt ombud 
Piteå kommun har under flera år haft tre personliga ombud. Efterfrågan på deras insatser är stor och 
Personliga ombuden i Piteå har kö och flera månaders väntetid under flera år. För att minska kötiden 
och ge fler personer stöd och tillgång till samhällets insatser arbetar en person på halvtid som 
personligt ombud sedan 2017-02-01. Anställningen är en treårig projektanställning. Den ökade 
resursen har snabbt gett resultat så efter sommaren 2017 var ingen kö till Personligt Ombud i Piteå. 

Handlingsplan 2018 

Piteå kommuns Handlingsplan för 2017 skrevs med ansatsen att beskriva pågående och planerat 
arbete ur ett bredare perspektiv än enbart utifrån socialtjänstens socialpsykiatri. När det gäller av 
aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriterades dock insatser för målgruppen med 
psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att det är den mest utsatta gruppen i kommunen. 



           
         

    
        

             
          

 
   

      
  

                
    

     

          
  

              
            

                
             
                  

              
              

                
            

          

               
                  
                

             
              

   

               
               

              
             

             
         

             
            
             

        

              
             

                 

3 
Den inriktningen kvarstår för 2018 och 2019 och de större satsningarna 
med stöd av stimulansmedel är planerade för tre år framåt. 

Ytterligare några planerade aktiviteter 2018 
o Uppföljning av kartläggningsprojekt Unga vuxna tillsammans med Region Norrbotten 
o Ettårigt försök med 1 avlastnings-/korttidsplats på ett av psykiatriboendena i syfte att öka 

förutsättningarna för den enskilde att kunna bo kvar i ordinärt boende 
o Utbildning samsjuklighet 
o Utbildning av utbildare ESL 
o Möjlighet för personal och chefer till erfarenhetsutbyte 
o Uppföljningsdag för brukare/närstående 

Nedan följer den handlingsplan som skrevs för 2017, med tillägg av fet röd text där förändringar 
skett/insatser gjorts samt ev resultat. 

Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete 

Barn och unga, uppmärksamma riskgrupper samt erbjuda kunskapsbaserade insatser på 
individ och gruppnivå 
Norrbottens läns landsting, NLL, har sedan 2006 genomfört årliga mätningar för skolbarns hälsa och 
levnadsvanor. Rapporteringarna har genomgående visat på en utveckling som är oroande, framförallt 
när det gäller flickors psykiska välmående. Flickor mår psykisk sämre för varje år, från årskurs 4 
fram till gymnasiet. Den ökande psykiska ohälsan och de ökande självmordstalen, särskilt bland 
unga, ledde till att landstinget tillsatte ett tre årigt projekt för att i två kommuner testa nya metoder 
och arbetssätt med syfte att främja ungas psykiska hälsa. Ett antal evidensbaserade metoder och 
åtgärder har implementerats och enligt den halvtidsrapport som kom 14 mars 2016 har resultatet 
visat på att förbättrad psykisk hälsa, till skillnad från resten av Norrbottens län minskar den psykiska 
ohälsan i pilotkommunerna. De metoder som arbetats fram löper genom mödra- och 
barnhälsovården, vidare genom grundskolan och upp till och med gymnasienivå. 

Projektets grund är att arbeta med fokus på tidiga, generella och förebyggande insatser. Arbetet är 
inte på individ- och indikerad nivå. Målgruppen är barn och unga upp till 20 år och kommunerna har 
sett samordning och samverkan som viktiga medel för att nå mål och samla aktörer från olika 
förvaltningar, kommuner och landsting. Projektet har stärkt samsyn och det gemensamma behovet av 
förebyggande insatser samt stöd för kommunernas arbete med att främja och stärka arbetet med 
ungas psykiska hälsa. 

Piteå kommun har under projekttiden fått ta del av projektet genom att ett antal grundskolekuratorer 
har fått utbildning i programmet YAM (Youth Aware Of Mental Health). YAM har enligt SBU, 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, god evidens för att förebygga självmord och 
självskadebeteende samt förebygga senare psykisk ohälsa. Genom att samarbeta med NLL vill Piteå 
kommun genomföra ett projekt under 2 år för att arbeta evidensbaserat primärpreventivt under 
barnets hela uppväxt från mammas mage till 20 år. 

I projektet ingår utbildning, samverkan och implementering av metoder. Projektet ska genom olika 
indikatorer mätas och utvärdering av arbetssätt och metoder ska värderas utifrån normkritiska 
perspektiv och etisk granskning. Projektet ska följa de 5 fokusområden som finns i 
överenskommelsen mellan Staten och Sveriges kommuner och landsting 2016. 

Enkätundersökningen Personligt genomförs årligen bland elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt 
skolår 2 i gymnasieskolan i Piteå kommun. Enkäten genomförs på uppdrag av kommunfullmäktige 
som en del i kommunens årliga uppföljning. För 2016 ses en försämring av resultatet på frågan Hur 



                 
                   

               

     
             

      
           

 
             

           
            
          

            
         

             
      

  
     

  
          
   

     
        
  
        

        
             

        
                   

                 
                  

              

               
                 

              
              

 
              

            
              

              
        

                  
           

    
              

                

4 
ser du på livet just nu, är det 70 procent som ger betyg 7 eller högre på 
en skala 1-10. Det är en minskning jämfört med föregående år då, det var 75 % som gav betyg 
7 eller högre. Framförallt är det tjejerna som ger ett lägre betyg jämfört med tidigare år. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Undersökningarna ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” i förskoleklass, åk 4, åk 7 och åk 

1 på gymnasiet. Personligt – genomförd 
o Starta upp projektet SAM (Samverka Agera Motivera) – projektet startade vid 

årsskiftet 2017 
o Elevhälsans alla kuratorer utbildas i metoden YAM (Youth Aware of Mental Health) – 

alla 9 kuratorerna i grundskolan utbildade under 2017 dessutom har kuratorerna 
på gymnasiet på att utbildas i ACT, Acceptans Comittment Therapy. Det kommer
att vara en kompetensutveckling som pågår under läsåret 2017/2018. Övrig 
utbildning som kommer att hållas under hösten i SAM´s regi är ”älskade 
förbannade tonåring” som är ett omtyckt och välbeprövat tonårsföräldraprogram. 
Målet är att utbilda 12 stycken personer från Familjens hus, centrala elevhälsan och 
förhoppningsvis någon från socialtjänst, kyrka el dyl. 

 Indikatorer för uppföljning 
o ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” enkätundersökningen Personligt 

 Långsiktiga mål 
o Barn och unga i Piteå ska få en förbättrad psykisk hälsa 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Mätbara indikatorer i SAM enligt projektbeskrivning 
o Årligen återkommande undersökningar ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” Personligt 

 Uppskattad kostnad 2017 
o SAM 750 000 kr finansieras genom kommunens sociala investeringsfond 

Ökad kunskap om hälsofrämjande faktorer i vardag och arbetsliv 
Ohälsotal är ett mått på antalet utbetalda nettodagar, beräknade på de sammanlagda utbetalda 
ersättningar sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Ohälsotalet i 
Piteå kommun är högre än länet och landet i övrigt. Ohälsotalet i Piteå 2016 för kvinnor 51,6 och för 
män 26,7 motsvarande siffor för länet kvinnor 42 respektive för män 27 och för hela landet kvinnor 
38,2 och män 24,7. Sjuktalen för Piteå 2016 var 17,7 för kvinnor och 7,2 dagar/år för män. Trenden 
är dock att sjuktalet sjunker för båda könen under första halvåret 2017. (källa: Försäkringskassan). 

Piteå kommun är en stor arbetsgivare, med ca 3 500 anställda. Enligt Försäkringskassan har Piteå 
kommun ett högre sjuktal än länet och landet i övrigt. Bilden som Försäkringskassan ger är att den 
sjukskrivna i Piteå är en offentligt anställd kvinna med psykisk ohälsa. Piteå kommun som 
arbetsgivare är inget undantag. Arbetsgivaren arbetar på olika sätt för att uppmärksamma och arbeta 
med problemet. 
Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som skapar 
hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 1 miljon kronor per 
år under 2017-2019 för hälsofrämjande insatser. Hösten 2017 bjuds alla medarbetare in till en 
föreläsning med temat: "Din arbetsplats - en plats med arbetsglädje och utveckling" med Morgan 
Alling. Följande är planerat för de kommande två åren: 
2018 
"Du och jag är varandras arbetsmiljö" är temat för en utbildning som är utformat för samtal på 
arbetsplatsträffar och ska genomföras på alla arbetsplatser. Utbildningsmaterialet är digitalt kommer 
att presenteras i personaltidningen Pitekvarten. 
Aktivitetskort för arbetslag – varje arbetsplats planerar hur man ska uppnå tre pulshöjande fysiska 
aktiviteter á 30 minuter per vecka och medarbetare. Arbetslaget har tre månader på sig att uppnå 



           
          

              
               

              
          

           

 
               
            
               

                
          

     
        

               
             

            

           
       

  
     

  
             

        
          
     

   
   

  
   

            

               
                 
   

         
                

             
            
           

           
           

5 
målet och får därefter ersättning per medarbetare, för en aktivitet som 
stärker kulturen på arbetsplatsen. Instruktioner kring aktivitetskort kommer innan årsskiftet 2018. 
2019 
Medarbetarpanel 
En medarbetarpanel ska utses per förvaltning och de kommer under året möta politiker och 
beslutsfattare. Här kan medarbetare delge synpunkter och samtidigt få en inblick i hur politiken och 
kommunledningen tänker i olika frågor. I verksamheter där vikarie krävs för medverkan i panelen 
bekostas vikarien av centrala medel. Instruktioner för medarbetarpanelen presenteras under 2018. 
Aktivitetskort för arbetslag – fortsätter även under 2019. Se upplägg under 2018. 

Stressförebyggande arbete 
Dessutom deltar Piteå kommun i en pilotstudie med syfte att förebygga stress och utmattning vilken 
genomförs av SKL och Linné universitetet. Reflekterande kollegiala samtal i grupper med 
strukturerat upplägg har i flera studier visat sig vara effektivt strategi för att förebygga stressrelaterad 
ohälsa. I Piteå kommun har chefer inbjudits att delta och arbetet startar i september 2017. Om 
resultatet av pilotstudien är framgångsrik kommer metoden att användas i kommunen. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kommunens arbetsledare 
o Tema för 2017 års chefsträffar kommer att vara psykisk hälsa – en chefsträff med temat 

genomförd hösten 2017 samt att alla medarbetare bjuds in till en föreläsning med 
temat: "Din arbetsplats - en plats med arbetsglädje och utveckling" med Morgan 
Alling. 

o Professionen i socialtjänsten som till vardags arbetar med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar bidrar med kunskap och kontakter efter behov 

 Indikatorer för uppföljning 
o Uppföljning av sjuktal och sjukskrivningsorsak 

 Långsiktiga mål 
o Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som 

skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför beslutat att 
avsätta 1 miljon kronor per år under 2017-2019 för hälsofrämjande insatser. 

o Mindre andel sjukskrivna med psykisk ohälsa 
 Mätbara indikatorer för uppföljning 

o Antal sjukdagar och sjukskrivningsorsak 
 Uppskattad kostnad 2017 

o Finansieras inom personalavdelnings budget 

Äldres psykiska hälsa, ökad medvetenhet inom området äldre med psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättningar 
I arbetet med ”Framtidens äldreomsorg” har en kompetensplan tagits fram för att utbilda och stärka 
personalen till att möta de behov som uppstår utifrån de förändringar som sker. Ett område som är 
efterfrågat är psykiatri.
Under hösten 2016 utbildas Äldreomsorgens arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och 
arbetsledare under en dag i psykiatri. Dagen kommer att handla om att öka kunskapen om psykiska 
sjukdomar, vad man bör vara uppmärksam på, kommunikation med personer som är psykiskt 
ostabila, balansen mellan professionalitet och medmänsklighet. Planen är att alla undersköterskor i 
ordinärt och särskilt boende, deras arbetsledare samt äldreomsorgens biståndshandläggare ska få 
samma utbildning. Under hösten 2017 planeras en uppföljningsdag för sjuksköterskorna där 
man har workshops utifrån reflektionerna som kom upp vid utbildningsdagarna med 
baspersonalen. 



           
         

     
           

       
       

           
          

             

  
          

    
  

         
     

    
       

   
     

    
           

    
  

         

          
        

                
                 

            
              

         

               
               

     
     
           

    
    

  
           

           
     

  
              
      

     
   

6 
Personal inom Psykosocialt stöd är en resurs inom område och kan 
erbjuda personalgrupper inom äldreomsorgen sitt kunnande om psykisk ohälsa. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o En utbildningsdag för alla undersköterskor i ordinärt och särskilt boende, deras 

arbetsledare samt äldreomsorgens biståndshandläggare i psykiatri - genomförd 
o Checklistan Trygg hemma erbjuds alla brukare i hemtjänsten 
o Från Stöd och Omsorg förmedlas inbjudningar till utbildningar i ämnesområdet psykisk 

ohälsa anordnade av externa utbildare till verksamhetsutvecklare på äldreomsorgen, för 
att öka kännedomen om utbudet av fortbildning, och därmed möjliggöra att fler kan delta. 

 Indikatorer för uppföljning 
o Alla anställda i äldreomsorgen erbjuds en utbildningsdag i psykiatri - genomförd 
o Trygg hemma erbjuds alla brukare 

 Långsiktiga mål 
o Öka kunskapen om psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar hos 

anställda inom äldreomsorgen i Piteå Kommun. 
o Uppmärksamma psykisk hälsa hos äldre 
o Gemensam utbildningsplan i socialtjänsten för fortbildning inom psykiatriområdet 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Antal anställda som deltagit i utbildning 
o Antalet gjorda checklistor Trygg hemma 
o Anordnade utbildningstillfällen i socialtjänsten som vänder sig till personal inom såväl 

äldreomsorgen som stöd och omsorg 
 Uppskattad kostnad 2017 

o Föreläsarkostnader för 10 utbildningsdagar, finansieras inom ramen för äldreomsorgens 
budget 

Samhällsstrukturer som motverkar isolering och öka möjligheter till delaktighet genom 
meningsfulla aktiviteter, god fysisk hälsa, frånvaro av diskriminering. 
Stöd och omsorg bidrar med att motverka isolering och öka möjligheter till delaktighet genom att ge
stöd till två träffpunkter, en i centrala Piteå och en i Öjebyn. Träffpunkterna drivs på entreprenad av 
RSMH respektive den ekonomiska föreningen Bryggan. Träffpunkterna är öppna för alla, men 
vänder sig särskilt till personer med psykisk ohälsa. Kommunen bidrar med lokalhyra och visst 
personellt stöd exempelvis personalhandledning och uppföljningsträffar med respektive entreprenör. 

Som bistånd enligt socialtjänstlagen kan man få en social kontaktperson, det är en möjlighet som 
drygt 60 personer sökte och fick beviljade under 2015. Kontaktperson är en möjlighet at bryta 
isolering och öka delaktigheten i samhället. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Anordna träff för de som har kontaktpersonsuppdrag för målgruppen i kommunen 

Nobällkvällen ordnas hösten 2017 
o Brukarrådet träffas minst fyra gånger/år 

 Indikatorer för uppföljning 
o Antal möten med brukarrådet – tre möten t o m oktober 2017 
o Genomförd träff med kontaktpersoner – träff anordnades 2016, inte behov varje år 
o Genomförd Nobällkväll– genomförs 19 oktober 2017 

 Långsiktiga mål 
o Årlig träff för de som har kontaktpersonsuppdrag för målgruppen i kommunen, i syfte att 

utbyta erfarenheter och stötta varandra i uppdraget 
o Fortsatt fortbildning/metodstöd för personal i ESL 
o Nobällkvällen ordnas varje höst 



           
    

              
          

   
          

  
    

             
     
             

         
                

                

     
          

            
 

  
    

  
          
   

           

  
   

    

          
                   

                   
               

                  
      

               
             
                

              
                    

           
           

     
                 

            
        

7 
o Brukarrådet spelar en viktig roll i att sprida kunskap om de 

olika frivilligorganisationernas utbud och aktiviteter 
o Utveckla träffpunkten i central Piteå med stöd av arbetsanpassare, för att den ska kunna 

nyttjas mer ur ett sysselsättningsperspektiv – arbetet påbörjat under våren 2017 
 Mätbara indikatorer för uppföljning 

o Årlig uppföljning av hur många som har biståndet kontaktperson enligt SoL 

 Uppskattad kostnad 2017 
o Inom ramen för befintlig budget 

Uppmärksamma frågor som rör stigma, motverka fördomar och ge kunskap ut till samhället 
kring psykisk hälsa och ohälsa. 
Sedan flera år genomförs ”psykiatriveckan” v 41. Den har genomförts i samarbete med 
brukarorganisationerna, kyrkan och landstinget. Veckan ska innehålla aktiviteter med 
kunskapsspridning om psykisk hälsa och ohälsa. Vi har sett det som en bra möjlighet att sprida 
kunskap till allmänheten i ämnet psykisk hälsa och ohälsa, så vår plan är att fortsätta anordna 
psykiatriveckan. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Genomföra ”psykiatriveckan” v 41 2017 i samarbete med brukarorganisationerna, kyrkan 

och landstinget – programmet för psykiatriveckan, v 41 2017, innehåller nio olika 
aktiviteter 

 Indikatorer för uppföljning 
o Utvärdering av genomförd psykiatrivecka 

 Långsiktiga mål 
o Ökad kunskap hos Piteå kommuns befolkning om psykisk hälsa och ohälsa 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Piteåpanelen (urval medborgare i kommunen) om de besökt något arrangemang under 

psykiatriveckan 
 Uppskattad kostnad 2017 

o 10 000 kr (stimulansmedel) 

Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser 

Personer med långvarig psykisk sjukdom ska ha tillgång till tidiga insatser 
Personer har ibland svårt att hitta rätt i samhällets utbud av insatser. Därför kan det vara svårt att få 
tillgång till rätt insatser i rätt tid. En yrkesgrupp som har som uppdrag att arbeta med dessa frågor är 
Personligt ombud. Personliga ombud arbetar på två nivåer: en individuell nivå där deras funktion är 
att hjälpa klienter att få mer kontroll över sin vardag, empowerment, genom att till exempel se till så 
att vård, stöd och omsorgsinsatser samordnas. 

Ombuden arbetar också på en strukturell nivå med att upptäcka och rapportera så kallade systemfel 
till sin ledningsgrupp och Socialstyrelsen. Piteå kommun har idag tre personliga ombud. Efterfrågan 
på deras insatser är stor och Personliga ombuden i Piteå har kö och flera månaders väntetid. 

I vår kommun finns inget uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer med psykisk ohälsa 
i sin närhet. Idag kan de anhöriga som vänder sig till kommunen få visst stöd och råd av t ex 
Personliga ombuden, biståndshandläggare eller andra som arbetar inom framför allt psykosocialt 
stöd. Brukarorganisationerna har länge påtalat bristen på anhörigstöd i Piteå kommun. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Anställning av ett Personligt ombud på 50 % för att minska kön av de som idag ansökt 

om Personligt ombud i kombination med en treårig projektanställning som anhörigstöd – 
personligt ombud/anhörigstöd på 1 halvtid vardera börjat arbeta 2017-02-01 
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 Indikatorer för uppföljning 

o Antal personer i kö och väntetid – ingen kö till personligt ombud efter sommaren 2017 
o Kartläggning av anhörigas behov av stöd genomförs av projektanställt anhörigstöd – 

påbörjat våren 2017 
 Långsiktiga mål 

o Motverka hinder för målgruppen i den egna organisationen 
o Arbeta för att öka kunskapen om varandras verksamheter och uppdrag i kommun, 

landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl, för att mer effektivt kunna erbjuda rätt 
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

o Stimulera till fler ”interna SIP-ar” i den egna organisationen 
o Ingen kö till personligt ombud 
o Kartlagt behovet, omfattning och innehåll av anhörigstöd för målgruppen - påbörjat 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Kötid till Personligt ombud 
o Antalet ”Interna SIP-ar” 
o Graden av nöjdhet hos anhöriga och brukarorganisationer av det riktade arbetet med 

anhörigstöd 
 Uppskattad kostnad 2017 

o 350 000 kr (stimulansmedel) samt 150 000 kr i stadsbidrag för Personligt ombud 

Fokusområde 3: enskildas delaktighet och rättigheter 

Att förändra synen på den enskilde från passiv till en medaktör i vård- och omsorgsarbete, 
värna den enskildes möjlighet till SIP 
Personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än 
befolkningen i stort, även i förhållande till andra grupper med funktionsnedsättning. Det är av stor 
vikt att värna deras rättigheter. En viktig åtgärd är samordnad individuell plan (SIP). 

Hösten 2015 genomfördes en gemensam SIP-dag med personal från kommunens socialtjänst, 
landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och försäkringskassan. NSPH-
riks bidrog till stor del med dagens innehåll. En uppföljande dag genomfördes till samma målgrupp 
hösten 2016, även den med NSPH-riks som medverkande. Arbete med SIP måste fortsätta och på 
SIP-dagen 2016 arbetade man fram förslag på fortsatt uppföljning. 

Det finns behov av enkel skriftlig information om SIP riktad till brukare. En gemensam 
informationsbroschyr från kommun och landsting håller på att tas fram. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Planera för en årlig uppföljning av SIP-arbetet utifrån de anordnade SIP-dagarna 2015 

och 2016. Uppföljningen planeras tillsammans med brukarorganisationerna, landstingets 
öppenvårdspsykiatri, primärvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan 
socialpsykiatrin och andra delar av kommunen som försörjningsstöd och äldreomsorgen – 
Brukar- och anhörigkonferens genomfördes 2017-10-11 där brukare och närstående 
inbjudits till dialog om hur vi i kommun och landsting bäst kan möta deras behov av 
stöd. 75 personer deltog på dagen. 

o Utformningen av gemensam informationsbroschyr om SIP 
o Tillsammans med öppenvårdspsykiatrin i landstinget sprida den gemensamma 

informationsbroschyren om SIP 
 Indikatorer för uppföljning 

o Nyttjandegraden av informationsbroschyren – ingen broschyr har gjorts p g a 
svårigheter att samordna varje huvudmans krav på grafisk profil 

 Långsiktiga mål 
o Möjligheten att få en SIP ska vara känd hos våra klienter 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 



     
       

  
   

             
    

              
                

          

              
                

                
                

           
            

               
             

                
                

            
            

            
              

       

                 
            

            
                 

                
            

     
          

          
       

              
      

           
   

       
                 

            
        

  
             

          
      

  

9 
o Antal ställen där broschyren finns tillgänglig 
o I samband med brukarenkäter ställa frågor kring SIP 

 Uppskattad kostnad 2017 
o 100 000 kr (stimulansmedel) 

Verka för att människor med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och leva som andra 
I socialtjänstens plan för verksamheten står ”Vi ska under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inrikta oss på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.” 

I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014 med hjälp av PRIO-medel, framkom att andelen 
personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda gruppen. Hösten 
2015 gjordes en uppföljande undersökning om sysselsättning med syfte att ta reda på vad som är 
framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning och vad det är som saknas. Samt att få en djupare 
kunskap om Pitebor med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, motivation och 
tillgång till arbete och sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. 

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att tillfredsställa 
grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning och arbete kan hjälpa till 
att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är respekten och lyhördheten för den 
enskildes vilja och behov. I dagsläget har vi kö till sysselsättning med stöd av arbetsanpassare på 
privata och offentliga arbetsplatser, den mest efterfrågade formen av bistånd till sysselsättning. 
Det finns idag en person som har det som uppdrag på deltid. 

Kommunens två träffpunkter är en resurs som skulle kunna utvecklas. Den föreningsdrivna 
träffpunkten i centrala Piteå, Kafé Ernst, skulle behöva visst personellt stöd och skulle dessutom 
kunna vara en större resurs ur ett sysselsättningsperspektiv. 

ESL – Steg för Steg är en metod som boendestöd och boendehandledare utbildats i. All personal fick 
basutbildning 2014 som sen följts upp med metodstödsträffar. Hösten 2016 gjordens en 
uppföljningsutbildning för all personal samt en dags påbyggnad för varje arbetsplats metodstödjare. 
ESL tillsammans med MI är metodbasen i vårt arbete i särskilt boende och för boendestöd i ordinärt 
boende. Implementeringen av metoder måste ses i ett långsiktigt perspektiv, det tar tid både att lära 
och tillämpa en metod, men även ny personal som tillkommer behöver utbildas. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Utökning av resursen arbetsanapassare för att fler personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska få möjlighet till sysselsättning utifrån sin förmåga – 
arbetsanpassare projektanställd tre år fr om februari 2017 

o Utveckla och stötta Träffpunkt Kafé Ernst, till att kunna vara en resurs för arbetsträning 
och sysselsättning – projektanställd arbetsanpassare påbörjat arbetet 

o Arbetsanpassaren ska vara ett stöd för den föreningsdrivna verksamheten på träffpunkten 
Kafé Ernst - påbörjat 

o Uppföljnings utbildning i ESL och MI - genomförda 
o Utbildning för ny personal i ESL och MI – MI har de flesta nya fått, ESL har 

nyanställda fått ta del i i modifierad forma (grundutbildning är 4 utbildningsdagar 
vilket inte har varit möjligt att ge ny personal) 

 Indikatorer för uppföljning 
o Antal personer som får sysselsättning med bistånd av Socialtjänstlagen (SoL) med stöd av 

arbetsanpassare samt var de får sin placering, offentlig eller privat arbetsgivare 
o ESL en del av den enskildes genomförandeplan 

 Långsiktiga mål 



        
     
            

  
        

   
    
           

     
       

      
          
  

   

   

                 
                 

               
         
               

            
              

              
  

             
                

                
            

                 
                 

              

               
                
                 

                
            

       

                
   

     
            

        
       
  
          

   
  

10 
o alla som beviljas bistånd till sysselsättning enligt SoL 

ska få den placering de önskar 
o En stabil träffpunkt i centrala Piteå – pågående arbete i samverkan med 

kommunen och RSMH 
o Metoderna ESL och MI är befästa metoder i verksamheterna 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Antal i kö och kötid 
o Antal med bistånd sysselsättning med verkställighet arbetsanpassare, och var de får 

sin arbetsplats, offentlig eller privat arbetsgivare 
o Utvärderingsträffar med RSMH som driver träffpunkten Kafé Ernst 
o Antal utbildad personal i ESL och MI 
o Antal klienter/brukare där ESL finns med som en del av genomförandeplanen 

 Uppskattad kostnad 2017 
o 700 000 kr (stimulansmedel) 

Fokusområde 4: Utsatta grupper 

Ambitionen är att alla som drabbas av psykisk ohälsa får tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och 
säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att vara medveten om 
att olika grupper och olika individer har olika behov och förutsättningar. Personer med andra former 
av funktionsnedsättning exempelvis personer med utvecklingsstörning, behöver uppmärksammas då 
de löper ökad risk för psykisk ohälsa. Andra grupper med särskild utsatthet är personer med 
samsjuklighet av beroendesjukdom och psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos, personer som är eller 
har varit i kontakt med kriminalvården och/eller vårdats inom rättspsykiatrin. Det är viktigt att 
samordna verksamheter som syftar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa och olika former 
av missbruk. 

Insatsen Intensivt stöd för unga vuxna med omfattande missbruk och samsjuklighet har bedrivits 
under ett år och har permanentats under hösten 2016. De två behandlarna arbetar med ett tiotal 
personer mellan 18-25 år. Projektet har tydliggjort behovet av stöd och hjälp för såväl missbruk som 
psykisk ohälsa och vikten av ett gränsöverskridande samarbete mellan socialtjänst, psykiatri och 
beroendevård. Flera av de unga vuxna med samsjuklighet har svårt att klara sin vardag på egen hand 
och några är i behov av insatsen särskilt boende/gruppbostad för att kunna fungera. Det är idag brist 
på såväl boendeplatser som kompetens att möta den här målgruppens behov av stöd i boendet. 

Egen bostad är en av grundstenarna för återhämtning och rehabilitering. Idag är det bostadsbrist i 
Piteå kommun, vilket även drabbar målgruppen med psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att få bostad 
även om man har tillräcklig kötid p g a tidigare störningar, ekonomiska svårigheter etc. För att det 
ska kunna vara möjligt för den enskilde med tillräcklig kötid, att få bostad, erbjuder socialtjänsten i 
samarbete med allmännyttan Pitebo möjlighet till sociala kontrakt, andrahandskontrakt. Målet är att 
den enskilde tar över kontraktet om boendet fungerar. 

I arbetet med ”Framtidens stöd och omsorg” påtalas behovet av nya boende- och stödformer för att 
möte den enskildes behov 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Starta ett gruppboende med sex boendeplatser och en utredningsplats med personal som 

har kompets inom områdena psykiatri, neuropsykiatri, begåvningshinder och missbruk 
o Erbjuda sociala kontrakt vid behov – görs 

 Indikatorer för uppföljning 
o Utökning av antalet boendeplatser – boendet Småstugegränd 5 startade våren 2017 
o Omfattningen av sociala kontrakt 

 Långsiktiga mål 



       

               
        

    
     

   
       

      
              

   
           

  
    

     

       

              
            

            
        

         

              
            
     

          
         

              
        

              
           

             

             
           

            
  

            
   

            
             

        
     

     
           

11 
o Brukarnas behov ska styra utformningen av ”rätt” 

boendemodell 
o Arbeta för att minska storleken på de två största särskilda boenden som finns för gruppen 

med psykiska funktionsnedsättningar, från 15 platser/boendeenhet till 7-8 
platser/boendeenhet – inget arbete påbörjat 

o Alla ska ha tillgång till bostad 

 Mätbara indikatorer för uppföljning 
o Kösituationen – f n inge kö till psykiatriboende 
o Antal platser/boendeenhet – oförändrat sedan tidigare 
o Alla personer på särskilt boende samt deras anhöriga ges möjlighet att lämna omdömen om 

verksamheten vart 3:e år 
o Antal sociala handskontrakt, och andelen som övergår till förstahandskontrakt för den 

enskilde 
 Uppskattad kostnad 2017 

o Inom ramen för befintlig budget 

Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation 

Samordning och samverkan mellan organisationer och professionella 

Sedan många år finns ett fungerande brukarråd i Piteå. Brukarrådet består av representanter från 
brukarorganisationerna RSMH, IFS och NSPH, sedan hösten 2014 även LP-stiftelsen, Länkarna och 
Connextions, närsjukvården från såväl psykiatrins öppen- och slutenvård och hälsocentralerna samt från
den länsgemensamma öppenvårdspsykiatrin (ÖRV-teamet). Piteå kommun representeras av 
socialpsykiatrins enhetschef samt ett Personligt ombud. Brukarrådet träffas 4 ggr/år. 

Idag finns en organiserad samverkan mellan landstingets psykiatri och på olika nivåer i vardera 
organisationen. En samverkansform är den så kallade ”Psykfältgruppen” som har fyra möten/år. 
Verksamheterna socialtjänsten, landstingspsykatrin, hälsocentralerna, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och allmännyttans bostadsföretag representeras av chefer för de olika 
verksamhetsgrenarna, brukarorganisationerna är representerade av NSPH. ”Psykfältgruppen” har i 
uppdrag att arbeta med konkreta samverkansfrågor som t ex att skriva lokala samverkansrutiner utifrån 
gjorda länsöverenskommelser. Gruppen är tillika ledningsgrupp för Personligt ombud. 

Ett exempel på samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin är att chefer från socialpsykiatrin och 
försörjningsstöd regelbundet träffar chefer från psykiatrin, såväl slutenvård och öppenvården. Träffarnas 
syften är att samplanera t ex utbildning, informera och diskutera organisations- och resursfrågor mm. 

För barn och unga finns samverkansgruppen Norrbus, som består av enhetschefer, socialtjänstens Stöd 
till barn och familjer, verksamhetschef för elevhälsan, sektionsledare Barn- och ungdomspsykiatri 
som även representerar barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomshabiliteringen och en 
representant för närsjukvården/hälsocentral. 

Styrgrupp för Psykfältgruppen och Norrbus är Närsjukvårdsgruppen som består av ledningen för 
socialtjänst, skola och sjukvård. 

Norrbottens kommuner spelar en viktig roll i samverkan och kompetensförsörjning. I den 
länsövergripande kartläggningen och handlingsplanen framgår det att det finns såväl behov av som 
förslag på konkret samverkan vad gäller nätverk och kompetensfrågor. 

 Kortsiktiga mål och aktiviteter 2017 
o Upprätthålla det befintliga samverkansarbetet - genomfört 
o Medverka i nätverk och utbildningar som ordnas av Norrbottens kommuner - genomfört 



  
   
  

    
   

  
          

      
  

             

            
               

              
              

                 
             

  

     
                        

                      

  
 

    
    

   
  

   
   

     
   

     
                      

 

     
  

                     

12 
 Indikatorer för uppföljning 

o Protokoll från gruppernas möten 
 Långsiktiga mål 

o Utveckla det gemensamma lokala samverkansarbetet 
 Mätbara indikatorer för uppföljning 

o Måluppfyllelse enligt uppdragsbeskrivningar 
o Deltagarantal från kommunen på av Norrbottens kommuner ordande utbildningar, samt 

redovisning av vilka nätverk kommen deltar i 
 Uppskattad kostnad 2017 

o Inom ramen för befintlig budget samt använda delar av stimulansmedel som avsätts för 
fortbildning 

Ekonomi 
Stimulansmedlen nyttjas för att prioritera målgruppen personer med funktionsnedsättningar p g a 
psykisk ohälsa, och deras närstående. Bedömning är att vi måste förstärka resurserna när det gäller 
sysselsättning och Personligt ombud samt arbeta med att kartlägga och utveckla stödet till anhöriga 
Planen är också att använda pengar till utvecklingsarbete SIP samt fortbildning för personal. Här 
nedan är en ekonomisk plan för 2017, men det finns en långsiktig ekonomisk plan för att finansiera 
ovanstående med stimulansmedel samt sedan tidigare reserverade medel för målgruppen, t o m 2019. 

Ekonomi 
Redovisning stimulansmedel 2017 

Intäkter 
2016 års reserverade stimulansmedel 
2017 års stimulansmedel 
Summa: 

Kostnader: 

Personligt ombud/anhörigstöd 
Arbetsanpassare 
Anställning kartläggningsprojekt 
Utbildningar MI 
ESL 
Metodutbildningar övriga 
Psykiatriveckan 
Brukar/närståendedag 
Psykiatriutbildning LSS boende 
Nobällkväll 
Reserverade medel för användning 2018 
Summa: 

Budget 2018 

Inkomster 
Reserverade medel för användning 2018 
Stimulansmedel 2018 

560 000 
1 047 013 
1 607 013 kr 

324 000 
426 000 
66 500 
81 800 
50 000 

103 600 
10 000 
37 000 
20 000 
10 000 

478 713 
1 607 013 kr 

478 713 
845 359 

Summa: 1 324 072 



  
    

 
    

       
   

    
        

    
      

   
   
   

   
                     

13 
Utgifter: 
Personligt ombud/anhörigstöd 370 000 
Anhörigstöd aktiviteter 10 000 
Arbetsanpassare 465 000 
Anställning kartläggningsprojekt 22 250 
Del i ev uppföljning kartläggningsprojekt 50 000 
MI 50 000 
ESL uppföljning 50 000 
ESL utbilda utbildare (samarb annan kommun) 40 000 
Utbildning samsjuklighet 50 000 
Försök med korttidsboendeplats psykiatriboende 46 000 
Psykiatriveckan 10 000 
Nobällkväll 10 000 
Brukar/närståendedag 50 000 
”Fond” för erfarenhetsutbyte 100 000 
Summa: 1 323 250 



     
       

          
      

     
       

    

        
      

       
        

        
       

        
       

        
       

         
     

 

 

 
 

Redogörelse för brukarmedverkan gällande stimulansmedel 
psykisk hälsa och Piteå kommuns handlingsplan för 2018 

I Piteå finns ett brukarråd som träffas ca fyra ggr/år. 
Brukarrådet består av representanter från socialtjänsten, 
psykiatrin, primärvården samt flera brukarorganisationer. 
De brukarorganisationer som är representerade är RSMH, 
NSPH, LP-stiftelsen, Länkarna och FMN. 

På mötet våren 2017, 2017- 03-13, aktualiserades frågan 
om stimulansmedlen, revidering av handlingsplan samt 
ny plan för 2018. Brukarorganisationerna kunde här 
komma med synpunkter och uppmanades ta med frågorna 
till respektive organisation och komma med egna förslag 
till innehållet. Innan första mötet efter sommaren 2017-
09-18 fick alla ledamöter utsänt ett utkast till 
handlingsplan för 2018. På mötet diskuterades förslaget 
samt de insatser som hittills gjorts under 2017. 
Brukarorganisationerna hade inga nya förslag med sig 
från sina respektive föreningar utan uttalade sitt stöd till 
det förslag till handlingsplan som presenterats. 

Piteå 2017-10-18 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialtjänsten 
Piteå kommun 



   

  
 

Ärende 8 

Revisorernas grundläggande 
granskning 2017 



 

 

   

  
         

            
            

           
            

             
           
         

 
            

          
   

    

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-13 
Dnr 17SN321 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 

Förslag till beslut 
Anta arbetsutskottets förslag till svar inför revisorernas årliga besök. 

Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens 
och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner 
samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

Revisorerna besöker socialnämnden den 22 november 2017. Utgångspunkt för mötet blir den 
enkät som distribuerats. Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon 
nämndspecifik frågeställning innan sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2017 - enkäten 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



         
            

         

  

 

 

Grundläggande granskning 2017 

Piteå Kommun 

Nämnd: Socialnämnden 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



         
            

         

                 
               

                  
                

             
            

                     
                 

                
         

                   

          

Information 
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God revisionssed ger viss vägledning i hur granskningen ska 
anpassas. God revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en grundläggande granskning. 
Enligt God revisionssed förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa 
så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning å rapportering av 
verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning å 
rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll samt tydliga beslutsunderlag och protokoll.” 

Frågorna besvaras och analyseras inför våra träffar så att svaren i sig också utgör underlag för samtalet. Vid vår träff ska 
genomgång ske av frågor och svar genom en PP-presentation eller liknande och materialet ska överlämnas till revisorerna 
efter genomgången. Vid träffen deltar nämnden och dess ledamöter. Presentationen och svaren ska kunna härledas till 
revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Om du har frågor är du välkommen att ringa Kristian Damlin på 073 – 426 92 70 eller maila kristian.damlin@kpmg.se 

Enkätsvaret skickas till ovan eller överlämnas senast vid vårt inplanerade möte 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se


         
            

         

       
          
  

 

        

              
  

      

        
         

       
  

         
       

     
   

 

       
   

        
       

       
   

     

1 Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från 
fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt målen x Revisionsbevis: Verksamhetsplan 2017, KF och nämnd 

1.2 Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara x Revisionsbevis: Nyckeltal och målvärden finns som 
mäter mot målen 

1.3 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser? 
I samband med internkontroll och månadsuppföljning + vid
årsredovisning. Beslut om åtgärder t ex inom Barn och familj-
ärendekön. 

x Revisionsbevis 

Samtliga ”revisionsbevis” kan med fördel hämtas ur Platina: 
- Månadsuppföljning och prognoser 
- Internkontroll ekonomi – HSL-SoL/LSS  med förslag till vidare åtgärder 
- VEP 2017 med tillhörande bilagor SO + ÄO 
-

2 Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt 
ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

4.1 Budget-prognos-utfall x Redogör för budget, prognoser under året samt utfall: 
Redovisas månadsvis till nämnden 

4.2 Frekvens och kvalitet på rapporteringen x Budgetuppföljning görs månadsvis. Fördjupas 
månadsrapport i mars, delårsbokslut i augusti. Prognoser 
sätts tillsammans med vo-chefer och avd.chefer samt 
under beredning med politiken. 

4.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser x Revisionsbevis 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



         
            

         

        
   

 

      
   

      
      

           
     

               
     

         
      

       
 

        
     

  

         

3 Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende 
såväl verksamhet som redovisning 

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

Kommentarer 

5.1 Finns en övergripande struktur i kommunen
(reglemente/riktlinjer) för intern kontroll 

x KF har beslutat om riktlinje för internkontroll. 
Nämnden antar årligen tre planer för kontroll. 

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

x 
Bifoga revisionsbevis – finns i Platina 

5.3 Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys 

x Risk- och väsentlighetsanalysen genomförs på hösten och 
blir grund till nästkommande års internkontroll. 

5.4 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen 

x Bifoga revisionsbevis 
Efter genomförd internkontroll gör controller en 
tjänsteskrivelse för nämnden med en beskrivning av 
resultatet. 

5.5 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister 

x Bifoga revisionsbevis 
Vid upptäckta avvikelser kontaktas berörd 
verksamhet/ansvarig direkt. 

Övrigt 

Riskanalys och ”hot” mot verksamheten på kort och lång sikt 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 
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Färdtjänst – Revidering av 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-16 
Dnr 17SN311 

Färdtjänst – Revidering av riktlinjer 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för färdtjänst. 

Ärendebeskrivning 
När det gäller barn och ungdomar upp till 19 år som är färdtjänstberättigade i Piteå kommun 
måste det i riktlinjerna förtydligas vilken egenavgift dessa ska betala. 

För barn och ungdomar som är färdtjänstberättigade gäller följande: 

Barn under 7 år åker gratis 
Barn och ungdomar mellan 7-19 år betalar halv egenavgift 

Dessa avgifter följer RKM i Norrbottens taxor. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



      

 
 

                                                                         

     

          
        

        
      

         
     

 
       

 
            

 
              

 
          

 

  
               
   

              
              

           
            

         

           
 

      
  
      

       
             

            

Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Lagen om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter för personer med 
funktionshinder. Kommunerna har ansvar för att färdtjänst anordnas. 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade den 17 november 1997 
att socialnämnden ska ansvara för färdtjänsten. 

Riktlinjerna vilar på färdtjänstlagen, kommunfullmäktiges beslut om avgifter, samt 
socialnämndens beslut om riktlinjer för färdtjänst. 

Beslut om färdtjänsttillstånd görs på delegation av socialnämnden; 

 för de som är över 65 år tas besluten av biståndshandläggare vid
Äldreomsorgen, 

 för de som är under 65 år tas besluten av LSS-handläggare vid Stöd och 
omsorg 

Beslut fattas enligt lagen om färdtjänst (SFS:1997:7369) och dokumenteras i 
verksamhetssystemet. 

Rätten till färdtjänst 
Beslutas enligt Lagen om Färdtjänst § 7 och § 9, ledsagare § 8, återkallande av 
tillstånd § 12. 

Den som på grund av ett funktionshinder, som inte endast är tillfälligt (3 månader) 
och har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel har rätt att erhålla tillstånd till färdtjänst. Syftet är 
att möjliggöra för den funktionshindrade att delta i samhällslivet, göra sina inköp, 
besöka bekanta och resa till- och från arbetet/studier med mera. 

 Beslutet grundas på medicinska förhållanden där man beaktar både fysiska och 
psykiska faktorer 

 Tillstånden delas in i två grupper 
a. arbetsresor 
b. privatresor (inköp, besök, fritidsaktiviteter med mera) 

Privatresor 
 Färdtjänsten omfattar fritt antal resor inom Piteå kommun. 
 Om avståndet mellan den resandes bostad och centrala Piteå är större än avståndet 

mellan bostaden och annan centralort gäller även färdtjänst till och från den orten. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-02 

Giltigt (till och med) 
Tillsvidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-10-13 

Redaktör 
Ann Wennerkull 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (4) 



      

 
 

                                                                         

           
      

           
            

 
          
           

         
         

        
         

      
               

           
           

         
       

  
             

             
  

                
          

    

           
           

             
         

        

 
        

        
     
        

 Tillstånd kan ges för speciell tid till exempel vinterhalvåret från och med 
1 oktober till och med 30 april. 

 Ledsagare till färdtjänsten kan beviljas om den sökande inte kan göra 
färdtjänstresan på egen hand. Den som är beviljad färdtjänst kan inte vara 
ledsagare. 

 Tillstånd med specialfordon, (bårbil eller handikappbuss) kan ges om den 
enskilde inte kan åka vanlig personbil. För tillstånd med specialfordon krävs 
att man inte klarar överflyttning mellan rullstol till personbil. 

 Alla elektriskt drivna förflyttningshjälpmedel ska ha likvärdig bedömning vid 
ansökan om färdtjänst med specialfordon. Hjälpmedlet ska vara förskrivet. 

 Personer som beviljas vård- och omsorgsboende inom Äldreomsorgen ska 
enligt socialnämnden beviljas färdtjänst med ledsagare. 

 Den som är beviljad färdtjänst har rätt att få hjälp med att hämtas och lämnas 
inomhus, på- och avtagning av ytterkläder, att exempelvis bära varor från 
butiken till bilen samt in i bostaden, på- och avstigning på långfärdsbuss. 

 Den som är beviljad färdtjänst och deltar i dövblindverksamhet, 
psykiatriträffpunkter och demensträffpunkter betalar lägsta egenavgift per 
enkelresa. 

Ledsagare och medresenär 
Ledsagare – är en person som måste följa med den färdtjänstberättigade för att 
denne ska kunna genomföra sin färdtjänstresa. Det ska framgå att den enskilde är 
beviljad ledsagare. 

Medresenär – är en eller flera personer som i mån av plats startar och slutar resan 
tillsammans med den som har färdtjänst. Medresenär betalar samma egenavgift 
som den som har färdtjänst. 

Undantag – personliga assistenter som är anställda av kommunen eller privata 
assistansanordnare betalar ingen egenavgift när de följer med sin brukare, personal 
som jobbar i boenden och daglig verksamhet inom Stöd och omsorg samt personal 
som jobbar i vård- och omsorgsboende och hemtjänstpersonal inom
Äldreomsorgen betalar ingen egenavgift när de följer sina omsorgstagare. 

Egenavgift 
Egenavgiften för den färdtjänstberättigade följer kommunfullmäktiges beslut om 
avgifter. 

För barn och ungdomar som är färdtjänstberättigade gäller följande: 
 Barn under 7 år åker gratis 
 Barn och ungdomar mellan 7-19 år betalar halv egenavgift 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-02 

Giltigt (till och med) 
Tillsvidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-10-13 

Redaktör 
Ann Wennerkull 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (4) 



      

 
 

                                                                         

 
          

             
         

          

         

                
     
            

       
          
          

           
          

     

    
     

       
         

 
     

 
         

            
          

      

 

Begränsningar 
 Färdtjänstresa får inte användas för resor som bekostas av landstinget 

(sjukresor). Nästan alla typer av besök på grund av sjukdom ger rätt till 
sjukresa till såväl landstingets inrättningar som till offentligt finansierade 
privata vårdgivare inom hela länet. Information om sjukresor finns hos 
landstinget. 

De vanligaste sjukresorna är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast. 

 Om man under en resa gör ett kortare uppehåll, till exempel för att göra ett inköp 
räknas det som två resor. 

 Antalet resor är fria, men vid missbruk kan tillståndet behovsprövas och efter 
individuell utredning begränsas genom beslut i socialnämndens arbetsutskott. 

 Socialnämndens arbetsutskott får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst om 
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om ändrade förhållanden 
medför att tillståndsvillkor bör ändras. Ett tillstånd får också återkallas om 
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av 
de föreskrifter som gäller för färdtjänsten. 

Den färdtjänstberättigades skyldigheter att: 
 alltid ha med sig legitimation, 
 till handläggaren anmäla väsentliga förändringar om hälsotillståndet, 

funktionsnedsättnigen eller andra förändringar som kan påverka rätten till 
färdtjänst, 

 följa regler och anvisningar för färdtjänst 

Arbetsresor 
Vid ansökan om arbetsresa kontaktar den enskilde Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen för att ta reda på om de står för kostnaden för arbetsresa. 
Vid tillfälligt behov av arbetsresa kan försäkringsbolag stå för kostnaderna. 

Beslut utöver riktlinjerna tas av socialnämndens 
arbetsutskott 

Överklagande 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-02 

Giltigt (till och med) 
Tillsvidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-10-13 

Redaktör 
Ann Wennerkull 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 3 (4) 



      

 
 

                                                                         

        
              

Beslutet om färdtjänst får överklagas hos allmänna förvaltningsdomstolen. 
Handläggaren är skyldig att upplysa om att beslutet går att överklaga och hur man 
gör. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-02 

Giltigt (till och med) 
Tillsvidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-10-13 

Redaktör 
Ann Wennerkull 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för färdtjänsten i Piteå kommun 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 4 (4) 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-07 
Dnr 17SN260 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsuppföljning- boendechefer 
LSS boenden i Piteå. Diarienummer 2016/052989, 2016/053034 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisade åtgärder som svar på arbetsmiljöverkets 
inspektionsuppföljning- boendechefer LSS boenden i Piteå 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har efter sitt uppföljningsbesök bedömt att arbetsgivaren inte redovisat 
påtalade brister fullt ut. Det som främst saknades var en tidsstudie och riskanalys av denna. 

Tidsstudien har inte medfört att vi har kunnat identifiera specifika risker av allvarlig karaktär, 
detta bekräftas också av samtliga chefer under uppföljningar individuellt och i grupp där de 
beskriver läget som hanterbart. ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” tillsammans 
med ”chefernas arbetsmiljö nyläge” (bilagor) utgör det huvudsakliga svaret till AV men 
övriga bilagor är viktiga delar i helheten. 

Krav på redovisning: 

Brist 1: Undersökning av arbetsmängd och klargörande av arbetsinnehåll 

Punkterna a), e) och g) besvaras i bilagan ”Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV” 
Punkterna b), c), d) och f) besvaras i bilagan ”Chefernas arbetsmiljö nyläge” 

Brist 2: Trafiksäkerhet och användning av privata bilar i tjänsten 

Punkterna a) och b) besvaras i bilagan ”Piteå kommuns anvisningar för resor och transporter” 
Punkt c) besvaras i bilagan ”chefernas arbetsmiljö nyläge” 

Övriga bilagor bidrar till en komplett bild av Piteå kommuns arbete och policys gällande 
chefers arbetsmiljö, fortbildning och utveckling. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsuppföljning-Boendechefer LSS boenden i Piteå 
Riskanalys av tidsstudien för chefer inom PSV 
Chefernas arbetsmiljö nyläge 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 
Inbjudan 2017 
Inbjudan introduktion nya chefer 
Ledarskapspolicy för Piteå kommun 
PD-plan 
Riktlinjer PSV 
Sammanställning om att arbeta med utveckling 
Vem gör vad Personalredogörare - lönecenter 
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Piteå 171003 

Analys av tidsstudien för chefer inom PSV 4-17 september 2017 

Det finns svårigheter med att genomföra en tidsstudie på egen hand, delvis blir skattningen av 
förbrukad tid mätt på olika sätt eftersom man vanligtvis gör flera saker samtidigt, och använder 
flera system samtidigt. Tid använd för vikarieanskaffning kombineras med andra uppgifter när 
det uppstår väntetid. En annan svårighet är också att uppskatta tiden i efterhand. Troligtvis är 
denna studie ändå relevant men för att den skulle bli mer rättvisande skulle den behöva utföras 
av en extern observatör under längre tid. 

De diagram jag skapar blir generaliserade då rapporterad tid inom respektive kategori bedöms 
subjektivt av cheferna själva. Det hade varit bra med en längre diskussion om vad innehållet i 
respektive kategori består av. Det var alltså inte tillräckligt med de diskussioner vi hade 
veckorna innan tidsstudien genomfördes och om den ska upprepas bör vi ägna en förmiddag till 
att systematiskt reflektera över innehållet i kategorierna. Tidsstudien kommunicerades via mail 
och på gemensamt ledningsgruppsmöte. 

Det är dock möjligt att dra vissa slutsatser och använda studien som ett underlag för ytterligare 
diskussioner om hur man kan prioritera sina uppgifter vid eventuellt stressigare perioder. 
Respektive chefs rapportering i diagramform återfinns som bilaga 1 i slutet av detta dokument. 

Chart Title 

7000 
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Rapporterad arbetstid Max 
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Det framkommer också att det finns uppgifter som tar väldigt mycket tid och borde vara 
delegerade, eftersom det varierar från chef till chef kan jag anta att vi har olika förhållningssätt 
till uppgifterna. Ett exempel kan vara vikarieanskaffning som varierar från 0 till 5 timmar per 
vecka. Vi behöver tillsammans i chefsgruppen lära av varandra och ännu tydligare definiera 
vad arbetsuppgifterna verkligen betyder. Detta kommer att leda till att de olika stödfunktionerna 
chefsstöd och administratör får en tydlig delegation men även vilka uppgifter baspersonalen 
kan ansvara över. 

Under tidsstudiens period har också medarbetarsamtal tagit en stor del av chefernas arbetstid, 
dessa är årligen förekommande som belastar cheferna just nu, vi har också haft förlängda 
ledningsgruppsmöten som tagit tid utöver det normala och för några chefer har arbetsplatsträffar 
inträffat under denna 2 veckors mätperiod samtidigt som vi haft gemensamma utbildningar. 



 

                
               

                 
           

               
               

            
               

            
             

      

                
                  

 

                 
            

             
              
     

 

            
                  

             
           

              
              

               
  

            
             

             
               

     

                
       

  

Piteå 171003 

För de tre chefer som överstiger 4800 minuter skiljer sig orsakerna radikalt, chef 1 har lagt 
mycket tid på planering vilket är positivt samtidigt som 16 timmar av arbetstiden har handlat 
om mail och telefonhantering. Chef 5 har jobbat med ett specifikt projekt som tagit stor del av 
arbetstiden, detta arbete förväntas minska framledes. För chef 8 har placerings-frågor 
(kategorisering av boenden) tagit ovanligt mycket tid, denna uppgift är delad på alla i grunden 
men det har på dennes boenden varit högre omsättning av brukare. Det har inte under 
mätperioden funnits behov att prioritera bort akuta arbetsuppgifter däremot har uppgifter som 
bedömts kunna vänta kunnat bli liggande. Den tid som nämns ovan i form av medarbetarsamtal, 
utökad ledningsgrupp, projekt och utbildning kommer att ge möjligheter att åtgärda uppgifter 
som blivit liggande. Exempel på sådana uppgifter kan vara att administrera personliga utlägg, 
justera och redigera dokument, arkivering et cetera. 

På frågan om läget är hanterbart har cheferna under sista veckan av mätningen svarat ja trots 
att vissa chefer arbetat mer än sin heltid är nog ett rimligt antagande att det handlar om en 
tillfällig arbetsbelastning. 

Slutsats 

När det kommer till hur och vilka uppgifter som kan och bör delegeras skiljer det sig mellan 
olika chefer. Detta kräver fortsatt gemensamt förbättrings arbete med att klargöra och 
gemensamt komma fram till vilka uppgifter som baspersonal ska ansvara över och vilka 
uppgifter som chefsresurs samt administratör i framtiden ska ha. Detta arbeta är påbörjat och 
förväntas vara klart i maj 2018. 

Identifierade risker: 

 Medarbetarsamtal skapar under en begränsad tid att uppgifter som vanligen kan arbetas 
bort blir kvar. Detta ska dock planeras i kalendern i god tid innan för att detta ska kunna 
undvikas. 

 För en chef tar bemanningsfrågor allt för stor del av arbetstiden. Att eventuellt 
misslyckas tillsätta frånvaro ger en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Detta kan vi 
genom att lära av varandra till stor del arbeta bort. Samtidigt är vår bemanningsenhet 
som startades upp i början av året fortfarande är under utveckling, denna nya funktion 
har vi inte sett effekten av fullt ut, denna stödfunktion kommer på sikt att avlasta 
cheferna ännu mer. 

Denna tidsstudie visar att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden, det krävs ett kontinuerligt 
förbättringsarbete för att bibehålla och utveckla mot att öka planerings- och reflektionstid. Alla 
chefer har fått uppdraget att systematiskt lägga in planering- och reflektionstid i kalendern. 
Detta har inte implementerats fullt ut men kan vara en bidragande orsak till att cheferna 
upplever situationen som hanterbar för tillfället. 

Det har inte gått att identifiera specifika risker av allvarlig karaktär och det bekräftas också av 
samtliga chefer under uppföljningar individuellt och i grupp. 

Jan Lindberg, verksamhetsområdeschef 
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Nyläge chefer inom psykosocialt stöd till 
vuxna 

Jag väljer i detta arbete att likställa begreppen boendechef och enhetschef och kommer att 
använda begreppet chef för bägge titlarna. 

Medarbetarskap 
Piteå Kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som 
tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicyn är den värdegrund som all verksamhet 
utgår från. Medarbetarskapet i Piteå kommun ska präglas av viljan att göra sitt bästa utifrån de 
förutsättningar som finns på arbetsplatsen. 

Arbetsuppgifter 
(1b) Arbetet som chef innebär att leda, planera och samordna verksamheten vid tre till fyra 
gruppbostäder. Målgruppen är vuxna personer med särskilda behov och biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlag (2001:453) eller Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. I arbetet ingår ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. 

Uppdraget kräver att genom inspiration och coachning leda medarbetarna till att med 
beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Tillsammans med medarbetarna ska 
verksamheten utvecklas för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för målgruppen, 
därför är det av högsta vikt att vara uppdaterad i aktuell forskning och vad som sker inom 
området nationellt och internationellt. 8 chefer tillsammans med chefsresurs bildar områdets 
ledningsgrupp, uppdraget innebär också att det inom ramen för Psykosocialt Stöd till Vuxna 
(PSV) finns en skyldighet att stötta och avlasta kollegor vid tillfällig arbetsanhopning. 

 Delegationer 
o Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160), systematiskt arbetsmiljöarbete 
SAM och andra aktuella författningar som organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA). 

 Se: http://insidan.it.pitea.se/Chefsrum/Arbetsmiljo/ 
o Ekonomi 

 Attesträtt upp till 300000 
 Hantera skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt vis, till nytta för 

brukaren. 
o LVM och SoL (gäller enhetschef för socialpsykiatri) 

 Rätt att besluta om att inleda utredning enligt Lag (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 Frivillig behandling upp till 3 månader enligt Socialtjänstlag (2001:453), 
(SoL) 

 Beslut om särskilt boende (SoL) 
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 Beslut om hemtjänstinsatser (SoL) 
 Leda 

o (1a) Ett närvarande ledarskap innebär att chefen klargör för medarbetarna vilken 
tillgänglighet som finns, när den infinner sig och via vilka kanaler. Det är viktigt 
att klargöra hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut och grundinställningen ska 
vara att ge medarbetarna största möjliga makt att påverka och förbättra 
verksamheten, det vill säga, det som kan delegeras ska delegeras. 

o Coachande ledarskap 
 Syftar till att få mer självgående medarbetare 
 Utgångspunkten är medarbetarens egen vilja till lärande/utveckling 
 Målet är att skapa synergieffekt av kompetens 
 Genomförs genom att ställa frågor hellre än att ge råd 

o Exempel på kommunikationsvägar kan vara mail, telefon eller andra IT-
lösningar som Skype, Adobe connect et cetera. 

 Planera 
o Strukturera upp arbetsdagarna (när och hur ofta besöks arbetsplatserna). 
o Till stöd för medarbetarsamtal och lönesamtal finns aktuell information på 

hemsidan, där finns också medarbetarenkäten som är ett stöd för framtida arbete. 
o Planeringsdagar är en viktig del i att strukturera och säkerställa riktning för 

verksamheten. 
o Prioritera möten och samverkan. 

 Verksamhetsområdeschef och kollegor är bollplank. 
 Samordna 

o Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt, till exempel genom avancerad 
resursplanering (ARP i systemet Time Care Planing) och kollegial samverkan. 

 Ekonomi 
o Ekonomiansvaret innebär i praktiken att ha koll på läget, kunna svara på orsaker 

till över- eller underskott. Att bemanningsgrafen ligger i linje med brukarnas 
behov och att övriga riktlinjer till exempel policy om hur vi beviljar ledigheter 
följs. Avdelningen ekonom och verksamhetsområdeschef finns tillgänglig som 
stöd i dessa frågor. 

 Aktuell forskning och omvärldsanalys 
o Via nyhetsbrev 
o Via insidan 
o Via kollegor 
o Via chef 
o Via utbildningar, föreläsningar, litteratur et cetera 

 Stöd och avlastning 
o Tät och uppriktig kommunikation kollegor emellan till exempel enligt 

portalpunkten vid ledningsmöten lyfter upp aktuellt läge i kollegiet. Detta 
möjliggör att vi kan nyttja befintliga resurser till att avlasta de chefsområden 
som för tillfället är högt belastade. 

 Prioriteringsordning 
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o (1c, 1d) Vid arbetsanhopning ska hjälp efterfrågas av: 
 1. Kollegor, kan lyfta uppdrag och genom detta avlasta. 
 2. verksamhetområdeschef, kan hjälpa till med detsamma eller med att 

prioritera uppgifter samt planlägga arbetet. 
 Exempel kan vara fakturahantering, schemaläggning, 

rekrytering, arbete i personec (bevilja ledigheter, övertid mm) et 
cetera. VO-chef, kollegor eller andra administrativa funktioner 
kan vid arbetsanhopning lyfta dessa uppgifter från enskild chef. 

 Detta sker alltid i samråd enligt ovan nämnda 
prioriteringsordning. 

 Stödfunktioner 
o Verksamhetsutvecklare 
o Ekonom 
o Metodstöd 1,0 ÅA 
o Chefsstöd 0,5 ÅA 
o 2018 0,5 ÅA chefsstöd och 0,5 ÅA chef 
o Personalavdelning – rekrytering, lönesättning av baspersonal, arbetsmiljöfrågor, 

rehabilitering mm 
 Vid träff 170302 har cheferna fått klargöra sitt behov (beställar-

utförarmodell) och fått klargjort personalavdelningens uppdrag. 
o IT-support övergripande gällande utrustning och mjukvara (beställs via 

”insidan”) 
o IT-administratörens (socialtjänsten) huvuduppdrag är att tillhandahålla kunskap 

så att socialtjänstens anställda utvecklas som IT-användare och använder det 
befintliga IT-stödets möjligheter på ett rationellt sätt. I uppdraget som IT-
administratör ingår bland annat: 

 att ge användarna praktiskt stöd och rådgivning i användning av IT 
 att ge support till användare i socialtjänstens verksamhetssystem 
 att ta initiativ till samt planera och föreslå utbildningar av medarbetare 

inom socialtjänstens olika verksamheter 
 att utbilda nya och gamla användare i IT-systemens basfunktioner 
 att ansvara för all behörighetsadministration inom socialtjänsten 
 att vara en kanal mellan socialtjänsten och IT-avdelningen i praktiska 

frågor 
 att fungera som ett stöd till systemadministratörerna på socialtjänsten 
 att administrera HSA-katalogen 
 att beställa SITHS-kort 
 att vara socialtjänstens Telefonistöd och vara förvaltningens 

representant vid telefoniträffar 
 stöd till politiker gällande lösenord till Mötesportalen samt hantering 

av iPad 
 stöd till superanvändaren i Meddix 
 beställer ergonomiska tillbehör och datorer 
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 support för alla Viva-användare via telefon, felmeddelande i Viva, 
mail mm 

 lägg upp nya användare, aktivera/inaktivera användare, byte av 
lösenord mm 

 delta på ILAB användardagar 
 ersätter huvudadministratör vid dennes frånvaro 

o Systemansvarig Viva 
o Systemansvarig Time Care Planning är anställd 
o Lönecenter i Älvsbyn 

 Lön 
 Pension 
 Försäkringar 
 Systemförvaltning 
 Support och utbildning 

o Faktura administratörer – kontering av fakturor, hantering av hyror, leasingbilar 
et cetera. 

o Personredogörare (se bilaga, ger en generell bild av uppdraget) 

Påbörjat utvecklingsarbete 

Ett flertal av synpunkterna på stödfunktionerna belyser en svårighet att definiera vad cheferna 
vill ha hjälp med, därför är ett arbete påbörjat som syftar till att klargöra uppdrag enligt 
beställar-utförarmodell. Det är viktigt att vi klargör och ger feedback till våra stödfunktioner 
och går mot ett dragande system, med det menas att vi som kunder i den egna organisationen 
har ett ansvar att utveckla och skicka signaler till den process som levererar stödet/tjänsten. Vi 
arbetar också med processen att flytta resurser efter hur behoven ser ut, arbetsbelastningen för 
cheferna varierar över tid men gällande av flexibiliteten har vi mer att önska. 

Eftersom det anges i inspektionsmeddelandet att det framkommit stressrelaterade hälsobesvär 
tog jag fram statistik från 2016 som kan användas som en del av att mäta utvecklingen. 

 4 chefer hade en total sjukfrånvaro på 44 dagar 
o Chef 1: 9 dagar 
o Chef 2: 18 dagar 
o Chef 3: 7 dagar 
o Chef 4: 10 dagar, gått vidare till annan anställning 

 1 av de idag anställda cheferna var anställda i annan kommun och saknas i statistiken. 
 4 chefer hade ingen frånvaro 

Det visade sig att ingen av dessa sjukdagar var arbetsrelaterade eller av psykosomatisk karaktär, 
men det betyder å andra sidan inte att den upplevda stressen är en risk värd att nonchalera . 

En annan tänkbar mätpunkt är medarbetarenkäten, det framkommer i 2016 års enkät att det 
finns brister i ledarskapet. Under de medarbetarsamtal som genomfördes under december 2016 
framkom en del saker som talar emot delar inspektionsmeddelandet. Av 7 chefer var det 5 som 
tyckte att det finns tid för reflexion och eftertanke, 1 tyckte ”inte alltid” och 1 tyckte att ”vi 
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måste bli bättre på att skapa vana och tid för detta” och 1 av dessa sa också att hen inte har 
möjligheten på grund av aktuell situation. 

Syftet med detta samtal var att lära känna cheferna lite mer men också få en bild av rådande 
situation och belastning. Min bedömning och bild efter samtalen är att dessa frågor ligger på en 
hanterbar nivå även om det finns enstaka avvikelser. Nytt medarbetarsamtal kommer att hållas 
under mars månad. Med utgångspunkt från de aktuella och årliga individuella 
riskbedömningarna fortgår arbetet framledes, de inlämnade bifogas som bilagor. 

Utvärdering av tidsåtgång (1a, 1e) 

Att utvärdera tid förbrukat per uppgift är ett svårt uppdrag eftersom det skiljer mycket beroende 
på individuella förutsättningar, erfarenhet och belastning. Det kan dock bidra till att den 
individuella utvecklingsplan som varje chef kommer att ha blir ännu mer relevant och 
individanpassad. I samråd med cheferna beslutade vi att göra en djupare analys efter sommaren, 
anledningen till detta är att det inte funnits tillräckligt med tid att genomföra en undersökning 
med de kvalitetskrav vi anser vara nödvändiga. Vi saknar också verktyg för detta och arbetet 
med att skapa en egen modell att kan förväntas ta tid. Jag vill dock påpeka att vi har genom att 
införa medarbetarsamtal/dialogmöten skapat förutsättningar för en reflektiv om än subjektiv 
modell för detta och höstens arbete kommer att leda till ett mer kvalitativt analysarbete. Jag 
konstaterar att jag inte kunnat svara på krav 1a fullt ut, 1e däremot är besvarad genom detta 
arbete. 

Fortbildning 
Varje ny chef i kommunen ska gå en introduktionsutbildning. Det finns utöver detta ett antal 
interna utbildningar eller föreläsningar varje enskild chef kan anmäla sig på 
(kunskapsverkstäder). I Piteå kommun finns också möjlighet att delta på regelbundna 
chefsforum och frukostseminarium. Vi har inplanerat 2 planeringsdagar före sommaren varav 
en är genomförd (se bilaga) och ytterligare en är planerad till hösten. Utöver detta finns 
möjlighet att i samråd med verksamhetsområdeschef gå externa utbildningar eller få extern 
handledning. 

När det gäller Brist 2: Trafiksäkerhet och användning av privata bilar i tjänsten kan detta 
undvikas genom att nyttja de bilar som kommunen har tillgängliga, det finns en bil tillgänglig 
på strömgården som erbjudits cheferna, framförallt de som kör mycket men det har hittills inte 
varit intressant, snarare upplever jag det som ”jobbigt”, det finns också bilar tillgängliga på 
stadshuset för heldagsresor. Det finns även möjlighet att leasa en bil som parkeras på 
Strömgården men detta kräver att alla planerar sin vardag på ett helt annat sätt än idag. Idag kör 
cheferna knappt 200 mil per år (genomsnitt på 2 år) och totalt 3846 mil, 2 av cheferna står för 
hälften av resorna men jag bedömer att en stor del av detta kan undvikas genom att planera och 
strukturera arbetstiden samt utveckla vad det innebär att leda på distans. Detta kommer också 
att införas i ovan nämnda utvecklingsplaner. Statistiken är hämtad från de reseräkningar som 
inlämnats för 2015 och 2016 och är därför inte helt tillförlitlig, någon chef hade bland annat 
lämnat in 33 reseräkningar vilket kräver ytterligare analys. Parkeringsplatser finns att tillgå på 
eller i närheten till samtliga gruppbostäder. 
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Sammanfattning 
Det som beskrivs ovan är grunden till att arbeta som chef, men eftersom vi leder människor 
som arbetar med människor är det omöjligt att förutse allt. Jag vill påpeka att detta arbete är en 
inledning till ett försök att göra arbetet så begripligt och hanterbart som det bara går, det finns 
redan en gemensam bild av hur meningsfullt arbetet är vilket blir vår gemensamma 
utgångspunkt. Detta arbete handlar om att ständigt förbättra verksamheten, och är ett 
gemensamt uppdrag som ska finnas med i vardagen. Detta uppdrag är starkt förankrat i 
chefsgruppen men delen som handlar om jagets betydelse för verksamheten glöms lätt bort. 

Min bedömning av chefernas situation stämmer inte överens med det jag läser i 
inspektionsmeddelandet, detta grundar jag på det medarbetarsamtal jag haft enskilt med 
cheferna och den korta tid jag arbetade som chef och kollega. 

Jag kan också konstatera att det är en ojämn arbetsbelastning över tid på de olika områdena, 
cheferna har också olika förutsättningar att hantera stress och vad det innebär att vara chef bland 
annat vad det betyder att vara närvarande. Jag tycker mig se ett samband mellan hur cheferna 
värderar sin tid och upplevd tidsbrist. Därför behöver vi klargöra ytterligare vad arbetet innebär 
och hur chefen praktiskt ska lägga upp arbetet individuellt. Som jag nämnt har vi kommit olika 
långt i detta arbete och jag förväntar mig att alla kommer att dela med sig av sin erfarenhet och 
förvärvade kunskaper inom området. I stressfulla perioder blir det också svårt att se 
stödfunktionernas tillgänglighet och också formulera sitt hjälpbehov, vi kommer att behöva 
arbeta med att verbalisera behov, arbeta förebyggande, hur att prioritera och lyfta frågan vad 
det innebär att vara professionell även framledes. 

Under mars och april månad kommer ytterligare medarbetarsamtal att hållas då vi också går 
igenom de individuella riskbedömningarna, utifrån detta ska det upprättas personliga 
utvecklingsplaner och regelbundna medarbetarsamtal/dialogmöten med 
verksamhetsområdeschef. 

Det som synliggjorts av detta arbete är bland annat vikten av att tydliggöra de stödfunktioner 
vi faktiskt har och förbättra de olika IT-stöd som finns, detta arbete är påbörjat och en person 
är anställd för att ha ett fågelperspektiv och sammanföra de idag väldigt olika systemen till att 
fungera tillsammans. 

Även om min bedömning av situationen inte stämmer överens med inspektionsmeddelandet 
kommer det fortsatta arbetet med detta dokument som underlag att säkra en god arbetsmiljö 
framledes. 
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ARBETSMILJÖ 

PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER  





SYFTE 
En god arbetsmiljö är säker och hälsofrämjande 
vilket innebär att ingen blir sjuk eller skadad på 
grund av sitt arbete. Den goda arbetsmiljön bidrar 
till att verksamhetens mål uppnås och ökar kom
munens möjligheter att rekrytera, behålla och ut
veckla medarbetare. Arbetsmiljön skall stimulera 
till engagemang i arbetet och göra det möjligt för 
medarbetarna att känna delaktighet. Med arbets
miljö avses såväl fysiska faktorer exempelvis tunga 
lyft, buller, ventilation och kemiska faktorer som 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer till exempel sam
arbetsformer, arbetsorganisation och arbetsinne
håll samt trivsel och gemenskap. 

MÅL 
Den kommunala verksamheten skall bedrivas så 
att de anställda garanteras en god arbetsmiljö där 
ingen kommer till skada fysiskt eller psykosocialt. 
Målet är en god hälsa, arbetsglädje och en minskad 
sjukfrånvaro. 

ARBETSMILJÖARBETE 
För att möjliggöra en god arbetsmiljö ska det 
fnnas fungerande strukturer och systematik för 
ett främjande, förebyggande och rehabiliterande 
arbetsmiljöarbete vilket skall ske i samverkan 
mellan arbetsgivare och medarbetare. Ett aktivt 
jämställdhets- och mångfaldsarbete skall bedri
vas för att undvika alla former av utslagning och 
trakasserier. All arbetsledande personal och 

skyddsombud skall genomgå arbetsmiljöutbild
ning för sina respektive uppgifter. 

ANSVARSFÖRDELNING 
Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren har ansvar för sin egen hälsa och 
livsstil samt för att visa respekt och förståelse för 
andras uppgifter och behov inom organisationen. 
Alla är ansvariga att följa instruktioner och rutiner 
samt vara uppmärksam på och genast rapportera 
eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivarens ansvar 
Förvaltning 
Varje nämnd/styrelse har huvudansvaret för ar
betsmiljö-, friskvård-, rehabilitering och jämställd
hetsarbete inom sitt verksamhetsområde vilket 
omfattar såväl resurser som åtgärdsprogram. Var
je nämnd/styrelse skall ha en skriftlig delegation 
beträffande ansvaret för arbetsmiljön i verksam
heten. 

Övergripande 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens riktlin
jer och mål i arbetsmiljöarbetet, samordnar och 
följer upp verksamheten samt har det övergripan
de ansvaret för frågor som rör företagshälsovård, 
friskvård, rehabilitering och jämställdhet. 

Personalavdelningen ansvarar på uppdrag av 
Kommunstyrelsen för kommunövergripande ar
betsmiljöutbildning samt uppföljning inom arbets
miljöområdet. 



 För ytterigare information kring de personalpolitiska riktlinjerna ta kontakt med kommunens personalenhet 0911-69 60 00. 
Datum för beslut av dessa riktlinjer: 2006-11-16 Tryckdatum: 2010-11-03 Fo
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Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Arbetsmiljöpolicy för Piteå 
kommun Policy 2016-12-19, § 340 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Personalchef 1 Tills vidare 
Dokumentinformation Policyn ska bidra till att Piteå kommun är en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser 
Dokumentet gäller för Tjänstemän och förtroendevalda inom Piteå kommun. 



   
 
 
 

 

 
 

  
  

  
 

 
   

 
   

 
   

   

  
 

  
 

 
    

 
  

 

 
   

      
 

  

 

Sid 1 

Arbetsmiljöpolicy i Piteå kommun 
Mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Den fysiska, organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön i Piteå kommun ska vara god och tillfredsställande för alla 
medarbetare och elever. 

Piteå kommuns arbetsmiljöarbete 
Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta 
handlingsplan för en bättre arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöansvar 
Arbetsmiljöansvaret är kopplat till rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är att de 
förtroendevalda i varje nämnd och styrelse med verksamhetsansvar, ansvarar för att 
arbetsmiljölagstiftningen, kommunens interna arbetsmiljöpolicy samt rutiner följs. 

Delegation 
Delegation av arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljöuppgifter fördelas ut i organisationen. 
Nämnden delegerar till förvaltningschefen som i sin tur delegerar det vidare till chefer i 
verksamheten. Delegationen ska vara skriftlig till respektive chef/arbetsledare. Chefen ska ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna hantera arbetsuppgiften. Det ska framgå hur uppdraget ser 
ut, vilka uppgifter som avses och vilka befogenheter som ges. 

Returnering 
Varje chef/arbetsledare som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga 
befogenheter, resurser eller kunskaper kan efter dialog returnera uppgiften till närmast 
överordnad chef. Returneringen ska vara skriftlig och innehålla beskrivning av uppgiften och 
orsak till returnering. Vid returnering övergår arbetsmiljöansvaret till närmast överordnad chef. 



   
 
 
 

 

  

 

   
  

 

   
 

    
    
    

 
  

 
 

     
 

Sid 2 

Ansvar och roller 

Kommunfullmäktiges ansvar: 

• Fastställa arbetsmiljöpolicy och fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnder genom att lägga in 
uppgifterna i nämndernas reglementen.  

Nämnder och styrelsers ansvar 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. 

• Att efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. 
• Säkerställa att förvaltningschefen får arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• Säkerställa att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna driva 

arbetsmiljöarbetet. 
• Ge förvaltningschefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att 

arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser och 
kunskaper följer med. 

• Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga budgetförslaget. 



    

                  
                

               
                  
              

    
          

            
  

      
       

  
         

    
               

           
        

         
        

         
            

        
       

  
    
    

    
     
 

     
 

    
 

 

    
  

Hur skapar vi friskare arbetsplatser? 

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att arbeta aktivt för att var en attraktiv arbetsgivare och skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. Efter år med ökad sjukfrånvaro behöver vi fokusera på hur vi kan skapa ett 
hållbart arbetsliv, öka hälsan och minska sjukfrånvaron. Därför kommer chefsträffarna under 2017 ha fokus på 
hälsa. Kom ihåg att chefsforum är obligatoriska. Chefsfrukostarna är en del av din utveckling som chef och 
syftar till att ge dig inspiration och verktyg för att lyckas i ditt uppdrag. 

17 feb 07.30 – 09.30 Frukostseminarium 
Storstrands kursgård, Hur tar vi ansvar för rehabiliteringsarbetet i Piteå kommun? 

Det är viktigt att vi arbetar aktivt med rehabiliteringsarbetet och att ökar 
hälsan på arbetsplatserna. 

 Arbetsgivarens ansvar och information om pågående arbete 
 Genomgång av reviderade rehabiliteringsrutiner som gäller från 

och med nu 
 Vilket stöd kan du få som chef – i rehabiliteringsarbetet 

31 mars 08.30 – 13.30 Chefsforum 
Nolia city konferens Vi får möta och arbeta med Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och 

miljömedicin vid Uppsala universitet och en av landets främsta forskare när 
det gäller risker och friskfaktorer i arbetslivet. 

2013 presenterade Eva, med några forskarkollegor, rapporten Hälsa och 
framtid i kommuner och landsting, allmänt kallad HOFF-rapporten. 
Forskarna jämförde kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro med 
sådana med låg sjukfrånvaro. Det forskarna kom fram till var att kommuner 
och landsting med låg sjukfrånvaron kännetecknas av genomtänkta 
strategier på organisationsnivå när det gäller följande friskfaktorer: 

 Ett närvarande ledarskap 
 En positiv inställning till kompetensutveckling 
 En bra fungerande kommunikation 
 Möjlighet till byte av arbetsuppgifter 
 Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

19 maj 07.30 – 09.30 Frukostseminarium 
Storstrand kursgård 

15 sep 07.30 – 09.30 Frukostseminarium 
Storstrand kursgård 

24 nov 08.30 – 13.30 Chefsforum 
Nolia city konferens 



  

   

             
          

                
             

          

         

         
            

    

          
            

  
 

     
          

  

       
          

  

       
          

     

     
     

 
    

           
 

    
        

     
        

     
       

     
 

Välkommen till 

Introduktion för nya chefer 

Piteå kommun genomför ett introduktionsprogram för alla nya chefer, utbildningen är obligatorisk och 
hög deltagaraktivitet med närvaro vid samtliga seminarier är en förutsättning. 

Introduktionen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och lunch vid samtliga tillfällen. Meddela ev. allergi till 
maria.renstrom@pitea.se. Vid utebliven, eller avanmälan senare än 2 dagar innan debiteras 300 kr.
Utbildningen genomförs vid samtliga tillfällen på Storstrands kursgård i Öjebyn. 

Processledare för utbildningen är Maria Renström, personalstrateg på personalavdelningen. 

Program: 

6 april 10.00–12.00 Hur styr och leder vi Piteå kommun? 
Medverkande: Anders Lundkvist - kommunalråd, Ylva Sundqvist - kommunchef, Anna-Lena Pogulis -
kommunstrateg samt Maria Renström, personalstrateg. 

Medverkande: Åsa Öberg - Ekonomichef, Östen Granberg - Inköpschef, Ewa Degerman – 
Personalchef. 

26 april 08:30 – 17:00 Ekonomi och ledarskap i Piteå kommun 

10 maj 08:30 – 13:00 Rehabiliteringsprocessen 
Medverkande: Anna-Karin Nordström - personalspecialist arbetsmiljö och rehabilitering och Liselott 
Berg – personalspecialist 

23 maj 08:30 – 13:00 Säker arbetsmiljö 
Medverkande: Anna-Karin Nordström - personalspecialist arbetsmiljö och rehabilitering och Ingela 
Lyckne - pensionshandläggare. 

8 juni 08:30 – 13:00 Arbetsmiljöansvar i praktiken 
Arbetsmiljö i praktiken. Medverkande: Anna-Karin Nordström - personalspecialist arbetsmiljö och 
rehabilitering och Ingela Lyckne - pensionshandläggare. 

30 aug 08:30 – 13:00 
Arbetsrätt. Medverkande: Anette Carlsson - personalstrateg 

13 sep 08:30 – 13:00 
Lönebildning och lönepolitik i Piteå kommun. Medverkande: Anette Carlsson - personalstrateg. 

27 sep 08:30 – 13:00 
Lagar och avtal, rekryteringsrutiner. Medverkande: Stig-Georg Sundqvist - personalspecialist. 

11 okt 08:30 – 13:00 
Hur styr vi jämställt. Medverkande: Lena Sturk - personalstrateg. 

25 okt 08:30 – 13:00 
Den kommunikativa chefen. Medverkande Jeanette Ögren – kommunikationschef 
Kommunkunskap. Medverkande Maria Wikstén - kommunjurist 

https://10.00�12.00
mailto:maria.renstrom@pitea.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

   

 
   

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 
  

    
   

   

   
 
   

   
  

   
 

LEDARSKAPSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN  
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Policy 
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Senast reviderad Dokumentinformation 
Dokumentet ger 
vägledning och stöd i 
rollen som ledande 
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Ledarskapspolicy för Piteå kommun 

Kommunens ledarskapspolicy ska ge vägledning och stöd för alla ledande politiker 
och tjänstemän i arbetsledande befattning inom koncernen Piteå kommun. 

Ledarskapspolicyn ska vara kommunicerad med alla medarbetare inom koncernen 
och vara en hjälp i förverkligandet av chefs- och ledaruppdraget och i arbetet med att 
uppnå kommunens vision. 

Ledarskapets framgång kräver en gemensam värdegrund och en tydlig rollfördelning 
mellan politik och förvaltning. 

Utgångspunkter för ledarskapet 

VÅGA 
är att 
lita på sin intuition och ha tillit till sina medarbetare 
bryta mönster och tänka nytt 
stå upp för sitt uppdrag och fatta nödvändiga beslut 

LÅGA 
är att 
brinna för sitt uppdrag och visa engagemang 
driva utveckling och ta ansvar 
visa nyfikenhet och intresse för omvärlden 

FÖRMÅGA 
är att 
ha kompetens och handlingskraft 
leda och utveckla verksamhet och personal i enlighet med fastställda styrdokument 
verka för kommunnytta och helhetssyn 

Kommunens ledare skall företräda och vårda dessa gemensamma värden i känsla, 
tanke ord och handling. 



Performance Development (PD) plan – 2017 

Namn Chef 

Yrkesroll/befattning Enhet 

Förväntningar i rollen 
Helårsutvärdering 

Beskriv kortfattat syftet med din roll och de huvudsakliga förväntningarna på dig i rollen under året Halvårsuppdatering, kommentarer 
Utvärdera infriandet av 

rollförväntningarna 

– = + 

Mål 
Formulera individuella mål med utgångspunkt i din roll och enhetens mål och besluta om aktiviteter som leder till att du når målen Helårsutvärdering 

Individuella mål Aktiviteter Halvårsuppdatering, kommentarer 
Utvärdera respektive 

mål 

– = + 

– = + 

– = + 

– = + 

– = + 

Vilka förutsättningar och vilken kompetens behöver du för att nå dina mål? Halvårsuppdatering, kommentarer Har genomförts? 

Ja 

Ja 

Övergripande 
måluppfyllelse 

– = + 

Nej 

Nej 

Helårsutvärdering, kommentarer 
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Värderingar 
För medarbetare Helårsutvärdering 

Vad behöver du förbättra? Kom överens om aktiviteter 
som bidrar till att du lever värderingarna ännu bättre Halvårsuppdatering, kommentarer 

Utvärdera respektive 
värdering 

Våga Är att 
• Lita på din intuition och ha tillit till dina kollegor och 
medarbetare. 
• Ta initiativ, visa på öppenhet och tänka nytt. 
• Stå upp för ditt uppdrag och fatta beslut inom ditt 
ansvarsområde. 

– = + 

Låga Är att 
• Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang. 
• Ta ansvar och medverka i utveckling av arbetet. 
• Aktivt ta del av vad andra gör och lära sig av det. 

– = + 

Förmåga Är att 
• Använda din kompetens i arbetet och dela med dig i arbetslaget. 
• Delta i utveckling av verksamhet och följa fastställda dokument. 
• Se att din arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och 
att du genom service och 
gott värdskap gör skillnad för medborgarna i Piteå. 

– = + 

Helårsutvärdering, kommentarer Lever värderingarna 

– = + 

Övriga noteringar 

Total prestation 2017 
Bedöm den totala prestationen utifrån måluppfyllelse, värderingsefterlevnad samt hur väl medarbetaren har motsvarat de förväntningar som har ställts på honom/henne i rollen Helårsutvärdering 

PD-plan 2017 • sid 2(4) 



Total prestation 2017, kommentarer 
Utvärdera 

total prestation 2017 

– = + 

    

   
 

  

     

 
       

            
            

          

          

          

          

          

          

          

 
     

Långsiktig utveckling 
Vi bokar separat möte för långsiktig utveckling 

Diskutera var du står idag och vilka tankar du har för framtiden 
Kom överens om aktiviteter som stödjer din utveckling på 2-3 år sikt Halvårsuppdatering, kommentarer 

Helårsutvärdering, kommentarer 

PD-plan 2017 • sid 3(4) 



    

   
        

     

      
     
         

             

Kontinuerliga avstämningar och feedback 
Kom överens om en plan för era kontinuerliga avstämningar 

Bissysslor - uppdrag vid sidan av tjänsten 
Jag har inga bisysslor 
Jag har bisysslor vilka är godkända av närmaste chef 

Överenskommelse 
Vi är överens om denna PD-plan 
Datum Medarbetare Chef 

Vi är överens om utvärderingen av total prestation 
Datum Medarbetare Chef 

PD-plan 2017 • sid 4(4) 



    
    

    
    
    

 

  
   

   
   

 

 
 
  

  
 

 

  
   

 

 
    
 

    

     
 

 
 

Att arbeta med utveckling när vardagen forsar på…

Systematik 

• Struktur för idéinhämtandet, ex 10 min på 
en APT för att fånga upp idéer och 
förbättringstankar. 

• Synliggöra att det händer saker, genom att 
mäta eller föra bok över det som sker. 

• Mäta – hur ska man annars kunna veta att 
det händer något? 

Tänka nytt 

• Se de som gör prao/praktik som 
förändringsagenter, ge dem i uppdrag att 
komma på minst ett förbättringsförslag 
och uppmuntra dem att fråga ”varför”. 

• Kvalitetsråd mellan olika verksamheter 

Hur får man med sig medarbetarna 

• Fira framgångar 
• Lyfta det som är bra 
• Olikheter berikar, alla behövs – både de som hoppar 

och de som tvekar. 
• Tillbakablickar –vi har faktiskt åstadkommit en hel del! 
• Låt det vara kul och enkelt! 
• Hög känsla av delaktighet 
• Uppmuntra oväntade handlingar 
• Bra arbetsmiljö och kul på jobbet 
• Tydliggöra mål, vad ska vi uppnå 
• Avsätta tid. 

Spridning 

• Nätverka mellan förvaltningar 
• Kvalitetsråd mellan olika verksamheter 

för att sprida resultat. 
• Visionsträffar 

Vad krävs av dig som chef 

• Mod 
• Prestigelöshet 
• Sortera och prioritera idéer, inte göra allt på en gång. 
• Öppen och tillåtande attityd 
• Ge feedback 
• Ge mandat 
• Tålamod 
• Arbeta för tillåtande kultur och klimat 
• Transparens och öppenhet 



       

      

    

 

 

       

  

 

        

      

  

Inom Psykosocialt Stöd till Vuxna vill vi 

Skapa trygga brukare/klienter och anhöriga genom ett 

positivt och hälsobefrämjande arbete som karaktäriseras 

av värme, glädje och humor. 

Att verksamheten ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

Verka för en god arbetsmiljö och ett fortsatt professionellt 

arbetssätt. 

Tillvarata och uppmuntra alla medarbetares och 

brukares/klienters idéer, tankar och förmågor. 

Stödfunktioner 

Planering 

Resuser 

Brukarinflytande 

Kategorisering 

Utbildning 



 
 

  
 

 
  

  
    

  

 

 

    

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

  

Vem gör vad, Personalredogörare/Lönecenter 
I första hand ska arbetstagare kontakta Personalredogörare/chef vid felaktigheter på lön 

Personalredogörare 
Registrera ledighetsansökan 
(föräldraledighet, längre tjänstledighet, m.m.) 
Tjänstledighetsansökan för att man jobbar någon annan stans i kommunen: Kopia bör skickas till 
Lönecenter för kännedom då anställningen oftast ska läggas vilande. 

Göra schema till alla anställda 

Göra placeringsschema och lägga in placering på deltidsfrånvarande 

Meddela sjuka från dag 15 dgr till Försäkringskassan 

Registrera läkarintyg och bevaka läkarintyg t.o.m. 

Bevaka placeringar med t.o.m. datum 

Bevaka anställningar som upphör, arbetsledare får påminnelse i självservice men det kan ändå 
vara bra att ha lite koll eftersom all behörighet klipps så fort anställningen avslutas. 

Korrigera felaktigt inlagd frånvaro 

Kontrollera ej beviljad frånvaro, placering, dagplacering (för att slippa nästa punkt)!! 

Manuella rättelser på för sent beviljade poster av arbetsledare/arbetstagare 

Ta ut fellista flex och maila ut till berörda (gäller de som har anställda med flex) 

Flexkorrigera det som personalen inte kan rätta själva 

Registrera avdrag för bilplats 

Skriva arbetsgivarintyg 

Time Care – import av schema (SOC bemanningsteam) 
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Lönecenter support 0929-170 10 lonecenter@pitea.se 

Registrera anställningsbeslut, lönebeslut 

Handlägga blankett ”Ändring inom anställning” 

Svara på inkomstförfrågan 

Registrera avvikande kontering på ledighetsansökan som ska gå på det fackliga kontot (facklig 
ledighet) Går via personalavdelningen till Lönecenter 

Skriva tjänstgöringsintyg 

Skriva intyg för inkomstbortfall 

Registrera uppdragstagare som ska ha ersättning/arvode utbetalt, bl a Gode män 

Beräkna och registrera utlandstraktamente 

Koppla nytt schema i anställningen 

Förfrågningar från kronofogden 

Handlägga indragen sjukpenning 

Söker ersättning vid sjuk AMOS (särskilt högriskskydd) 

Handlägga löneskulder 

Semesterväxling, handläggning och kvalitetssäkring 

Utbilda nya chefer/administratörer (lön/ekonomi), arbetstagare i självservice vid gruppförfrågan 

Inläsning av dokument till e-arkiv 

Rådgivning som t ex uträkning av semesterdagar, uträkning ferielön/uppehållslön 

Omvandla en semesterdag till timmar 

Systemadm Älvsbyn, 0929-170 09 Systemadm.lonecenter@alvsbyn.se 

Behörigheter till lönesystemet
Ändring i organisationsträd 

Chef/Personalspecialist/Lönecenter 
Anställningsbeslut 

Personalavdelningen personalsysadm@pitea.se 

Friskvårdskvitton 

2 



   

 

Ärende 11 

Ny kontaktpolitikerorganisation 



 

 

 

  
      

           
           

             
      

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-06 
Dnr 17SN268 

Ny kontaktpolitikerorganisation 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer förslaget på ny kontaktpolitikerorganisation. 

Ärendebeskrivning 
Det har vid ett flertal tillfällen påpekats att kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar 
optimalt. Agnetha Eriksson, ordförande, och Mayvor Ekberg, ledamot, fick uppdraget att 
utarbeta ett förslag på ny kontaktpolitikerorganisation och deras förslag var att dela upp 
ledamöterna i två grupper efter valkrets. 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



    
 

   
 

 
 

 
 

   

 
  

 

 
 

 
  
  

  
  

  
  

  
   
  
  

 

 
  

  
  

  
   

  
   

  

Fördelning av ledamöter efter verksamheter 
NORRA OMRÅDET 
(23 466 innevånare) 

• 16 hemtjänstgrupper 
• Öjagården 
• Norrgården 
• Rosågränd 
• Österbo 
• Källbo 
• Berggården 
• Äldrecentrat 
• Dagverksamhet Onyxen 
• Korttids Korallen 
• Gränden 
• Birkarlen 
• Kanalgatan 
• Liljan 
• Leoparden 
• Hamnplan 
• Lönnen 
• Opalen 
• Blå bågen 
• Kullen II 
• Linné 
• Saxofonen 
• Renen 
• Kollektivet 
• Ankargrund 
• Småstugegränd 3 och 5 

SÖDRA OMRÅDET 
(18 438 innevånare) 

• 6 hemtjänstgrupper 
• Hortlaxgårde 
• Roknäsgården 
• Mogården 
• Munkberga 
• Villa Utkiken 
• Dagverksamhet Kristallen/Topasen 
• Gärdet 
• Strömnäs 
• Videvägen 
• Munksund 
• Berggatan 

Norra valkretsen Södra valkretsen: 
 Nina Lindström (V)  Elisabeth Davidsson (S) 
 Ulla Persson (L)  Louise Mörk (S) 
 Hans-Olov Ullberg (S)  Maria Truedsson (S) 
 Mats Dahlberg (MP)  Charlotte Elworth (M) 
 Tommy Bjernhagen (NS)  Siv Forslund (L) 
 Mayvor Ekberg (KD) 
 Ann-Kristin Isaksson (C) 

 Rune Berglund (S) 
 Åsa Marklund (S) 

 Britta Lysholm (C)  Maria Wikslund (V) 
 Simon Granberg (MP) 
 Monika Karlsson (NS) 
 Ny ledamot 



   

    
 

Ärende 12 

Val av ersättare till 
socialnämndens arbetsutskott 



 

 

     

  
        

              
          

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-09 
Dnr 17SN347 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
Utse Maria Truedsson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Per-Göran Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott är denna plats vakant. Ny ersättare ska därför väljas. 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
 

Ärende 13 

Månadsrapport missbruksvård 
augusti 2017 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

   
     

   

     
   

  
          

  
   

     
  

   
  
  

   
   

   

    
  

  

    
      

Piteå 2017-09-04 

Månadsrapport till socialnämnden, augusti 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 327 
Varav Intensivt Stöd: 11 personer 
Antal besök på mottagningen: 762 
Antal hembesök: 98 
Saknar eget boende: 12 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 4/9=13 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 32,2 år, Män medelålder 37,9 år 
Påbörjade placeringar: 4 
Avslutade placeringar: 8 
Totala antal dygn: 462 
Kostnader: 888 841 kr= 1924 kr/dygn 
Saknar eget boende: 4 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 2/5=7 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 32-31 år medelålder 46,5 år, män 23-66 år 
medelålder 35 år 
Saknar eget boende: 3 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 1/2=3 personer
Åldersfördelning: medelålder 28,3 år 
Påbörjade placeringar: -
Avslutade placeringar: 1 
Totala antal dygn: 97 
Kostnader: 410 100 kr 
Saknar eget boende: 1 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 1/1=2 personer 
Åldersfördelning: 29-34 år 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 20 st 



            
            

          
        

            
      

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

           
         

           
          

 

          
                

                                                     

 
 

Sammanfattning 
138 fler besök gjordes på öppenvården i augusti jämfört med juli, några 
fler (ca 25) personer som fått insatser öppenvård än under juli månad. 
Antalet vårddygn på behandlingshem är 70 färre dygn än föregående 
månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar 
för våra klienter med en planerad behandling. 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras 
situation. Generellt för dem utan egen bostad, som vill försöka göra 
något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja sin 
drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. De är 
hänvisad till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare. Våra 
fem s k Farstu-lägenheter, lägenheter som vi hyr ut i andra hand på kort 
tid, blir därför en viktig del av öppenvårdsbehandlingen på hemmaplan, 
och en viktig del i den fortsatta behandlingen för dem som varit på 
behandlingshem. 
Våra andrahandskontrakt med Pitebo, möjliggör att Pitebor som p g a 
tidigare anmärkningar hos hyresvärden, kan få möjlighet att hyra en 
lägenhet (om deras poäng räcker till) med stöd av oss. För den enskilde 
innebär kontrakten att de ska ha ett avtal med öppenvården samt ta 
emot hembesök en gång/veckan av oss som en del i sin 
öppenvårdsbehandling. 

Verksamhet 
En ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta 
förändringar i antalet klienter i öppenvården. Personer som fått 
behandling på institution är några färre men vad gäller antalet pågående 
utredning för induktionsbehandling är de några fler jämfört med juli 
månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under juli kostat 1 298 941kr) vilket är ca 309 170 kr mindre än f g 
månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



 

 

   

  
      

                
              
            

                
  

                
              

           

              
                                                                 

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-04 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård augusti 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för augusti 2017 

Ärendebeskrivning 
138 fler besök gjordes på öppenvården i augusti jämfört med juli, några fler (ca 25) personer 
som fått insatser öppenvård än under juli månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är 70 
färre dygn än före-gående månad. Tre personer får vård med stöd av LVM. 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar för våra klienter med 
en planerad behandling. 

En ökning vad gäller besök på mottagningen f ö inga markanta förändringar i antalet klienter i 
öppenvården. Personer som fått behandling på institution är några färre men vad gäller antalet 
pågående utredning för induktionsbehandling är de några fler jämfört med juli månad. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under juli kostat 1 
298 941kr) vilket är ca 309 170 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport augusti 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
 

Ärende 14 

Månadsrapport missbruksvård 
september 2017 



 

 

   
 

     

  
      

                   
                   

             
      

                
                 
           

              

                 
                                                           

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-02 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård september 2017 

Klicka här för att skriva ärenderubrik. 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för september 2017 

Ärendebeskrivning
Vi har haft en känsla av att antalet besök på mottagningen ständigt ökar, och när vi ser ett år 
bakåt så har vi haft 1 219 besökare fler t o m september 2017 jämfört med samma period förra 
året. Antalet vårddygn på behandlingshem är 100 färre dygn än föregående månad. Tre 
personer får vård med stöd av LVM. 

Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att Pitebor hittar rätt för att 
få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt 
då kalendrarna ofta är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för induktions-
behandling eller som fått behandling på institution är ungefär lika många jämfört med augusti 
månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under september kostat 1 048 510 kr vilket är ca 
250431 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag
Månadsrapport september 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

   
     

   

     
   

  
          

  
   

     
  

   
  
  

   
   

   

    
  

  

    
      

Piteå 2017-10-02 

Månadsrapport till socialnämnden, september 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 355 
Varav Intensivt Stöd: 10 personer 
Antal besök på mottagningen: 723 
Antal hembesök: 91 
Saknar eget boende: 12 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 4/11=15 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 32,2 år, Män medelålder 40 år 
Påbörjade placeringar: 3 
Avslutade placeringar: 4 
Totala antal dygn: 362 
Kostnader: 696 547 kr= 1924 kr/dygn 
Saknar eget boende: 3 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 4/4=8 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 32-31 år medelålder 46,5 år, män 23-66 år 
medelålder 35 år 
Saknar eget boende: 3 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 1/2=3 personer
Åldersfördelning: medelålder 28,3 år 
Påbörjade placeringar: -
Avslutade placeringar: -
Totala antal dygn: 90 
Kostnader: 351 963 kr 
Saknar eget boende: 2 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 2/1=2 personer 
Åldersfördelning: 23-53 år 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 20 st 



            
                   

          
          

      

            
      

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

           
            
             

        
         

     
 

          
               

                                                      

 
 

Sammanfattning 
Vi har haft en känsla av att antalet besök på mottagningen ständigt 
ökar, och när vi ser ett år bakåt så har vi haft 1 219 besökare fler t o m 
september 2017 jämfört med samma period förra året. Antalet vårddygn 
på behandlingshem är 100 färre dygn än föregående månad. Tre 
personer får vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning vilket underlättar 
för våra klienter med en planerad behandling. 

Flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras 
situation. Generellt för dem utan egen bostad, som vill försöka göra 
något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja sin 
drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. De är 
hänvisad till att bo hos andra, vilket oftast är andra missbrukare. Våra 
fem s k Farstu-lägenheter, lägenheter som vi hyr ut i andra hand på kort 
tid, blir därför en viktig del av öppenvårdsbehandlingen på hemmaplan, 
och en viktig del i den fortsatta behandlingen för dem som varit på 
behandlingshem. 
Våra andrahandskontrakt med Pitebo, möjliggör att Pitebor som p g a 
tidigare anmärkningar hos hyresvärden, kan få möjlighet att hyra en 
lägenhet (om deras poäng räcker till) med stöd av oss. För den enskilde 
innebär kontrakten att de ska ha ett avtal med öppenvården samt ta 
emot hembesök en gång/veckan av oss som en del i sin 
öppenvårdsbehandling. 

Verksamhet 
Den stadiga ökningen av besök på mottagningen är bra såtillvida att 
Pitebor hittar rätt för att få hjälp. Det märks givetvis i behandlarnas 
dagliga arbete, att det blir svårare att ge tid snabbt då kalendrarna ofta 
är fulltecknade. Antalet personer med pågående utredning för 
induktionsbehandling eller som fått behandling på institution är ungefär 
lika många jämfört med augusti månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under september kostat 1 048 510 kr vilket är ca 250431 kr mindre än f 
g månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Hemtjänsttimmar – SO Augusti 
2017 



 

 

    

  
  

            
              

                  

              
           

               
               

      

                 
               

               

      

                 
              

   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-06 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar – SO Augusti 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten då Stöd och omsorg redovisar ett underskott för. Timmarna har fluktuerat under året 
kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, juli 2017 316 tim/v och augusti 2017 327 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I augusti 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 4 timmar per vecka, jämfört med 
föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer av timutveckling. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

Beslutsunderlag 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

    

Ärende 16 

Hemtjänsttimmar SO – September 
2017 



 

 

    

  
  

            
              

         

              
           

               
               

      

                 
               

               

      

                 
              

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-12 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar SO – September 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 
tim/v, juli 2017 316 tim/v och september 325 tim/v. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I september 2017 har timmarna minskat för Stöd och omsorg med 2 timmar per vecka, jämfört med 
föregående månad. Ingenting speciellt har skett från föregående månad i termer av timutveckling. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
   
   

Ärende 17 

Månadsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård augusti 2017,
Äldreomsorg 



 

 

     
   

  
  

           
              

             
          

                            
                                                                     

               
     

              
            

             
                
 

             

                
         

              
             

  

                
             

            

           
            

             

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-29 
Dnr 17SN4 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård augusti 2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 6 timmar/dag jämfört med juli vilket 
motsvarar ca 1,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 9. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 1 
timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 4 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 300 tim 752 tim/dag Omsorgstagare 699 
Hemsjukvård 741 tim 24 tim/dag Omsorgstagare 69 

16 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 8 till demensboende och 
8 till vård och omsorgsboende. 

Den 4 september fanns totalt 17 icke verkställda beslut om särskilt boende. Under hösten 
kommer fler platser att bli tillgängliga då ombyggnationen av Källbogården samt renovering 
av lägenheter på Norrgården börjar vara klart. Dessutom öppnar 12 korttidsplatser på Villa 
Utkiken under september månad. Målet är att om möjligt att avveckla kön i väntan på särskilt 
boende. 

Äldreomsorgen har 161 000 kronor i kostnad för betalningsansvar till och med augusti 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 
otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 
stöd ökar. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att
tillförsäkra skälig levnadsnivå. Ett fåtal har vistas på Äldrecentrat i väntan på plats. 

Budget. 
Minskat antal hemtjänsttimmar innebär inte någon större förändring i verksamheten gällande 
personalplanering och budget under sommaren eftersom Hemtjänsten har behov av en något 
större kostym för att klara av uppdraget samt pga av bristen av vikarier. 

1 (2) 



 

 

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-29 
Dnr 17SN4 

Mona Sundquist-Alm 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

2 (2) 



   

  
   

   

Ärende 18 

Månadsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård september 2017,
Äldreomsorg 



 

 

     
   

  
  

           
             

             
          

                            
                                                                     

               
     

               
               

                
      

                
         

              
            

                
             

   

           
               
        

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-09 
Dnr 17SN4 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård september 2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 4 timmar/dag jämfört med augusti vilket 
motsvarar ca 1årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 2. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 1 
timme/dag, motsvarar ca 0,25 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 6 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 671 tim 756 tim/dag Omsorgstagare 697 
Hemsjukvård 692 tim 23 tim/dag Omsorgstagare 63 

12 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 5 till demensboende och 
7 till vård och omsorgsboende. 

Den 9 oktober fanns totalt 15 icke verkställda beslut om särskilt boende. 9 vistas på
korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende. Övriga befinner sig i ordinärt
boende eller på korttids i annan kommun. Övervägande del av de som väntar har behov av 
demensboende, i dagsläget saknas lediga demensplatser. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 
anhörigstöd. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker, 
missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas stöd ökar. 

Verksamhet 
Äldre med stora omvårdnadsbehov vistas i hemmet i väntan på att tilldelas plats på vård och 
omsorgsboende vilket vanligtvis innebär ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård för att 
tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 
behovet av hemtjänst är större än budget. Hemtjänsten har minskat på personal from 1 oktober 
resultatet av detta syns dock först nästa månad. 

Mona Sundquist-Alm 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

   
    

Ärende 19 

Månadsuppföljning ärendekön för 
barn och unga augusti 2017 



   

     
 

Ärende 20 

Rapport ärendekön barn och unga 
september 2017 



 

 

      

  
  

            
                 

               
               

             
            

             
 

            
            

          
           

             
           

             
                

              
      

               
            
          

             
  

           
 

 
     

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-09-29 
Dnr 17SN5 

Rapport ärendekön barn och unga tom 2017-10-17 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Den aktuella ärendekön 2017-10-17 är 9 ärenden. Samtliga av utredningarna handlar om 
misstanke om våld i någon form och är inledda i oktober. Inflödet till Stöd till barn och 
familjer har under det tredje kvartalet sjunkit jämfört med de två första. Det tillsammans med 
att utredningar som inte handlar om bedömningar av barns behov av skydd eller som inte 
bedöms komma att leda till några insatser från socialnämnden fortsatt handläggs enligt en 
förenklad handläggningsrutin av våra egna socialsekreterare samt att vi kunnat lägga ut 
utredningar på externa konsulter gör att situationen är avsevärt förbättrad jämfört med tidigare 
under året. 

Personalsituationen 
2017-10-17 arbetar 10 socialsekreterare samt en beteendevetare på halvtid i barn- och 
ungdomsgruppen. Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå 
målet att utredningstiderna ska hållas. Att lyckas med kompetensförsörjningen av 
socialsekreterare kommer att vara avgörande för att lyckas med att hålla utredningstiderna. 
Upphandlingen för köp av konsulter har avbrutits av inköpsavdelningen då det kommit för 
mycket frågor kring underlaget. Ny upphandling kommer att göras innan årsskiftet. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Fortfarande finns 
pågående utredningar där utredningstiderna kommer att överskridas pga att de har legat i kö 
och där finns viss påverkan för berörda. 

Verksamhet 
För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som har varit under lång tid att 
medarbetarna ständigt jobbar under tidspress och med hög anspänning. Den tidspress som 
medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 
möjligheten att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i det 
dagliga arbetet. 

Budget 
Köp av konsulttjänster samt överanställningar kommer innebära att verksamheten går med 
underskott 2017. 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 

1 (1) 
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Månadsrapport placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

inistitution augusti 2017 



 

 

        
 

  
  

             
             

                
         

                
              
 

              
               

             
            

        

                
           

   

                 
              
       

                
            

           

            

                  
              
              

             
    

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-19 
Dnr 17SN6 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution 
augusti 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Den 18 augusti 2017 var 28 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 12 var placerade på HVB hem, 1 på SiS institution (statens institutionsstyrelse) 
och 15 i förstärkt familjehemsvård. 9 barn var under 12 år (4 flickor/5 pojkar)och 19 barn 
finns i spannet 13 till 21 år (8 flickor/11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2§ LVU (miljö), 17 barn/ungdomar är placerade 
enligt socialtjänstlagen. 

Trots en väl upparbetad och genomförd rekryteringsplan och trots att vi lägger ökade resurser 
på rekrytering av familjehem har vi precis som i många andra kommuner mycket svårt att 
rekrytera familjehem till nya uppdrag. Vi upplever en ökad konkurrens inom området från 
privata aktörer som kan erbjuda familjehemmen andra ekonomiska förutsättningar. Vi har för 
närvarande helt fullt i våra egna jourfamiljehem och familjehem. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
28 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 
tillgodoses genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera 
olika familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående 
utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer 
att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 

1 (2) 



 

 

              
                
 

  
          

 
     

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-19 
Dnr 17SN6 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 
som följd. 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 

2 (2) 
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Månadsrapport placeringar i 
förstärkt familjehem och på 
inistitution september 2017 



 

 

        
 

  
  

            
               

  
 
                      

   
 

                 
                 

    

                
           

   

                 
              
       

                
            

           

            

                  
              
              

             
    

              
                
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-17 
Dnr 17SN6 

Månadsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på inistitution 
september 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den 17 oktober var 26 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 
familjehem. 11 var placerade på HVB hem, 1 på SiS (statens institutionsstyrelse) och 14 i 
förstärkt familjehem. 

8 barn var under 12 år (4 pojkar och 9 flickor) och 18 barn fanns i spannet 13 till 21 år (7 
flickor och 11 pojkar). 

11 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 2 är placerade enligt 3 § 
LVU (eget beteende), 8 är placerade enligt 2 § LVU (miljö). 1 enligt 2,3 § LVU. 15 
barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
26 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 
regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 
tillgodoses genom placeringarna. 

Barn och unga i Piteå får vänta länge i en mindre bra hemmiljö eller i våra jourfamiljehem 
innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. Vissa barn och unga placeras om i flera 
olika familjehem/HVB-hem innan vi kan verkställa stadigvarande placeringar. 

Verksamhet 
Det stora antalet LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det ofta blir aktuellt 
med överklagningar. Detta påverkar i sin tur även möjligheten att slutföra pågående 
utredningar i tid samt innebär en ökad påfrestning av den psykosociala arbetsmiljön. 

Brist på familjehem innebär ökad arbetsbelastning på chefer och medarbetare i flera 
arbetsgrupper. 

Ekonomi 
Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 2017 
kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga vuxna med eget beteende 
och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. Det som också kommer 
att påverka kostnaden negativt är att möjligheten att återsöka kostnader för placeringar av 
ensamkommande barn försämras from 2017-07-01. 

Bristen på egna familjehem gör att vi kan komma att behöva nyttja förstärkt familjehemsvård 
via privata aktörer trots att behovet hos barnet inte kräver det med en kraftigt ökad kostnad 
som följd. 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-10-17 
Dnr 17SN6 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

§ 198 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) kvartal 1 2017 
Diarienr 17KS466 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 1, 2017. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll SN 2017-05-23 ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2017 
 Redovisning av ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2017 

(1 av 1)(1 av 1)



 
          

        
 

    

              
            

              
  

      
 

             
 

 

         
    

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

§ 199 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 2017 
Diarienr 17KS467 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 
Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 1, 2017. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll SN 2017-05-23 ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2017 
 Rapport ej verkställda beslut LSS 

(1 av 1)(1 av 1)



 
      

 

       

            
 

             
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

§ 210 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
Diarienr 17KS568 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Fyllnadsval förrättas vid senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Per Göran Gustafsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

(1 av 1)



  

 
    

  
 

            

   
 

           
        

     

          
              

  
 

    

Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-09-07 

§ 58 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen april-juni 2017 
Diarienr 17FSN10 

Beslut 
1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. 

2. Socialnämnden delges redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 
avvikelserapporteringen enligt överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets– och 
serviceförvaltningen. 

Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01. 

Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten och 
fastighets- och serviceförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Avvikelser måltidsleveranser sammanställning april-juni 2017 

(1 av 1)



 

 

   

  

 

 

 
 

Bilaga 17FSN10-3
Datum 
2017-08-08 

Sammanställning av avvikelserapporter för mathanteringen 

Sammanställning 2015-2017 
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Beställning: Beställning/avbokning enligt överenskommelse 
Hygienkrav: Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven 
Leverans: Fel vara skickad/utebliven/returnerad 
Matkvalitet: Fel temperatur, fel konsistens, fel kost. 
Paketering: Trasig förpackning 
Tidsavvikelser: 
Övrigt: 

För tidig/för sen leverans 
Kryddning, utseende 

Synpunkter: Egna synpunkter 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ  Stadshuset 0911-69 60 00 www.pitea.se 

www.pitea.se


 

 
 

Inskickade avvikelser per enhet 2017-04-01--2017-06-30 

Bilaga 17FSN10-3

Produktions-
kök Enhet 

Max 
antal 

Antal 
avdelningar 

Antal 
avvikelser 

Korrigerade 
åtgärder 
från köket 

Öjebyn Hemtjänsten 250 23 1 1 
Strömbacka Berggården 64 4 0 0 

Källbogården 36 4 1 0 
Mogården 60 6 0 0 
Munkberga 40 4 3 0 
Trädgårdens 
äldrecentra 

25 1 0 0 

Öjagården 33 4 3 0 
Österbo 49 5 0 0 

Hortlax Hortlaxgården 60 8 8 1 
Roknäsgården 46 6 7 5 

Norrfjärden Norrgården 58 6 9 5 
Rosågränd 18 2 3 2 

Totalt 739 73 35 14 

Resultat 
Under Q2 2017 har inskickade avvikelser ökat i jämförelse med Q1 2017. Flest avvikelser för 
perioden kommer från Norrgården (9st), gällande matkvalité, leveranser och övrigt. Totalt sett 
gäller de vanligaste avvikelserna matkvalitet (14st), fel temperatur, fel konsistens, fel kost. Näst 
vanligaste avvikelsen gäller leverans (12st), fel vara skickad/utebliven/returnerad. 

Stöd och omsorg har 0 avvikelse. 

Analys 
Mängden mat regleras av beställande verksamhet. Synpunkterna runt råvaror och maträtter är 
mycket viktigt att få ta del av. Dessa synpunkter skickas vidare till menygruppen samt till vår 
grossist. Synpunkterna leder till förändringar av menyn och råvaruval. Produktionsköken arbetar 
med att säkerställa leveranserna och matkvalitén på måltiderna. 

Vid respektive kostombudsträff fortsätter arbetet med att lyfta inkomna avvikelser och följa upp 
kvarstående frågor, det är mycket positivt för båda parterna. 

Åtgärd 
Måltidsservice ser resultat med sitt arbete angående ofullständiga leveranser, saknade 
specialkoster har minskat. Åtgärder inom matkvalité ett par livsmedel är ersatta och maträtter helt 
utgår, Måltidsservice arbetar vidare med recept och tillagnings- och slutberedningsmetoder. Att 
Måltidsservice deltar vid anhörighetsträffarna är mycket positivt för brukarna, för de anhöriga samt 
vårdpersonal, årets team är konistensanpassade måltider. 
Resultaten sammanställs och redovisas till Fastighets- och servicenämnden som i sin tur expedierar 
sammanställningen till Socialnämnden. 

Maria Johansson Lind, Enhetschef, Måltidsservice 
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IOP – idéburet offentligt 
partnerskap

Samverkan med civilsamhället



Bakgrund
• Riktlinjer budget 2017
• Utvecklingsnätverk IOP
• Piteås mål med deltagande i nätverket; 

– Identifiera lokala samhällsutmaningar där samverkan
med civilsamhället bedöms lämplig

– Hitta former för uppdrag och/eller upphandling för
framtida samverkan med civilsamhället kring lokala
samhällsutmaningar

– Tidsram
• Återredovisas till KS i januari 2018



Vad är IOP?
• Samverkansmodell
• Komplexa samhällsutmaningar
• Komplement till såväl traditionella projekt- och föreningsbidrag som till 

offentlig upphandling
• Initiativ av den idéburna organisationen, 
• Förverkliga ett politiskt program eller plan
• Ingen marknad eller konkurrenssituation 
• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 

insatser)
• Ingen detaljreglerad verksamhet från kommunens sida
• Verksamheten avses drivas under en längre tid
• IOP är en möjlighet för det civila samhället att utifrån jämlika villkor delta 

och bidra till samhällsutvecklingen



Exempel IOP
• Göteborgs stad

– Frivilligcentral för medborgare
– Insatser för EU-medborgare
– Miljöworkshops för ungdomar
– Mötesplats för äldre assyrier
– http://smartakartan.se/

http://smartakartan.se


Piteå?
• Härbärget
• Identifiera lokala samhällsutmaningar där samverkan med 

civilsamhället bedöms lämplig
• Workshop planeras under hösten



 

   

  
 
 
 

    

  
  
  
  
      
  

   

    
    
    
    
    
    
    
  

  

  

    
    
     
    

   

                       
  
  
  
  

Hörslingor Soc 

Norrgården 6 st Rosågränd 2 st 

Plan 1 Roten Nordost 
Plan 2 Stammen Nordväst 
Plan 3 Kvisten 
Plan 4 Kronan 
Häbret 
Loftet 

Roknäsgården 6 st Munkberga 5 st 

Dagrum 1070 Humlegården 
Dagrum 1008 Furugården 
Dagrum 2065 Strandgården 
Dagrum 2005 Brogården 
Dagrum 05-1009 Dagrum plan 2 ( Tv ) 
Dagrum 05-2009 

Hortlaxgården 9 st Mogården 7 st 

Dagrum 03-1081 1 A Tv-rum 
Dagrum 03-1009 1 B Tv-rum 
Dagrum 03-2007 2 A Tv-rum 
Dagrum 03-2079 2 B Tv-rum 
Dagrum 04-1077 3 A Tv-rum 
Dagrum 04-1010 3 B Tv-rum 
Dagrum 04-2010 Samlingslokal i Källare 
Dagrum 04-2074 
Mat och Samlingssal 

Berggården 13 st 

Avd AB 3st slingor 
Avd CD 3st slingor 
Avd EF 3st slingor 
Avd GH 3st slingor 
Matsal 

Österbo 6 st Öjagården 5 st 

Dagrum 02-3071 Samlingssal PA+Tv nytt uttag 
Dagrum 02-4071-72 Viken 
Dagrum 02-5015 Näset 
Dagrum 02-4043-44 Kullen 
Dagrum 02-3043-44 Heden 
Matsal 



  

 

 

 

 

 

Västerbo 

Samlingssal 1 st 

Folketshus Munksund 

Samlingssal 1 st 

Rådhuset 

Samlingssal 1 st 



    
    

   

   

Redovisning av ärendeflödet för 
köpta insatser, exklusive hemtjänst, 
inom Stöd och omsorg 

Perioden 2016 till 2017 



      

     
 
  

  
 

 
  

 
  

  
 

 
  

1 

Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2016 - 2017 
Placerade 2016 

Vid månadens 
start 

+ varav <21 år -
varav 
<21 år 

Vid månadens 
slut 

jan 24 11 0 11 0 24 
feb 24 6 8 22 
mar 22 6 6 22 
apr 22 5 14 13 
maj 13 4 3 14 
jun 14 6 7 13 
jul 13 9 10 12 
aug 12 11 6 17 
sep 17 8 5 20 
okt 20 11 4 27 
nov 27 7 11 22 
dec 22 9 12 19 

Summa: 93 0 97 0 
Medel: 7,8 0,0 8,1 0,0 18,8 

Placerade 2017 
Vid månadens 
start 

+ varav <21 år -
varav 
<21 år 

Vid månadens 
slut 

jan 20 4 0 4 0 20 
feb 20 6 8 18 
mar 18 9 7 20 
apr 20 7 8 19 
maj 19 13 8 24 
jun 24 6 9 21 
jul 21 5 6 20 
aug 20 4 8 16 
sep 16 3 4 15 
okt 15 
nov 
dec 

Summa: 57 0 62 0 
Medel: 6,3 0,0 6,9 0,0 19,2 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



      

    

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

    
     

 
 
 
 

     

 
 
          
          

     
   

    
   

2 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2015-2017 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2015-2017 
2015 2016 2017 

LSS egna 0 1 0 
LSS priv. 3 3 0 
SFB egna 48 42 0 
SFB priv. 79 81 0 

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2015-2017 
2015 2016 2017 

LSS egna 0 87 0 
LSS priv. 301 379 0 
SFB egna 36093 32928 0 
SFB priv. 46457 51546 0 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2017 
Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
LSS egna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
LSS priv. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 
SFB egna 42 42 42 42 41 41 41 41 43 0 0 0 
SFB priv 81 81 79 80 81 80 80 78 76 0 0 0 

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2017 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

LSS egna 87 87 87 87 87 87 87 87 87 0 0 0 
LSS priv. 496 496 696 696 696 696 696 733 733 0 0 0 
SFB egna 32 588 32 563 32 592 32 598 31 695 31 725 31 787 31 506 33 198 0 0 0 
SFB priv 50 637 50 548 50 100 50 444 50 835 50 554 50 654 48 841 47 428 0 0 0 

Personlig assistans – journatt och personal 
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 12 13 0 
Antal underställda per arbetsledare 37 37 0 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



      

       
  

 
    

 

    

3 

Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2016 - 2017 
(Exklusive förstärkta familjehem) 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 14 0 2 12 
feb 12 1 0 13 
mar 13 1 0 14 
apr 14 1 1 14 
maj 14 0 0 14 
jun 14 3 3 14 
jul 14 2 2 14 
aug 14 0 1 13 
sep 13 1 0 14 
okt 14 1 1 14 
nov 14 0 1 13 
dec 13 5 0 18 

Summa: 15 11 
Medel: 1,3 0,9 13,9 

Placerade 2017 
2017 

Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 18 2 2 18 
feb 18 2 1 19 
mar 18 1 3 16 
apr 16 0 1 15 
maj 15 0 0 15 
jun 15 1 1 15 
jul 15 0 0 15 
aug 15 1 1 15 
sep 15 0 2 13 
okt 13 
nov 
dec 

Summa: 7 11 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



      

        

 
    

 

    

4 

Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 8 0 0 8 
feb 8 0 0 8 
mar 8 0 0 8 
apr 8 1 0 9 
maj 9 1 0 10 
jun 10 0 0 10 
jul 10 1 1 10 
aug 10 0 0 10 
sep 10 1 1 10 
okt 10 0 0 10 
nov 10 0 0 10 
dec 10 0 0 10 

Summa: 4 2 
Medel: 0,3 0,2 9,4 

Placerade 2017 
2017 

Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 10 1 1 10 
feb 10 2 0 12 
mar 12 3 1 14 
apr 14 0 3 11 
maj 11 1 0 12 
jun 12 2 0 14 
jul 14 0 1 13 
aug 13 3 1 15 
sep 15 0 1 14 
okt 
nov 
dec 

Summa: 12 8 12,8 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



      

       

 
    

 
    

5 

Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2016 - 2017 

Placerade 2016 
Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 62 2 1 63 
feb 63 5 0 68 
mar 68 1 2 67 
apr 67 3 2 68 
maj 68 1 2 67 
jun 67 2 2 67 
jul 67 4 4 67 
aug 67 3 1 69 
sep 69 1 1 69 
okt 69 7 1 75 
nov 75 1 1 75 
dec 75 4 1 78 

Summa: 34 18 
Medel: 2,8 1,5 69,4 

Placerade 2017 
Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 65 0 4 61 
feb 61 3 2 62 
mar 62 6 3 65 
apr 65 1 2 64 
maj 64 3 0 67 
jun 67 1 13 55 
jul 55 2 1 56 
aug 56 4 4 56 
sep 56 5 3 58 
okt 
nov 
dec 

Summa: 25 32 
Medel: 2,8 3,6 60,4 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

  

Ärende 26 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 27 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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