
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Tid Onsdag 20 december 2017, kl. 08:30-17:00 

Plats F d Furunäsets hälsocentral 

Ärenden Enligt bilagd dagordning 

Ledamöter Agnetha Eriksson (S) 
Sven-Gösta Pettersson (S) 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Truedsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Rune Berglund (S) 
Nina Lindström (V) 
Simon Granberg (MP) 
Charlotte Elworth (M) 
Tommy Bjernhagen (NS) 
Ulla Persoon (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Britta Lysholm (C) 

Adjungerade ersättare Siv Forslund (L) 
Dan Lindvall (S) 

Övriga deltagare Lotta Filipsson, socialchef 

Agnetha Eriksson (S) Eva-Lena Lundberg 
Ordförande Sekreterare 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

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

Förslag på justerare: Elisabet Davidsson 
Förslag på tid och plats för justering: fredag 29 december, 14:00, socialtjänsten 

(2 av 30)



  
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

2. Utvalda ärenden 
Diarienr 17SN17 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

3. Månadsuppföljning ekonomi november 2017 
Diarienr 17SN1 

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

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med november på – 35,2 mkr, av det 
resultatet är semesterlöneskulden +0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett 
resultat 
på – 39,8 mkr varav semesterlöneskulden står för -1,6 mkr. Förvaltningen arbetar med 
besparingar och försöker att sänka kostnader och varje nämnd presenteras förslag på åtgärder 
och besparingar för att minska budgetunderskottet 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 (4 172) 4576 dygn 2016 till (4 795) 5 195 dygn 
2017 för perioden januari till och med november. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 
570 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017 i och med att Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. 
Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med november på 4,2 mkr. Förändrade 
regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 kr/dygn. 

Inom Missbruksvården är nu antalet vårddygn på samma nivå som under 2016, då antalet 
vårddygn legat på en lägre nivå under hösten. Totalt antal vårddygn under 2017 är 6 457 dygn. 
Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten 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 november 
 månadsuppföljning november 2017 
 SN bild november 2017 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

4. 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 att till varje nämnd 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 - 17-12-04 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

5. Fördelning av Kommunfullmäktiges ramtillskott i VEP 2018-
2020 
Diarienr 17SN398 

Förslag till beslut 
Att fördela ramtillskott enligt förslag nedan 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges VEP 2018-2020 fick socialnämnden ett ramtillskott på 8,0 mkr. 
Förvaltningens förslag till fördelning är att 3,5 mkr går till avdelningen Stöd och omsorg för att 
stärka verksamhetsområdet Barn och familj. Förvaltningsövergripande, administrativa enheten 
och bemanningsenheten får ett tillskott på 3,0 mkr. Det ska användas till att utöka personella
resurser. Äldreomsorgen får 1,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Fördelning av ramtillskott mellan avdelningar från KF:s VEP 2018-2020 

(6 av 30)



    
 

  
      

           
         

   
  

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

6. Rapport internkontroll ekonomi 2017 
Diarienr 17SN416 

Förslag till beslut
Att godkänna rapporteringen av 2017 års interkontroll. 

Ärendebeskrivning
Inför 2017 utarbetades in internkontrollplan ekonomi som beslutades av socialnämnden. Efter 
genomförd kontroll har en rapport sammanställts som redovisas för nämnd. 

Beslutsunderlag 
 Rapport internkontroll Ekonomi 2017 
 Internkontroll SOC 2017 
 Internkontrollplan 2017 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

7. Internkontrollplan ekonomi 2018 
Diarienr 17SN417 

Förslag till beslut
Att anta den föreslagna internkontrollplanen ekonomi för 2018 

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska redovisningen som idag sker till nämnden är den månatliga ekonomiska 
uppföljningen. Det är inte tillräckligt för att nämnden fullgjort sitt ansvar för en fullgod 
internkontroll. Redovisningen behöver kompletteras med en internkontrollplan avseende de 
områden där risker bedöms vara stora. 

Förslaget som ekonomer utarbetat på nämndens uppdrag utgår från en risk- och 
konsekvensanalys där områden som bedöms ge störst negativa konsekvenser ska kontrolleras. 
Efter genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

Beslutsunderlag 
 Interkontrollplan ekonomi 2017 
 Riskanalys inför Internkontrollplan 2018 
 Internkontrollplan 2018 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

8. Debitering av avgifter kopplat till ny samverkanslag 2018-01-
01 
Diarienr 17SN415 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta särskilt upprättat debiteringsförfarande gällande 
avgifter i ärende med samordnad individuell planering i samband med utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

Ärendebeskrivning 
Från 1 januari 2018 gäller ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612) som ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar och ökar kraven på 
samverkan mellan kommun och region. Lagstiftningen reglerar en förändrad planerings- och 
samordningsprocess för personer som omfattas av lagen och ska skrivas ut från sluten hälso-
och sjukvård, nya bestämmelser för betalningsansvaret och kommuners fristdagar som minskar 
från fem till tre. 

Samordnad vårdplanering (SVP) i slutenvården före utskrivning ersätts av samordnad 
individuell planering (SIP) som företrädesvis kommer kunna ske efter utskrivning i den 
enskildes bostad, på Hälsocentral eller annat alternativ utifrån den enskildes önskemål, 
förutsättningar och behov. 

I Norrbotten sker ett länsgemensamt arbete mellan kommunerna och regionen för framtagning 
av nya riktlinjer, rutiner samt anpassning av nytt IT-system Lifecare. En förändring på individ-
och verksamhetsnivå är att för personer med sedan tidigare beviljade hemtjänstinsatser och 
förändrade behov planeras de förändrade och eller utökade hemtjänstinsatser som krävs för att 
möjliggöra och säkerställa trygg hemgång inom ramen för befintligt biståndsbeslut för vidare 
uppföljning vid den samordnade individuella planeringen. Tidpunkten för SIP styrs av det 
individuella ärendets omfattning och karaktär, men inom ram 1-21 dagar. 

Det är vanligt förekommande med förändringar i individens behov första tiden efter 
slutenvårdsepisoden för att senare utvecklas till mer varaktig karaktär. Konsekvensanalys i 
implementeringsarbetet gällande avgifter, delar av handläggning och administration påvisar 
förändringsunderlag för att säkerställa rättssäkert förfarande utifrån varaktighetsaspekten och 
den nya planeringsprocess som SIP innebär genom att debitering av hemtjänstavgift korrigeras 
alternativt kopplas på när SIP:en är genomförd och den enskildes behov, individuella mål och 
önskemål är utredda och därigenom också handläggningen säkerställd med välgrundat
biståndsbeslut. Ärendet kan naturligtvis också avslutas på grund av att ingen ansökan görs, 
beslut om annan insats fattas, behoven har upphört eller tillgodoses på annat sätt. Förutom 
ovanstående analys så bedöms föreslaget debiteringsförfarande även minska en del 
administration. 

Beslutsunderlag 
 Debitering av avgifter kopplat till ny samverkanslag 
 Socialtjänstens utredning om ny samverkanslag 

(9 av 30)



  
 

  
          

             
            

    

              
          

             

              
    

        

               
               

             
  

          

             

        
               

             
                
    
      
          

     
             

           
           

    

      
             

               
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

9. Ny delegationsordning 
Diarienr 17SN385 

Förslag till beslut
Att Socialnämnden antar förslag på ny delegationsordning och godkänner föreslagna ändringar. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Socialnämnden har en ny delegationsordning utarbetats där de tre tidigare 
delegationsordningarna har förts samman till en gemensam för hela Socialtjänsten. De lagrum 
som var inaktuella har uppdaterats. 

Ett inledande kapitel kring beslutanderätt och delegation har lagts till samt en förteckning över 
olika förkortningar som används i delegationsordningen. Delegationsordningen har också fått 
en innehållsförteckning samt tydligare rubriker och disposition för att lättare hitta det man 
söker. 

Helt nya ärenden som inte funnits i den gamla delegationsordningen är grönmarkerade samt att 
det står NY i anmärkningsrutan. 

Det som är felaktigt och ska bort är rödmarkerat. 

Förslag på ändrad delegation i några ärenden har inkommit från Stöd till försörjning. De nya 
förslagen på delegat är markerade med grön text. Gäller ändring i delegation från VO-chef till 
enhetschef. Detta utifrån att enhetschef för försörjningsstöd tidigare inte funnits och då har VO-
chef haft delegation. 

Rutinen för hur man gör förändringar i delegationsordningen har också uppdaterats. 

Verksamheten har kommit med följande synpunkter och önskar följande ändringar av delegat i 
delegationsordningen: 

A2.7 Ändra delegat från IU till delegaten i ursprungsbeslutet. 
En myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig vara uppenbart oriktigt kan ändra 
beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan nackdel för den enskilde. 
I 27 § FL står det att en rättelse ska göras om myndigheten har fattat ett beslut: 
- som är uppenbart oriktigt 
- som kan ändras snabbt och enkelt 
- om ändringen inte är till nackdel för någon enskild part. 
Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda. 
Det framgår i Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd att lagstiftarens intention är att 
samma tjänsteman som fattade beslutet även ska göra omprövningen. Granskningen innebär 
inte att delegera socialnämndens beslutanderätt utan ses som en handläggningsåtgärd inom 
ramen för tjänstepersonens allmänna uppgifter. 

A2.5 Ändra delegat från IU till ursprungsdelegaten. 
I konsekvens av ovanstående resonemang så bör urspungsdelegaten vara den som prövar om 
handlingen kommit in i rätt tid och avvisar överklagandet när det inkommit för sent inklusive 
överklagningsbart avvisningsbeslut. 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

Beslutsunderlag 
 Ny delegationsordning 
 Socialnämndens delegationsordning - arb material 
 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 
 Uppdatering av delegationsordning och önskemål om förändringar 

Expedieras till 
Beslutet inklusive delegationsordning och rutin ska skickas till avdelningschefer och VO-
chefer. 

(11 av 30)



   
 

  
         

           
  

           
             

             
             

            
  

         
             

          
     

          
        

  
       

 
   

        

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

10. Patient- och brukarmedverkan 
Diarienr 17SN386 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att anta Handlingsplan för Patient- och 
brukarmedverkan i Norrbottens län samt godkänna sammanställning av aktiviteter på området 
patient- och brukarmedverkan. 

Ärendebeskrivning
En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 har antagits i 
Norrbotten och med den som grund har man även utarbetat en handlingsplan inom området. 

Målet med patient- och brukarmedverkan är att patienter och brukare medverkar aktivt på 
individ-, verksamhets- och systemnivå inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta för att 
uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 
utifrån patientens/brukarens perspektiv. 

I sammanställningen beskrivs Socialtjänstens aktiviteter gällande patient- och brukarmedverkan 
uppdelade på de olika nivåerna. Nya aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med presenteras 
också. Aktiviteterna innebär att handlingsplanen implementeras i verksamheten samt att 
verksamheterna erbjuds ytterligare information om detta. 

Förvaltningens sammanställning sänds även till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten där 
den blir en del i en sammanställning på länsnivå. 

Beslutsunderlag 
 Patient- och brukarmedverkan 
 Patient- och brukarmedverkan-Sammanställning av socialtjänstens aktiviteter på området 
 handlingsplan-foer-patient-och-brukarmedverkan-i-norrbottens-laen-modeller-och-arbetssaett 

Expedieras till
Avdelningschefer och VO-chefer Socialtjänsten 
Sammanställningen ska även skickas till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten. 

(12 av 30)



    
 

  
        

          
           

              
          

        
          

  
            

            
           

       
 
 
 
  
 
  

   
    

   

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

11. Revidering av ledningssystem 2107 
Diarienr 17SN381 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta reviderat ledningssytem för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning
I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen omfattar 
både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 
(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

Syfte med ledningssystem 
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. Därför 
behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra 
kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den 
som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 
• Planera 
• Leda 
• Kontrollera 
• Följa upp 
• Utvärdera 
• Förbättra verksamheten 

Beslutsunderlag 
 Revidering av ledningssystem 2017 
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2017 
 SOSFS 2011 9 Ledningssystem-föreskrift 

(13 av 30)



     
 

  
     

        
          

            
           

  

    
     

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

12. Information till förtroendevalda angående motorvärmarplats 
Diarienr 17SN421 

Förslag till beslut
Efter åtgärd läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att 
utarbeta ett system där förtroendevalda med årsarvode betalar för tillgång till 
motorvärmarplats. Nämndsekreterare har uppdraget att inhämta de uppgifter som ska ligga som 
underlag till hyresavtalet som tecknas med Fastighets- och serviceförvaltningen. För mer 
information, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Information till förtroendevalda angående motorvärmarplats 
 Information om förtroendevaldas parkering vid stadshuset 

(14 av 30)
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Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

13. Återrapportering av ärendebevakningslistan december 
Diarienr 17SN380 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för december som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Medborgarförslag angående eftervård (missbruksvården) 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 

(15 av 30)



       
       

    
 

  
         

           
         

           
  

               
               

          

                
           

            
            

            
              

     

           
             
         

          

          
    
          

     

      
       

          
    
  
         

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

14. Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av 
socialsekreterarnas arbetsmiljö inom Barn och familj samt 
Försörjningsstöd. Dnr 2017/019974, 2017/024529 
Diarienr 17SN164 

Förslag till beslut
Socialnämnden avger bifogat beslutsunderlag som svar på Arbetsmiljöverkets ställda krav. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektionsbesök i syfte att kontrollera arbetsmiljön och vårt 
förebyggande arbetsmiljöarbete för socialsekreterare inom Barn och familj och 
Försörjningsstöd. Inspektionen ingår som en del av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
arbetsmiljön för socialsekreterare. 

Vid inspektionen ställdes krav på att verksamheten inom Barn och familj behövde se över sina 
rutiner avseende hot och hot om våld och rutiner för introduktion. Bifogat underlag svarar upp 
mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt inspektionsmeddelande. 

Vid inspektionen inom Försörjningsstöd ställdes bland annat krav på att vi skulle ta hjälp av en 
utomstående resurs för att undersöka och riskbedöma samt planera åtgärder beträffande 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden. AMSAB är den konsult vi anlitat och dom 
har gjort en nulägesanalys och ett förslag till handlingsplan. AMSAB har intervjuat 
socialsekreterare, administratörer och chefer inom enheten, några tidigare anställda och haft en 
fokusgrupp med de fackliga organisationerna. Vi har i arbetet med att formulera en egen 
handlingsplan haft AMSABs förslag som utgångspunkt. 

Tillsammans med de fackliga organisationerna har innehåll och åtgärder i bifogad 
handlingsplan diskuterats för att uppnå syftet, att komma tillrätta med bristerna i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Försörjningsstöd. Handlingsplanen svarar upp 
mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt inspektionsmeddelande. 

Beslutsunderlag 
 Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 

Barn och familj samt Försörjningsstöd 
 Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 

verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer_slutprodukt 
 Introduktionsstruktur 
 Säkerhetsrutiner och handlingsplan vid hot och våld_slutversion 
 Åtgärder vid akut händelse om hot eller våld 
 Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 

enheten Stöd till försörjning, handlingsplan 
 Innehåll planeringsdag 171214 
 Resultat av inspektion vid Individ- och familjeomsorgen gällande socialsekreterarnas 

arbetsmiljö 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

15. Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2018 
Diarienr 17SN344 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättade bilagor till socialnämndens 
verksamhetsplan för 2018 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen
inför 2018. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med 
verksamhetsbeskrivande bilagor. 

Beslutsunderlag 
 Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2018 
 SO 2018 bilaga 17-12-05 
 Verksamhetsplan ÄO 2018 

(17 av 30)



    
 

  
      

             
             

              
   

                 
                 

          
             

                  
      

   
  

 
  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

16. Månadsrapport missbruksvård november 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för november 2017 

Ärendebeskrivning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 
10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med oktober. Antalet 
vårddygn på behandlings-hem är 50 dygn färre än föregående månad. Fyra 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 något färre jämfört med oktober månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under november kostat 1 175 778 kr vilket är ca 59 
000 kr mer än f g månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård november 2017 
 Månadsrapport november 2017 

Expedieras till
Månadsrapport november 2017 

(18 av 30)



     
 

  
  

          
         

                 
       

              
          

              
            

           

              
                

        

               

      

                
              

    

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

17. Hemtjänsttimmar SO – November 2017 
Diarienr 17SN3 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna 
har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, i juni 2017 319 
tim/v och nu i november 2017 287 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 november 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 14 timmar 
per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. 
Psykosocialt stöd timmar har minskat marginellt med 1 tim/v. 

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 

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - November 2017 

(19 av 30)



     
    

 

  
  

           
               

            
          

        
      

                
               
                

                
       

                
              

              
                  

            
   

                
             

              
        

           
             

              
             

    

       

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2017-12-20

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 12 timmar/dag jämfört med oktober vilket 
motsvarar ca 3 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 4. Timmarna för den hälso och 
sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 2 
timmar/dag, motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 1 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 758 tim 759 tim/dag Omsorgstagare 694 
Hemsjukvård 609 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 59 

13 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 4 till demensboende och 9 
till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under november i väntan 
på plats till särskilt boende. Den 8 december fanns totalt 19 icke verkställda beslut om särskilt 
boende. 8 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 6 befinner 
sig i ordinärt boende, 5 på Trädgårdens äldrecentra. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda på annat sätt.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. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken liksom de som blir kvar i väntan på
Äldrecentrat i väntan på förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den enskilde 
samt att anhöriga avlastas. 

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. Att personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till 
särskilt boende minskar tillgängliga platser för bedömning och avlösning. 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 
behovet av hemtjänst är större än budget. Förväntan att korttidsplatser Villa Utkiken skulle 
bidra till att minska hemtjänsttimmarna har inte infriats. En del kan förklaras med att 
färdigställande av lägenheter på Källbogården tog längre tid än planerat samt tomhållning av 
lägenheter på Norrgården pga vattenskador. 

Beslutsunderlag 
 Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård november 2017 

(20 av 30)



       
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

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

(22 av 30)



       
  

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

20. Månadsuppföljning placeringar i förstärkt familjehem och på 
institution 2017 
Diarienr 17SN6 

(23 av 30)



     
 

  
       

         
           

                
            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

21. Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2018 
Diarienr 17SN427 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner listan på adjungerade ledamöter för 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 
socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 
deltagande. 

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 
vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 

Januari – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

Februari – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

Mars – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

April – Dan Lindvall och Siv Forslund 

Maj – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

Juni – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

September – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

Oktober – Dan Lindvall och Siv Forslund 

November – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

December – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

Beslutsunderlag 
 Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2018 

(24 av 30)



  
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

22. Delegationsbeslut 2017 
Diarienr 17SN7 

(25 av 30)



   
 

              
    

            

       
     
     
     

             

   
              

      
  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

23. Delgivningar december 2017 
Diarienr 17SN414 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) kvartal 2 2017 
 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen SoL kvartal 2 2017 

(2/2) 
 § 272 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 
 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 
 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 
 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 
 § 262 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 

2018 
 § 262 Verksamhetsplan 2018-2020 
 § 300 Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och verksamhetsutveckling 

(2/2) 
 Brev till kommunstyrelser angående utskrivning från sjukhus 
 Redovisning av ärendeflödet_2017-12-14 

(26 av 30)



  
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

24. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 17SN8 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

25. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 17SN13 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

26. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 17SN11 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2017-12-20

27. TEMA: Kontaktpolitiker 
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Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

 

Ärende 2 

Utvalda ärenden 



   

  
 

Ärende 3 

Månadsuppföljning ekonomi 
november 2017 



 

 

   

  
         

                
          

               
               

      

                 
          
                   

                   
  

             
             

          

              
          

               
                  

            

               
              

     

  
   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-05 
Dnr 17SN1 

Månadsuppföljning ekonomi november 2017 

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

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med november på – 35,2 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden +0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat 
på – 39,8 mkr varav semesterlöneskulden står för -1,6 mkr. Förvaltningen arbetar med besparingar och 
försöker att sänka kostnader och varje nämnd presenteras förslag på åtgärder och besparingar för att 
minska budgetunderskottet 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 (4 172) 4576 dygn 2016 till (4 795) 5 195 dygn 2017 för perioden januari 
till och med november. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 570 kr/dygn vilket är ca 200 kr 
dyrare än 2016. 

Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun under 2017 
i och med att Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande behov. Fler ärende 
kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med november på 4,2 mkr. Förändrade regler 
från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 kr/dygn. 

Inom Missbruksvården är nu antalet vårddygn på samma nivå som under 2016, då antalet vårddygn 
legat på en lägre nivå under hösten. Totalt antal vårddygn under 2017 är 6 457 dygn. Snittkostnaden 
för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. 

Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten 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 november 2017 
SN bild november 2017 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

   

                
          

               
               

      

                
        

                
              

             
           

            
             

            
            

              
                 

              
              

            
         

   

              
                

          
            

                

            
           

            
           

         
   

Socialtjänsten Datum: 2017-12-04 

Månadsuppföljning ekonomi november 2018 

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med november på – 35,2 mkr, av det resultatet är 
semesterlöneskulden +0,3 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten redovisa ett resultat 
på – 39,8 mkr varav semesterlöneskulden står för -1,6 mkr. Förvaltningen arbetar med besparingar och 
försöker att sänka kostnader och varje nämnd presenteras förslag på åtgärder och besparingar för att 
minska budgetunderskottet 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 (4 172) 4576 dygn 2016 till (4 795) 5 
195 dygn 2017 för perioden januari till och med november. Snittkostnaden för en placering 
ligger på ca 3 570 kr/dygn vilket är ca 200 kr dyrare än 2016. 

 Personlig assistans, fyra ärenden har överflyttats från Försäkringskassan till Piteå kommun 
under 2017 i och med att Försäkringskassan har ändrat bedömningen för grundläggande 
behov. Fler ärende kommer att omprövas vilket kan innebära en ökning av kostnader. 

 Migrationskostnader som ej är återsökningsbara till och med november på 4,2 mkr. 
Förändrade regler från 1 juli har minskat ersättningarna från migrationsverket med 550 
kr/dygn. 

 Inom Missbruksvården är nu antalet vårddygn på samma nivå som under 2016, då antalet 
vårddygn legat på en lägre nivå under hösten. Totalt antal vårddygn under 2017 är 6 457 
dygn. Snittkostnaden för vårddygn har ökat med 200 kr/dygn till ca 2 300 kr/dygn. 

 Sommarrekryteringen har varit svårare än tidigare år och verksamheten 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 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på ett resultat på – 2,2 mkr för 
perioden och en prognos för helåret på – 2,3 mkr. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 
sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje chef har jobbat igenom sina 
rehabiliteringsärenden. Det har medfört en stor förbättring på sjukfrånvaron som förvaltningen lyckats 
sänka jämfört med tidigare år. Ligger nu på 7,8 % jämfört med 9,6 % motsvarande period 2016. 

För att säkerställa vikarier vid frånvaro har förvaltningen 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 men en återhämtning har skett efter semesterperiodens slut. 
Socialnämnden ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och 
färre utbildad personal. 



 

   

                  

                
               

                
                 

           
              

                 
        

                 
                 

                
               

           
 

               
        

                
            

      

Socialtjänsten Datum: 2017-12-04 

Stöd och Omsorg 

Stöd och Omsorg har ett resultat för perioden på – 34,8 mkr, prognosen för helåret är – 36,2 mkr 

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 38 hushåll 2016 till 56 hushåll 2017. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Förvaltningen ser utmaningar med försäkringskassans ändrade 
regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. Under november 
är det fyra nya ärenden som ökar kostnaderna för personlig assistans. Det är nya ärenden, utökningar i 
befintliga samt ärenden där kommunen tappat ersättning från försäkringskassan. 

Stöd till barn och familj Något minskat inflöde av ärenden men räknat på årsbasis är antalet ärenden 
högt. I dagsläget är ärendekön på ca 7 ärenden, och kommunen har köpt utredningar från konsulter för 
att hålla lagstadgade utredningstider. Det är 16 utredningar som konsulter arbetar med och som inte är 
klara. 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 15 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. Förvaltningen har trots upprepade 
försök inte lyckats att rekrytera egen personal. 



 

            
                

                

               
                

              
               
               

           
             

           
              

            
             

                 
      

           
          

             
 

               
              

          

             
                

                
                   

Socialtjänsten Datum: 2017-12-04 

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

Psykosocialt stöd Antalet placerade på institutionsvård för vuxna har minskat och är lägre än vid 
samma tidpunkt föregående år. På årsbasis är antalet vårddygn på samma nivå som 2016 beroende på 
fler placeringar april-juli jämfört med 2016. Under augusti till november har placeringarna minskat. 
Antalet besök inom öppenvården har ökat med ca 1300 besök jämfört med 2016 under perioden 
januari till november. LSS-boende har ökade kostnader på grund av extrabemanning på grund av 
omvårdnadskrävande brukare. Socialtjänsten får lägre ersättning från Migrationsverket än vi tidigare 
erhållit för en placering på ett LSS-boende. Det påverkar resultatet för boende LSS negativt. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen resultat är +1,7 mkr och prognosen för helåret är -1,3 mkr. 
Resultatet har påverkats positivt av att förvaltningen inte under året kunnat verkställa beslutet om 
arbetskläder. Framtidens äldreomsorg och medel avsatta för oförutsedda behov bidrar också positivt 
till resultatet. Från september har arbetskläder till de anställda införts vilket påverkar kostnaderna 
resterande del av året. I dagsläget har vi 8 platser som vi tomhåller pga av vattenskada, ombyggnation 
mm. Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. 

Ordinärt boende Verksamheten arbetar med innovation i olika projekt. 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 Flera av boendena har ett minusresultat vilket främst beror på vårdkrävande brukare 
och därigenom extrabemanning samt sommaravtalet. Det har också varit svårt att rekrytera vikarier 
vilket gjort att ordinarie personal arbetat övertid och därigenom ökade kostnader. 

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. Verksamheten har budget för 
beställare hemtjänst med ca 725 tim/dag. I oktober är det 747 tim/dag vilket är mer än vad som finns 



 

             
            

                   
 

Socialtjänsten Datum: 2017-12-04 

budgeterat. I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet. Det har dock inte minskat 
antalet hemtjänsttimmar i någon stor utsträckning beroende på platser som tomhålls samt 
volymökningar. I dagsläget är det drygt 20 personer i kö till särskilt boende varav 10 just nu bor på 
Villa Utkiken 



  
     

 

 

 

  

 

  

  

 

   

           

   

          

       

      

            

       

      

        

            

          

             

               

                

                  

              

             

                

             

           

                  

                  

            

               

                   

             

    

             

                 

                

              

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

Verksamhet 

Budget jan-

november 

2017 

Utfall jan-

november 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-november 

2017 

Utfall jan-

november 

2016 

Budgetavvikelse 

jan-november 

2016 

Budgetavvikelse 

jan -oktober 2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning/Bemanningsenhet 

Administrativa enhet 

Förändring semesterlöneskuld 

23 761 

1 494 

11 275 

10 222 

769 

25 972 

1 421 

15 087 

9 315 

149 

-2 211 

73 

-3 811 

907 

620 

16 812 

1 359 

6 343 

7 596 

1 513 

200 

96 

1 608 

-1 504 

0 

-2 295 

78 

-3 882 

848 

661 

-2 301 

0 

-3 175 

775 

99 

-86 

30 

382 

1 171 

-1 669 

0 

STÖD O OMSORG 292 941 327 698 -34 758 294 104 10 188 -33 060 -36 228 -14 584 

Avdelningsgemensamt 4 892 2 758 2 135 4 516 152 1 958 1 272 6 484 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

917 

-816 

5 478 

-687 

252 

-828 

4 115 

-781 

665 

12 

1 363 

94 

398 

-821 

7 014 

-2 074 

-22 

7 088 

2 971 

-25 

581 

15 

1 153 

208 

400 

50 

1 450 

-628 

-1 226 

-29 

8 051 

-312 

Stöd till försörjning 41 974 44 464 -2 490 40 388 -972 -1 821 -2 750 -167 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

16 658 

25 316 

21 211 

23 253 

-4 553 

2 063 

17 630 

22 758 

946 

-4 800 

-3 463 

1 642 

-5 000 

2 250 

-1 164 

997 

Stöd till vuxna med funktionshinder 63 020 68 525 -5 505 68 336 -1 484 -4 596 -5 900 -2 567 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

5 637 

3 111 

2 979 

44 099 

7 194 

6 007 

3 201 

4 081 

48 806 

6 430 

-370 

-90 

-1 102 

-4 707 

764 

6 928 

4 105 

4 212 

46 284 

6 807 

-1 015 

-1 233 

-1 620 

551 

-3 357 

-449 

-26 

-914 

-3 874 

666 

-450 

-100 

-1 200 

-4 800 

650 

-1 522 

-608 

-1 357 

274 

646 

Stöd till barn och familj 63 066 82 063 -18 997 64 167 -3 962 -18 326 -19 300 -4 462 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

4 308 

6 050 

12 409 

40 300 

13 226 

6 873 

14 450 

47 515 

-8 918 

-823 

-2 041 

-7 215 

8 866 

6 020 

12 761 

36 521 

-520 

34 

1 091 

-12 298 

-9 255 

-727 

-1 715 

-6 629 

-9 500 

-900 

-2 000 

-6 900 

-4 215 

-878 

-343 

973 

Psykosocialt stöd 119 989 129 889 -9 901 116 696 200 -10 274 -9 550 -13 872 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

871 

22 271 

69 487 

9 551 

17 809 

406 

23 130 

71 893 

16 269 

18 191 

465 

-859 

-2 406 

-6 718 

-382 

768 

18 946 

65 799 

14 168 

17 015 

0 

-221 

-1 904 

-10 417 

43 

0 

28 

429 

-861 

-2 039 

-7 435 

-368 

0 

500 

-800 

-2 000 

-7 000 

-250 

243 

-522 

-2 187 

-11 347 

-59 



  
     

 

 

 

  

 

  

  

 

   

          

        

          

          

               

         

             

           

      

           

             

         

           

            

          

          

              

          

           

           

          

           

           

     

               

       

       

             

           

                

            

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

Verksamhet 

Budget jan-

november 

2017 

Utfall jan-

november 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-november 

2017 

Utfall jan-

november 

2016 

Budgetavvikelse 

jan-november 

2016 

Budgetavvikelse 

jan -oktober 2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2017 

2016 års 

budgetavvikelse 

ÄLDREOMSORG 432 818 431 081 1 737 415 852 4 083 1 221 -1 286 -5 031 

Avdelningsgemensamt 15 912 9 551 6 361 7 833 4 278 6 376 3 900 3 519 

Framtidens äldreomsorg 5 508 2 925 2 584 1 084 -2 498 2 518 3 000 3 642 

Ordinärt boende 63 385 63 614 -229 56 760 -685 -748 -700 -4 234 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 13 493 14 157 -664 13 097 181 -1 021 -1 000 -1 164 

Nattpatrull 6 110 6 176 -67 5 978 -802 -57 0 193 

Hemsjukvård dag & natt 23 539 23 095 443 18 741 -2 126 228 -400 -1 275 

Rehabteamet 15 489 16 008 -519 15 281 372 -487 -500 -2 459 

Samvaron 2 293 1 916 377 2 008 564 422 350 355 

Övriga verksamheter ordinärt boende 2 461 2 261 201 1 656 -3 120 167 850 116 

Särskilt boende 231 050 234 577 -3 526 236 610 -1 -3 374 -3 500 -3 891 

Österbo 22 423 22 424 -1 22 361 -347 -162 0 52 

Källbogården 18 370 18 602 -232 21 818 -930 -215 -200 -483 

Öjagården 16 778 17 004 -226 17 187 -1 111 -331 -200 -981 

Norrgården 25 858 25 881 -23 26 302 213 -28 0 -1 148 

Mogården 26 715 26 770 -56 26 322 -653 -243 -100 25 

Hortlaxgården 26 545 28 167 -1 623 28 061 -400 -1 486 -1 600 -677 

Roknäsgården 19 399 19 456 -57 21 358 -161 -176 0 -399 

Berggården 28 737 28 889 -153 28 466 -164 -193 -100 -230 

Rosågränd 8 242 8 954 -712 8 952 -421 -611 -700 -187 

Munkberga 17 689 18 460 -771 17 656 856 -704 -800 -514 

Övriga verksamheter särskilt boende 20 296 19 971 325 18 127 -7 287 775 200 649 

Utredning/Bedömning/Avlösning 135 622 140 072 -4 450 133 890 211 -4 317 -4 500 -7 920 

Betalningsansvar 310 151 158 85 -9 480 130 150 40 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 86 168 92 470 -6 302 91 381 265 -5 683 -7 000 -9 894 

Bostadsanpassning 3 337 2 895 441 3 071 148 158 0 -19 

Färdtjänst 2 521 2 473 47 2 372 1 569 51 0 142 

Övriga versamheter U/B/A 43 287 42 082 1 206 36 981 2 326 1 027 2 350 1 811 

Omvårdnadsintäkter -16 499 -17 946 1 447 -16 671 2 244 1 306 1 550 2 653 

Förändring semesterlöneskuld -2 160 -1 711 -450 -3 653 -10 065 -540 -1 036 1 201 

Totalt Socialtjänsten 749 520 784 752 -35 232 726 767 0 -34 134 -39 815 -19 702 
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Socialförvaltningens åtgärder för 
att stärka budgetprognosen 2017 



 

 

      

  
        

             
            

                
           

               
            

              

      

  
  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-27 
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 att till varje nämnd 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 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

          

     
 

           
        

             
            

              
              

                 

 

 

    
 

     
    

    
    

    
    

  
    

     
     

 
      
    

  
   

 
   

 

    
    

Datum 
2017-12-04 

Förvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2017 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att 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 

Påbörjat av Johan 
H. 

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/samarb 
ete med inköp 

? ? 

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

Pågående ? ? 

Ta fram riktlinjer för placeringar barn 
och unga. 

Pågår upp i 
nämnden feb 
2018 

Ta fram riktlinjer för missbruksvård samt 
placeringar missbruk 

Pågår upp i feb 
nämnden feb 
2018 

Föreslå lämpliga verksamheter för 
intraprenad. 

Projektkontoret 
kommer att få i 
uppdrag att 
utreda. Påbörjas 
början 2018. 



        
    

 

  
 

   
    

   
       

      

3 
Räkna på ett nytt jourhem för att minska 
kostnader för placeringar av barn. 

Pågår, 
Familjehems-
gruppen arbetar 
med uppdraget. 

Arbeta med HRM genomlysningen? 
Utreda nedläggning av vissa 
verksamheter exempelvis Våga Vilja 

Pågår 

Ta upp arbetet med framtidens stöd och 
omsorg. 
Minska 4 platser Berggården (Dubletter) Nej, Utredning 

pågår. 



   

  
   

 

Ärende 5 

Fördelning av 
Kommunfullmäktiges ramtillskott i 

VEP 2018-2020 



 

 

      

  
     

           
               

        
               

       

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-29 
Dnr 17SN398 

Fördelning av Kommunfullmäktiges ramtillskott i VEP 2018-2020 

Förslag till beslut 
Att fördela ramtillskott enligt förslag nedan 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges VEP 2018-2020 fick socialnämnden ett ramtillskott på 8,0 mkr. 
Förvaltningens förslag till fördelning är att 3,5 mkr går till avdelningen Stöd och omsorg för 
att stärka verksamhetsområdet Barn och familj. Förvaltningsövergripande, administrativa 
enheten och bemanningsenheten får ett tillskott på 3,0 mkr. Det ska användas till att utöka
personella resurser. Äldreomsorgen får 1,5 mkr. 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

   

Ärende 6 

Rapport internkontroll ekonomi 
2017 



 

 

   

  
      

           
         

 
  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-04 
Dnr 17SN416 

Rapport internkontroll ekonomi 2017 

Förslag till beslut 
Att godkänna rapporteringen av 2017 års interkontroll. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2017 utarbetades in internkontrollplan ekonomi som beslutades av socialnämnden. Efter 
genomförd kontroll har en rapport sammanställts som redovisas för nämnd. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2017 
Internkontroll SOC 2017 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

           
           

         
    

 
           

          
            

              
          

             
           
    

            
            

         
             

        
             

    

           
              

             
             
              

              
    

  
              

                
              

           
             

  

           
   

2017-11-22 

Rapport: Internkontroll Socialtjänsten 2017 

I 2017 års internkontrollplan för Socialtjänsten anges att ansvariga ekonomer och 
controllers under året ska granska hanteringen av privata medel, leasingbilar och 

bensinkort, avtalshanteringen, försörjningsstöd och egna medel, betalning av fakturor 
samt behandlingen av sekretessklassade fakturor. 

Privata medel 
På kommunens samtliga tio särskilda boenden inom äldreomsorgen finns värdeskåp för 
förvaring av vårdtagarnas privata medel (kontanter). Det är ansvarig personal/kontaktperson 
tillsammans med boendecheferna som är ansvariga för att reglerna kring hanteringen av 
privata medel efterföljs. Under sommaren 2017 har en granskning av privata medel gjorts på
tre särskilda boenden inom ÄO, dessa är Hortlaxgården, Rosågränd och Roknäsgården. 

Kontrollerna utfördes genom att man först tittade på rutinerna för hanteringen av privata 
medel tillsammans med boendecheferna. På samtliga tre granskade boenden stämde deras 
rutiner överens med socialnämndens riktlinjer. 

Därefter kontrollerades de värdeskåp som tillhör varje lägenhet på boendena. I 4-6 
lägenheter på varje boende avstämdes kassaböckerna av mot kvitton och kontanter. I 
samtliga värdeskåp som kontrollerades på Hortlaxgården, Rosågränd och Roknäsgården 
sköttes hanteringen av privata medel på ett korrekt sätt, frånsett från några mindre 
bokföringsmässiga brister. Förbättringsförslag påtalades till boendecheferna som kommer 
att arbeta vidare under hösten med att ytterligare förankra riktlinjerna hos såväl berörd 
personal som de boendes anhöriga. 

Under 2014 gjordes en omfattande utbildning inom SO-avdelningen gällande privata medel. 
Under sommaren gjordes en granskning av 4 gruppboenden inom stöd och omsorg. Det som 
framkom var att det för en del brukare saknades ifyllda blanketter om överenskommelser 
mellan personal på boendet och brukare/god man. Dessutom har personalen på en del 
ställen hand om rätt så stora summor privata medel och summorna bör minskas eftersom 
kommunens åtagande ska begränsas till den boendes behov av kontanter i det dagliga livet. 
Förbättringsförslag påtalades till berörd personal. 

Leasingbilar och bensinkort 
En speciell rutin för leasingbilar finns upprättad för Socialtjänsten. Där framgår det att en 
pärm med instruktioner för ifyllande av körjournal ska finnas i respektive bil. Varje bil har en 
bilansvarig som bland annat ansvarar för att körjournalen är komplett ifylld samt 2 ggr/år 
lämnar uppgifter från denna till berörd administratör. Administratören har sedan ansvaret 
för att fylla i förteckningen över leasingbilar med aktuella bilar och bensinkort samt 
körsträckor och tankningsvolymer. 

Sökväg till Excelfilen för äldreomsorgen där registreringar sker två gånger per år: 
V:\SOC\STÖDPROCESSER\Ekonomi\Leasingbilar\Uppföljning leasingbilar\Uppföljning leasingbilar ÄO.xlsx 
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Vid granskningen upptäcktes några mindre oklarheter gällande bränsleförbrukningen för tre 
av leasingbilarna i förteckningen, detta kontrollerades av administratören. I samtliga fall 
rörde det om att man råkat läsa av mätarställningen fel och således fyllt i fel miltal i 
körjournalen. Efter kontakt med respektive bilansvarig kunde detta korrigeras och bränsle-
förbrukningen bedöms då som normal. Samtliga tankningskvitton finns sparade och 
överensstämmer med körjournaler och fakturor. I övrigt efterföljs rutinerna på ett bra sätt
och det fanns inget annat att anmärka på inom ÄO-avdelningen. 

Av leasingbilarna inom SO är de flesta körsträckor och bränslemängd inrapporterade och 
bränslemängd och körsträcka står i proportion till varandra. 

Avtalshantering 
Det är avgiftshandläggaren inom administrativa enheten som sedan 2014 har ansvar för att 
se till att avtalskatalogen hålls uppdaterad, samtidigt har avgiftshandläggare ansvar att se till 
att avtalen som verksamheten lämnar in blir förvarade på rätt sätt. Alla avtal som är 
inlämnade finns i avtalsregistret och verksamheten är informerade om att avtal ska lämnas 
in vid nyteckning, förlängning och avslut. Under året har ett arbete pågått och pågår 
fortfarande med att se till att de avtal som finns i avtalsdatabasen fortfarande är aktuella. 
Avgiftshandläggaren upplever att verksamheten har blivit bättre på att lämna in nya avtal 
eller meddela när de har ändrats eller avslutats, men hon skulle vilja ha tydligare rutiner och 
att rutinerna ingår som en del av ekonomiutbildning för nya chefer, samtidigt som utbildning 
i Kommers (avtalskatalogsystem) så att cheferna själva kan gå in och ta fram avtalsuppgifter 
vid behov. 

Rutiner: 
 Nytecknade avtal ska lämnas in till avgiftshandläggaren så snart som möjligt. Därefter 

läggs avtalsuppgifterna in i Kommers och originalavtalet förvaras i socialtjänstens 
arkiv under rätt pärm. Berörd verksamhet får ett mail med både länk till avtalet och 
sökord i kommers. 

 Bevakning av avtalets löptid sker genom Kommers där avgiftshandläggaren får ett 
automatiskt meddelande vid löptidens utgång. (Löptiden väljs vid registrering av 
avtalet i systemet). 

 Vid bevakningsmeddelande, kontaktar avgiftshandläggare berörd verksamheten för 
uppföljning av avtalet. Är avtalet fortfarande giltigt förlängs löptiden med ett år. Är 
avtalet inte längre giltigt, avslutas det i Kommers och originalet flyttas till pärmen för 
avslutade avtal. 

Försörjningsstöd och egna medel 
Internkontroller av utbetalt försörjningsstöd och hanteringen av egna medel har utförts under året 
enligt rutiner för stickprov utbetalning av försörjningsstöd och egna medel. Dokumentation av utförd 
kontroll är inlämnad till ekonom. 

Betalning av fakturor 
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Det är av viktigt att leverantörsfakturor betalas enligt fakturans förfallodatum. Detta för att 
undvika eventuella påminnelseavgifter men även för att inte riskera minskat förtroende för 
kommunen som kund. 

Genom stickprov där man jämför förfallodatum och datum för beslutsattest hittades inga 
större avvikelser fram till sista maj 2017. I de flesta fall betalades fakturorna i god tid och i 
några få fall betalades de någon dag efter förfallodatum vilket inte orsakade någon 
påminnelse från leverantören. 

Personuppgifter sekretess inom ekonomiska handlingar 

Det åligger socialförvaltningen att undvika att fakturor med sekretessbelagda uppgifter 
hamnar på Ekonomi- och inköpsavdelningen och därför måste socialtjänsten se till att 
fakturorna är rätt adresserade. Leverantörsfakturor med känsliga uppgifter ska, där det är 
möjligt, bokföras via socialförvaltningens verksamhetssystem VIVA. 

Vid internkontroll genom stickprov visade det sig att rutinerna om fakturasekretess fungerar 
bra i de flesta fall. Administratörerna informerades i de fallen där man hittade att rutinerna 
inte hade följts fullt ut och åtgärderna gjordes omedelbart. Vi har gått igenom rutiner med 
administratörer från verksamheterna där leverantörsfakturor med känsliga personuppgifter 
förekommer. 

 Om faktura med sekretessklassad information av misstag är inscannad av 
ekonomikontoret, meddelar den som fått fakturan i sin inkorg ekonomikontoret att 
ta bort fakturan ur systemet och skicka den i pappersformat till verksamheten. 

 De fakturor som rör brukare kommer i pappersform direkt till verksamheten. 
(Scannas inte in) 

 Alla brukarfakturor förvaras i pärmar, inlåsta i arkivet. Kontakt tas även med 
företaget för att säkerställa att de har rätt adress på fakturan för fortsatt fakturering. 

 De fakturor som inte är kopplade till någon brukare och inte innehåller sekretess-
uppgifter scannas in. Detta gäller även SAVO och övriga dagliga verksamheter. 

Ekonomteamet Socialtjänsten 

Ekonomer: Carmen Karlsson, Emelie Nilsson & Stefan Wiksten, Socialtjänsten 



     

 

Internkontrollplan inom ekonomi Socialnämnden Piteå kommun 2017 

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till När 

(senast) 

Hantering privata medel Kontroll av redovisning privata medel 

Kontroll att rutiner och riktlinjer följs 

Ekonomer 1 ggr/år Stickprov Controller November 

Leasingbilar Kontroll av körsträckor leasingbilar Ekonomer 2 ggr/år Uppföljnings-

underlag 

Controller November 

Bensinkort Kontroll av drivmedelsförbrukning mot körda mil 

Kontroll av rutiner, förvaring, attest 

Ekonomer 2 ggr/år Uppföljnings-

underlag 

Controller November 

Avtalshantering Kontroll av rutiner för att hålla avtalsarkivet är uppdaterat Controller 1 ggr/år 

Löpande 

Stickprov Förvaltningschef November 

Försörjningsstöd Kontroll av utbetalningar försörjningsstöd 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Admini-

stratörer 

förs.stöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Egna medel Kontroll av utbetalningar egna medel 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Admini-

stratörer 

förs.stöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Betalningar av fakturor Kontroll av att fakturor betalas i rätt tid Ekonomer 2 ggr/år Stickprov Controller November 

Personuppgifter sekretess inom ekonomiska 

handlingar Kontroll att fakturor är sekretessbelagda Ekonomer 4 ggr/år Stickprov Controller November 

Internkontrollplan Årsrapport inför bokslutet Controller 1 ggr/år Dokumentation Förvaltningschef 

Nämnd 

December/ 

januari 

Risk och väsentlighetsanalys/Internkontrollplan Kontroll att risk och väsentlighet är aktuell Ekonomer 

Controller 

1 ggr/år Analys Förvaltningschef 

Nämnd 

December -

februari 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-02 
Dnr 17SN417 

Internkontrollplan ekonomi 2018 

Förslag till beslut
Att anta den föreslagna internkontrollplanen ekonomi för 2018 

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska redovisningen som idag sker till nämnden är den månatliga ekonomiska 
uppföljningen. Det är inte tillräckligt för att nämnden fullgjort sitt ansvar för en fullgod 
internkontroll. Redovisningen behöver kompletteras med en internkontrollplan avseende de 
områden där risker bedöms vara stora. 

Förslaget som ekonomer utarbetat på nämndens uppdrag utgår från en risk- och 
konsekvensanalys där områden som bedöms ge störst negativa konsekvenser ska kontrolleras. 
Efter genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys inför internkontrollplan 2018 
Internkontrollplan 2018 

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

Risk- och väsentlighetsanalys inom ekonomi Socialtjänsten Piteå Kommun 2017 

Rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Risk/ 

Väsentlighet 

Rekommenderat 

kontrollområde 

Hantering av rekvisitioner Risk att rekvisitoner används på felaktigt sätt 2 4 8 

Attestrutin Betalar fakturor som inte ska betalas 2 4 8 

Avgifter Piteå kommun tar ut felaktiga avgifter i förhållande till poltiska beslut 2 2 
4 

Fakturering Risk att fakturor inte skapas i rätt tid 

Risk att felaktig momssats används 

Risk att inte fakturering görs eller att fel belopp faktureras 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

Hantering privata medel Risk för förskingring/felaktiga anklagelser/felaktig fördelning 3 4 12 JA 

Leasingbilar Risk för felaktig användning av bilar 

Risk att vi har för många bilar 

2 

2 

3 

3 

6 

6 

Bensinkort Risk för felaktig användning av bensinkort 3 3 9 JA 

Avtalshantering Risk att avtalsarkivet är inaktuellt 3 4 12 JA 

Återsökning statsbidrag Risk att vi missar att ta in pengar 3 3 9 JA 

Föreningsbidrag Risk för felaktiga utbetalningar 1 3 3 

Bidrag från fonder Risk för felaktiga utbetalningar och beslut utifrån felaktiga grunder 1 3 
3 

Försörjningsstöd Risk för utbetalningar till fel personer 3 4 12 JA 

Egna medel Risk för utbetalningar till fel personer 3 4 12 JA 

Personuppgifter Sekretess inom ekonomiska handlingar Risk att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut 3 4 12 JA 

Försenade betalningar av fakturor Dyrare för kommunen då högre avgift för försening kan tas ut 3 2 6 





 

 

 

 

Internkontrollplan inom ekonomi Socialnämnden Piteå kommun 2018 

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till När 

(senast) 

Hantering privata medel Kontroll av redovisning privata medel 

Kontroll att rutiner och riktlinjer följs 

Ekonomer 1 ggr/år Stickprov Controller November 

Bensinkort Kontroll av körsträckor, drivmedelsförbrukning mot körda mil 

Kontroll av rutiner, förvaring, attest 

Ekonomer 2 ggr/år Uppföljnings-

underlag 

Controller November 

Avtalshantering Kontroll av rutiner för att hålla avtalsarkivet är uppdaterat Controller 1 ggr/år 

Löpande 

Stickprov Förvaltningschef November 

Återsökning statsbidrag Kontroll av rutiner så inte sökbara statsbidrag missas 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Ekonom/Controller 1 ggr/år 

Kontroll av 

rutiner samt att 

rutiner finns Controller November 

Försörjningsstöd Kontroll av utbetalningar försörjningsstöd 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Admini-

stratörer 

förs.stöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Egna medel Kontroll av utbetalningar egna medel 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Admini-

stratörer 

förs.stöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Personuppgifter sekretess inom ekonomiska 

handlingar Kontroll att fakturor är sekretessbelagda Ekonomer 4 ggr/år Stickprov Controller November 

Internkontrollplan Årsrapport inför bokslutet Controller 1 ggr/år Dokumentation Förvaltningschef 

Nämnd 

December/ 

januari 

Risk och väsentlighetsanalys/Internkontrollplan Kontroll att risk och väsentlighet är aktuell Ekonomer 

Controller 

1 ggr/år Analys Förvaltningschef 

Nämnd 

December -

februari 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-29 
Dnr 17SN415 

Debitering av avgifter kopplat till ny samverkanslag 2018-01-01 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta särskilt upprättat debiteringsförfarande 
gällande avgifter i ärende med samordnad individuell planering i samband med utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Ärendebeskrivning 
Från 1 januari 2018 gäller ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612) som ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar och ökar kraven 
på samverkan mellan kommun och region. Lagstiftningen reglerar en förändrad planerings-
och samordningsprocess för personer som omfattas av lagen och ska skrivas ut från sluten 
hälso- och sjukvård, nya bestämmelser för betalningsansvaret och kommuners fristdagar som 
minskar från fem till tre. 

Samordnad vårdplanering (SVP) i slutenvården före utskrivning ersätts av samordnad 
individuell planering (SIP) som företrädesvis kommer kunna ske efter utskrivning i den 
enskildes bostad, på Hälsocentral eller annat alternativ utifrån den enskildes önskemål, 
förutsättningar och behov. 

I Norrbotten sker ett länsgemensamt arbete mellan kommunerna och regionen för framtagning 
av nya riktlinjer, rutiner samt anpassning av nytt IT-system Lifecare. En förändring på 
individ- och verksamhetsnivå är att för personer med sedan tidigare beviljade 
hemtjänstinsatser och förändrade behov planeras de förändrade och eller utökade 
hemtjänstinsatser som krävs för att möjliggöra och säkerställa trygg hemgång inom ramen för 
befintligt biståndsbeslut för vidare uppföljning vid den samordnade individuella planeringen. 
Tidpunkten för SIP styrs av det individuella ärendets omfattning och karaktär, men inom ram 
1-21 dagar. 

Det är vanligt förekommande med förändringar i individens behov första tiden efter 
slutenvårdsepisoden för att senare utvecklas till mer varaktig karaktär. Konsekvensanalys i 
implementeringsarbetet gällande avgifter, delar av handläggning och administration påvisar 
förändringsunderlag för att säkerställa rättssäkert förfarande utifrån varaktighetsaspekten och 
den nya planeringsprocess som SIP innebär genom att debitering av hemtjänstavgift 
korrigeras alternativt kopplas på när SIP:en är genomförd och den enskildes behov, 
individuella mål och önskemål är utredda och därigenom också handläggningen säkerställd
med välgrundat biståndsbeslut. Ärendet kan naturligtvis också avslutas på grund av att ingen 
ansökan görs, beslut om annan insats fattas, behoven har upphört eller tillgodoses på annat 
sätt. Förutom ovanstående analys så bedöms föreslaget debiteringsförfarande även minska en 
del administration. 

Beslutsunderlag
Socialtjänstens interna utredning 

Madeleine Westman 
Enhetschef, Socialförvaltningen 

1 (1) 



       
  

 

      

  

Ny samverkanslag vid utskrivning från sluten hälso-
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Ett besluts- och planeringsunderlag för socialtjänsten
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Innehållsförteckning 

1. Bakgrund till ny lagstiftning 
2. Lagstiftningen i korthet 
3. Målgrupp
4. Lagens syfte 
5. Vad blir annorlunda? 
6. Planeringsbestämmelser SIP 
7. Rättssäker process och SIP för personer som saknar

rättshandlingsförmåga
8. Regional överenskommelse 
9. Samverkansavtalet 
10. Lokala samverkansavtal 
11. Lifecare 
12. Förvaltningsorganisation Lifecare 
13. Piloten Min plan 
14. Trygg hemgång 
15. Omvärldsspaning
16. Alternativ organisation och arbetssätt för laguppfyllelse 
17. Osäkerhetsfaktorer 
18. Referenser 
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1) Bakgrund till ny lagstiftning 

I betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) framgår att 
regeringen beslutade 2014 om en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL), i syfte att 
åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i 
det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och undvika onödig 
vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter så långt det är möjligt. En särskild utredare 
tillsattes. 

Översynen utreddes med fokus på förutsättningarna för att patienter i sluten vård som bedöms 
utskrivningsklara och som behöver fortsatta insatser från den kommunalt finansierade 
socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den 
landstingsfinansierade öppna vården så snabbt som möjligt kan ges fortsatt vård och omsorg i 
det egna hemmet eller inom särskilt boende. 

Viktig utgångspunkt var formerna för och innehållet i huvudmännens samverkan avseende 
utskrivningsklara patienter samt att översynen skulle vara så allsidig som möjligt avseende olika 
patientgrupper och olika typer av vård. Utredningen bedrevs integrerat med utredningen En 
nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:14). 

Utredningen ledde till en proposition och regeringsförslag om samverkan när patienter med 
behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård och ny 
lagstiftning, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612). 

I utredningen anges att majoriteten som omfattas av betalningsansvarslagen är över 65 år och 
riksgenomsnittet cirka fyra dagars väntetid efter att de bedömts som utskrivningsklara kan 
lämna slutenvården. Enligt utredningen finns vissa patientsäkerhetsrisker med sluten vård. 
Väntetider anges som ett kvalitetsproblem eftersom slutenvården inte är anpassad för 
utskrivningsklara patienternas behov, att vården av utskrivningsklara patienter är en 
bidragande orsak till överbeläggningsproblematik som leder till risk för utskrivningar som sker 
för tidigt vilket i sin tur leder risk för återinläggningar. Utredaren pekar även på det etiska 
dilemma som uppstår då vårdplatser som upptas av en utskrivningsklar patient hade kunnat ges 
till en patient med ett större behov. Vidare anges att väntetid medför onödigt hög kostnad för 
samhället eftersom kostnaden för en vårdplats i slutenvård normalt sett är högre än kostnaden 
för öppen vård och omsorg. 

Betänkandet framför att en stor och allvarlig brist är att den landstingsfinansierade öppna 
vården som patienten behöver efter utskrivning från sjukhus inte är tillräckligt delaktig i 
planeringsarbetet runt patienterna och att det ofta är en bidragande orsak till oplanerade 
återinläggningar. Att primärvårdens/öppenvårdens frånvaro i planeringsprocessen kan bidra till 
längre ledtider mellan slutenvård och vård och omsorg i öppna former eftersom kommunernas 
verksamheter ofta är beroende av insatser från primärvården eller annan öppenvård för att på 
ett patientsäkert sätt kunna ta över sin del av ansvaret för patienten. Utredningen pekar på att 
det därför är viktigt att patientens vistelse i slutenvård även blir en angelägenhet för den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

3 



  

             
             

          
               

                
            

         

          
               

          

            
           
 

                
      

           

             
           

    

           
            

             
       

              
             

          

             
          

     

2) Lagstiftningen i korthet 

Lagen tydliggör att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård måste börja 
planera tidigt inför patientens utskrivning från sluten vård. Direkt en enhet inom socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska de börja sin planering av de insatser som är 
nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården 
och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda. 

Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. 

Begreppet och formen samordnad vårdplanering (SVP) upphör, istället ska samordnad 
individuell planering (SIP) tillämpas. I de fall det är möjligt kan SIP ske efter slutenvårdsepisoden 
och utanför slutenvården i den enskildes hem eller på Hälsocentral. 

Landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar förtydligas genom att åläggas ansvar att utse fast 
vårdkontakt samt vara sammankallande till och delaktig i den samordnade individuella 
planeringen. 

Regleringen i lagen anger att kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse 
om att patienten är utskrivningsklar har lämnats. 

Samordnad planering och start av insatser ska kunna ske alla kalenderdagar. 

Kommunens fristdagar ändras från fem till tre. Om det inte finns någon annan 
överenskommelse om tidpunkten ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det 
att en underrättelse skickats. 

Lagen omfattar även personer inom sluten psykiatrisk vård men med övergångsbestämmelse 
under 2018 om att som tidigare kommunens betalningsansvar inträder 30 dagar efter 
underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats, förutsatt att kommun och 
landsting inte kommit överens om annan tidpunkt. 

3) Målgruppp 

Målgruppen är alla patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från 
den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha 
behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården. 

Patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård undantas från 
lagen eftersom planerings- och utskrivningsprocessen för dessa patienter är radikalt 
annorlunda än för andra patienter. 
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4) Lagens syfte 
Enligt betänkandet krävs ökad reglering för att patienter som inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna skrivas ut på ett tryggt sätt. Ett patienter 
inte ska vara inlagd på sjukhus när de inte behöver det. Syftet anges i lagens1 kap. 2 §; Denna 
lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter 
utskrivning från sluten vård behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten 
eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den 
landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient skrivs 
ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt 
att patienten är utskrivningsklar. 

5) Vad blir annorlunda? 

En förändrad planeringsprocess 
Lagen reglerar att planering för utskrivning ska starta vid inskrivning. De enheter som ska ta 
över ansvaret för patientens insatser efter utskrivning från slutenvård ska i ett tidigt skede få 
kännedom att patienten kan komma att behöva den berörda enhetens insatser. Den 
behandlande läkaren i slutenvården ska därför inom 24 timmar efter att patienten skrivits in 
underrätta berörda enheter genom ett inskrivningsmeddelande. Av inskrivningsmeddelandet 
ska det även framgå en bedömning om när patienten är utskrivningsklar. 

När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 
eller den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska 
enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och 
säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter utskrivningen få sina behov av 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda. 

Förändrat ansvar mellan slutna och öppna hälso- och sjukvården 
När den landstingsfinansierade öppna vården underrättats om inskrivning ska det genom 
verksamhetschefen vid den enheten utses en fast vårdkontakt för patienten. 
Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna 
vården. Den fasta vårdkontakten är också ansvarig för kallelse till samordnade individuell 
planering samt att den skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse om att patienten 
är utskrivningsklar har lämnats. 

Samordnad vårdplanering (SVP) ersätts av samordnad individuell planering (SIP) 
Den nya lagen innebär att samordnad vårdplanering som begrepp och form upphör och ersätts 
av samordnad individuell planering. Lagen reglerar att planeringsprocessen för patienter som 
efter utskrivning behöver insatser från både landsting och kommun i form av hälso- och 
sjukvård eller socialtjänst ska ske genom samordnad individuell planering och genomföras av 
representanter för de enheter som ansvarar för insatserna och att även om insatserna ges från 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska den landstingsfinansierade öppna 
vården medverka i den samordnade individuella planeringen. 
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Vårdplan ersätts av samordnad individuell plan 
Skyldigheten att upprätta en vårdplan i dess nuvarande form tas bort, i stället ska befintlig 
bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om samordnad individuell plan 
tillämpas. Nya lagens 4 kap 2 § reglerar att enheterna vid den samordnade individuella 
planeringen ska upprätta en individuell plan i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje 
och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje 
styckena socialtjänstlagen (2001:453). Förutsättningarna för att planen ska upprättas är att 
dock alltid att patienten samtycker till det. 

Lagen reglerar att arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål samt att kallelse till 
samordnad individuell planering ska skickas senast tre dagar efter underrättelse om att 
patienten är utskrivningsklar, men lagen styr inte när i tid den samordnade individuella 
planeringen ska göras vilket innebär att den kan göras även efter att patienten skrivits ut. 
Utgångspunkten är att den samordnade individuella planeringen med berörda enheter ska ske 
när det är mest optimalt för patienten. 

Krav på att huvudmännen ska komma överens om samverkan kring 
utskrivningsklara 
I betänkandet angavs vikten av flexibel lagstiftningen för att möjliggöra anpassning till lokala 
förhållanden och arbetssätt som viktig förutsättning för att resurser ska användas på det mest 
optimala sättet. Ett principiellt ställningstagande om att lagen endast ska säkerställa vissa 
nödvändiga principer och regler och att i första hand ska huvudmännen komma överens om 
gemensamma riktlinjer för samverkan och kunna välja den detaljeringsgrad som är nödvändig 
utifrån lokala förutsättningar och önskemål, exempelvis rutiner för informationsöverföring, vad 
som ska vara åtgärdat innan patienten skrivs ut från sluten vård, vem som ansvarar för vad, hur 
patienter ska följas upp m.m. 

”Back-up-lösning” 
Av betänkandet framgick att ekonomiska incitament ingår för att väntetiderna mellan sluten 
vård och vård och omsorg i öppna former ska kunna hållas så korta som möjligt. ”Back-up-
lösningens” konstruktion innebär skarpare krav på huvudmännen jämfört med dagens 
lagstiftning och ger huvudmännen skyldighet att komma överens om tidsramar, belopp och 
andra villkor för det kommunala betalningsansvaret. Syftet är att bättre anpassa väntetiderna 
till lokala förhållanden, målsättningen ska vara så korta som möjligt. 

Förändrat betalningsansvar 
Nya lagen reglerar att det kommunala betalningsansvaret inträder tre dagar efter att 
behandlande läkare i slutenvård underrättat berörda enheter om att patienten är 
utskrivningsklar. Det ska finnas ett nationellt fastställt belopp som kommunerna ska betala om 
betalningsansvaret inträtt om huvudmännen inte kommit överens om annat. Beloppet ska 
motsvara ett genomsnitt i landet och inte differentieras avseende typ av vårdplats. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska årligen fastställa detta belopp med hänsyn 
till utvecklingen av kostnaden för en vårdplats i slutenvård. 

Övergångsbestämmelser gäller under 2018 vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård där 
kommunens betalningsansvar inträder 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient 
är utskrivningsklar har skickats, under förutsättning att kommun och landsting inte kommit 
överens om annan tidpunkt. 
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Det kommunala betalningsansvaret villkoras 
I betänkandet understryks att både slutenvårdens agerande och den landstingsfinansierade 
öppna vårdens delaktighet i processen är avhängigt för att kommunen snabbare än i dag ta 
över sin del av ansvaret för utskrivningsklara patienter. Mot bakgrund av detta villkoras 
betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter på så sätt att landstinget måste ha uppfyllt 
vissa centrala delar i processen för att det kommunala betalningsansvaret ska komma ifråga. 

 Landstingen ska inom 24 timmar efter att patienten skrivits in i slutenvård ska 
underrätta berörda enheter inom kommuner och landstingsfinansierad öppenvård att 
patienten kan komma att behöva insatser efter att patienten skrivs ut. 

 Inskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgift om beräknad utskrivningsdag. På detta 
sätt får kommunen och berörda enheter inom landstinget på ett tidigare stadium än i 
dag möjlighet att planera för mottagandet av patienten. 

 Om den slutna vården inte skickar ett inskrivningsmeddelande för patienten kan 
kommunen inte få något betalningsansvar. 

 För att säkerställa att den landstingsfinansierade primärvården/öppenvården är delaktig 
i planeringsarbetet ska en fast vårdkontakt utses i den landstingsfinansierade öppna 
vården. 

 Den fasta vårdkontakten ska ansvara för att kalla till samordnad individuell planering. 
 Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter att slutenvården underrättat berörda 

enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Om så inte sker kan kommunen 
inte heller bli betalningsansvarig till landstinget om patienten blir kvar i slutenvården. 

Socialstyrelsen har på regeringsuppdrag kopplat till nya lagstiftningen utgivit en nationell 
vägledning, Om fast vårdkontakt och samordnad individuell planering (2017-10-25), med syftet 
att underlätta för huvudmännen att upprätta lokala rutiner för funktionen fast vårdkontakt och 
i sin tur bidra till att personer med omfattande behov av hälso- och sjukvård i större 
utsträckning än tidigare erbjuds fast vårdkontakt, samt att det vid behov upprättas en 
samordnad individuell plan. 

6) Planeringsbestämmelser SIP 
Samordnad Individuell plan regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges kraven på individuell 
planering i 10 § LSS. Enligt utredningen saknas en mer generell definition av begreppet 
socialtjänst i lagstiftning utom definition i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och 
i 2 § PuL. Enligt dessa lagrum är verksamhet enligt LSS inkluderat i begreppet socialtjänst. 

Utredningen bedömer att det föreslagna regelverket blir onödigt svåröverskådligt om 
hänvisning görs till både lagrummet om individuell plan enligt LSS och regelverket om 
samordnade individuella planer enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
I praktiken avses samma typ av planering, med samma syften, dvs. att den enskilde ska få 
sammanhållna insatser från olika aktörer. En individuell planering enligt SoL och HSL kommer 
därmed uppfylla kraven på innehåll i en individuell planering enligt LSS. 
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Utredningens förslag innebär dock inte att den LSS-berättigade därigenom ska få sina insatser 
enligt socialtjänstlagen. Utredningens förslag avser bara berörda enheters 
samplaneringsskyldighet. 

Utredningen menar att den nya lagstiftningen bör hänvisa till planeringsskyldigheten i 
socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen, även när det avser personer i LSS-personkrets 
eftersom det gör regelverket mer lättöverskådligt. I planeringsskedet kan givetvis den 
upprättade planen benämnas individuell plan enligt LSS om den enskilde så önskar och om 
planen uppfyller kraven som framgår av 10 § LSS. 

7) Rättssäker process och SIP för personer som saknar
rättshandlingsförmåga 

I det länsgemensamma arbetet utredas frågan om samtycke för socialtjänstens personal att 
dela information med hälso- och sjukvård i utskrivningsprocessen från slutenvården kan, ska 
ingå i IT-stödet för att underlätta och effektivisera den gemensamma planeringen. 
Rättssäkra handläggningen - hur inhämta samtycke, ansökan? 
Om denne behöver stöd kan detta ges av någon som erhållit nedanstående förordnande eller 
uppdrag. Finns olika former av fullmakter och behörighet att företräda någon, God man, 
Förvaltare, genom Framtisfullmakt eller Anhörigbehörighet. 

8) Regional överenskommelse 
Det har inte fattats en regional överenskommelse för Norrbottens län vilket innebär att det är 
lagen i alla avseenden som gäller utan särskilda avtal. 

9) Samverkansriktlinjer 
Samverkansriktlinjerna är vid tidpunkt för denna skrivelse ännu under beredning. Aktuell 
tidsplan är att efter flera remissrundor har slutversionen skickats till politiska 
samverkansberedningen 22 november för beslut 29 november och därefter fastställas i 
regionstyrelsen 19 december och i respektive kommun. 
Piteå kommun har lämnat in synpunkter på revisonsbehov samt veto i vissa avseenden, mest 
markant gällande innebörden av samverkansskyldigheten och respektive huvudmans 
ålägganden, vem som omfattas av nya lagen samt skrivningar gällande bestämmelser om 
betalningsansvaret. 

10) Lokala samverkansavtalet 
Socialtjänsten bjöd in representanter från slutenvården och primärvårdens Hälsocentraler till 
en första samverkansträff 26 oktober, men regionen beslutade att avvakta dialog och 
samverkansmöten tills att samverkansriktlinjerna fastställts. Ny inbjudan kommer skickas i 
anslutning till att så sker. 
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11) Lifecare 
IT-stödet Lifecare ersätter nuvarande Meddix. Systemet är under uppbyggnad och anpassning 
till nya lagstiftningen SIP-processen för att utgöra ett fullvärdigt stöd för samtliga berörda 
verksamheter, enheter och professioner. 
Förseningar gällande IT-stödet har lett till att utbildning i systemet och driftssättning av Lifecare 
inte kommer kunna ske parallellt med lagens ikraftträdande 1 januari 2018. Olika och oklara 
besked under hösten har lett till att Norrbottens kommuner och närsjukvårdsområden har tagit 
olika ställning gällande tidpunkt för breddinförande och utbildningar i systemet. På grund av 
avgörande osäkerhetsfaktorer samt avsaknad av systemet i närtid inför planerad 
utbildningsstart i november beslutade Piteå att framflytta processen tills efter årsskiftet, 
länsstyrgruppen meddelade senare i november att detta var gällande för hela länet. 

12) Förvaltningsorganisation Lifecare 
Förvaltningsorganisationen för Lifecare i Piteå kommun är under revidering. Dialoger för 
uppbyggnad av ny struktur, organisering samt funktionsansvar pågår inom socialtjänsten 
mellan verksamhetsnära representanter och IT-avdelningen. 

13) Piloten Min plan 

Min plan är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet,
Norrbottens kommuner samt Luleå och Haparanda kommun. Övergripande mål var ta fram nya 
distansöverbryggande arbetssätt och implementera tjänster för att upprätta samordnade 
individuella planer samt implementera arbetssätt och systemstöd vid regionen och alla 
kommuner i Norrbotten. Att den samordnade individuella planen ska finns tillgänglig för patient 
och närstående via 1177 Vårdguiden. 

I praktiken innebar projektet att testa nya processen utifrån den kommande lagstiftningen 
genom en pilot mellan 25 april 2017 och 9 juni 2017. Syftet var att testa förändrade arbetssätt, 
förbättrade rutiner samt ett nytt processanpassat IT-stöd för att nå så goda förutsättningar som 
möjligt inför ett breddinförande med planerad start under oktober 2017. Målet var att uppnå 
en god följsamhet till nya processen och att säkra den enskildes delaktighet i sin vård, stöd och 
omsorg. 

Omvärldsbevakning genomfördes och en modell från region Örebro valdes innehållande tre 
delar; beslutsstöd ”ViSam”, SIP och säker utskrivning. Modellen fungerar som en checklista för 
utförare för att förbättra kvalité och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg. 
Modell blev grunden för de rutiner som togs fram vilka utmynnade ut i fyra definierade spår, 
blå, grön, gul och röd som kom att fungera som beslutsstöd i utskrivningsprocessen. Färg på 
spår anger hur snart behov av ett samordnat individuellt planeringsmöte behöver ske 
tillsammans med den enskilde. Färg anger också grad av vård- och omsorgsbehov samt vilka 
aktörer som ska vara involverade. Rutinen godkändes av styrgruppen för Min plan och kommer 
implementeras i hela länet. 
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Projektet Min plan fokuserade på att generera bättre samverkan mellan olika vårdgivare och 
göra det enklare för patienter och närstående i kontakten med vården. Interna rutiner testades 
för att kommunicera mellan professioner inom slutenvården och primärvården. Behov 
uppmärksammades gällande vikten av att fysioterapeut och/eller arbetsterapeut kontaktades 
tidigt i processen när deras kompetens behövs för att planera och säkra patientens utskrivning. 

I projektet beslutades att slutenvården har ansvar för att nedanstående kriterier i samråd med 
patient och mottagande parter är uppfyllda innan en patient kan bedömas ”hemgångsklar” 
genom att; 

 inskrivningsmeddelande är skickat 
 behandlande läkare har bedömt och angett datum för när patienten är utskrivningsklar 
 hjälpmedel för att klara toalettbesök och förflyttning inomhus är tillgängliga för 

patienten, aktuell 
 läkemedelslista samt eventuell medicinteknisk utrustning 
 ordinerade läkemedel, specifikt hälso- och sjukvårdsmaterial och särskilt 

nutritionsbehov som sondnäring och 
 näringsdrycker ska vara säkrat för tre dygn efter utskrivning (anpassning av antal dygn i 

anslutning till helg) 
 nödvändig information och kompetens för patientens bedömda behov av fortsatt hälso-

och sjukvård och 
 socialtjänstinsatser har överförts till de enheter som mottagit ett 

inskrivningsmeddelande 

Mötestyp och lokal för genomförande av SIP-möte med patient och närstående skedde i 
överenskommelse mellan berörda parter. Digitala lösningar för att möjliggöra distansnärvaro 
testades. 

Projektet avslutades enligt tidplan men med kvarstående åtgärds- och utvecklingsbehov för det 
fortsatta implementeringsarbetet varför en andra pilot beslutades att ske hösten 2017. Denna 
bordlades dock på grund av att IT-stödet Lifecare fortfarande saknades i tillräckligt värdig 
version för att komma vidare i processerna. 

14) Trygg hemgång 

Den nya lagstiftningen som ställer ökade krav och kortar ledtiderna innebär ökade krav på 
huvudmännen för att säkerställa trygg och säker hemgång. Som stöd för landets kommuner och 
regioner har SKL gett ut en skrift Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård där det framgår att Trygg hemgång etablerat sig som ett 
framgångsrikt arbetssätt för att ge stöd till personer efter hemgång från en slutenvårsvistelse 
och har prövats i över 100 kommuner men utvecklats olika. I skriften beskrivs varianter av Trygg 
hemgång samt lyfts kritiska frågor som kommuner bör ta ställning till vid utformning av 
tjänsten. Som definition på Trygg hemgång anges den kommunala verksamhet som ansvarar för 
individens vård och omsorg i hemmet efter en sjukhusvistelse fram tills att ordinarie hemtjänst 
och hemsjukvård tar vid. Samt att det skiljer sig i utformning och målsättning från ordinarie 
hemtjänst och hemsjukvård genom att tjänsten är tidsbegränsad och syftar till att så snabbt 
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som möjligt utveckla eller återta individens tidigare funktionsförmåga och självständighet. Här 
anges även syfte och utgångspunkterna; 

1. Individer har ett stort och föränderligt behov av mer omfattande vård och 
omsorgsinsatser den första tiden efter en sjukhusutskrivning. 

2. Trygghetsskapande åtgärder kan öka individers trygghet och självständighet i den 
dagliga livsföringen efter utskrivning. 

3. Omhändertagande i eget boende kan innebära högre kvalitet och effektivitet jämfört 
med andra boendeformer. 

4. En specialiserad verksamhet som hanterar utskrivning och hemgång kan avsevärt korta 
ledtider och möjliggöra en smidigare utskrivningsprocess. Med Trygg hemgång blir 
samarbetet effektivare mellan landstingsdriven sjukvård och kommunal vård- och 
omsorg, vilket gynnar de båda parterna. 

Skriften anger även centrala principer 

 Teambaserade, tvärprofessionella och målinriktade insatser; 
Trygg hemgång kan inte skapas genom lagstiftning utan handlar om proaktiv vårdlogik, 
värdegrund, kultur och ledarskap. Trygg hemgång ska sammanföra de resurser och 
kompetenser som är viktiga för att individen ska känna sig trygg och ha bästa 
förutsättningar för att så snabbt som möjligt utveckla eller återta tidigare 
funktionsförmåga och självständighet efter en sjukhusvistelse. Det bygger på 
teambaserade, tvärprofessionella och målinriktade insatser som utgår från individens 
behov samt att säkerställa att de kompetenser som krävs för att stötta individen finns 
tillgängliga och samarbetar kring gemensamma mål. 

 Specialisering minskar återinskrivning och förbättrar bedömningar 
Att kommunen specialiserar delar av sin verksamhet till utskrivningsprocessen och tiden 
omedelbart efter hemgång ger potential att vara ett effektivt verktyg för att korta 
ledtider i samband med utskrivning, minska vårdbehov på längre sikt och förbättra 
behovsbedömningen av kontinuerliga behov. De multiprofessionella teamen får vana att 
hantera hjälpmedel och anpassningar i samband med utskrivning och personalens 
kompetens utvecklas för att passa de behov som uppstår i samband med hemgång och 
tiden omedelbart efteråt. 

 Ett bredare urval är att föredra för att nå sin fulla potential 
För att kunna se effekter på systemet som helhet bör kommunen sträva efter ett 
bredare urval och på så sätt främja en säker och smidig utskrivningsprocess generellt. 
Skriften ger exempel på att kommuner som lyckas i sin urvalsprocess har en tydlig 
process med få insatser att välja mellan och en enkel process för rekrytering där det 
snabbt och okomplicerat går att identifiera ifall en individ ska få Trygg hemgång eller 
inte. 
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15) Omvärldsspaning 
Norrbottens län följer de länsgemensamma implementeringsarbetet men vissa skillnader finns 
mellan kommunerna gällande bland annat organisering och tolkning av vad bestämmelsen 
samverkansskyldighet innebär för kommunen respektive öppna hälso- och sjukvården. 
Eftersom länets kommuner dessutom är olika i flera avseende krävs lokal anpassning. 

Sett till hela landet har omvärldsspaning skett genom bland annat deltagande vid SKL:s webb-
sända presentation i maj 2017 då exempel gavs på en utveckling i södra Sverige med att 
slutenvård, öppenvård och kommunernas hemsjukvård samverkar i andra former än de 
traditionella genom exempelvis teambaserat arbetssätt och gemensamma mobila team med 
viss sjukvårdsutrustning, där slutenvårds- och öppenvårdsläkaren alternerar vilket ökar den 
sammanhängande vården. Även exempel på att slutenvårds läkare besöker patienten i dennes 
hem istället för att personen läggs på sjukhus. På så sätt kan sköra, multisjuka, demenssjuka 
eller personer i palliativa oroliga, otrygga tillstånd få slutenvård hemma och slippa inläggning 
med den påfrestning det kan innebära att transporteras, byta miljö, vårdpersonal etc. 

16) Alternativ organisation och arbetssätt för laguppfyllelse 

Piteå kommuns äldreomsorg har sedan 2014 utvecklat Hemtagningsverksamhet och till stor del 
i enlighet med SKL’s beskrivningar vilket kan anses vara en underlättande faktor för att klara 
laguppfyllelse och säkerställa i processerna vid utskrivning, SIP och hemtagning för målgruppen. 

Alternativ kan vara att utveckla befintlig Hemtagningsverksamhet och ordinarie drift med 
modifiering som följer nya lagstiftningen och SIP-processen, se över kriterier för vilka som ska 
omfattas av Hemtagningsverksamheten och parallellt utveckla, anpassa ordinarie drift som ska 
fortsätta vård och omsorgen med de nya förutsättningarna som kommer med den nya 
lagstiftningen. 

Vad gäller Stöd och omsorgs målgrupp kommer det ske en länsgemensam fortsättning på 
implementering utifrån psykiatrispåret samt barn och unga under första kvartalet. Då 
majoriteten av personerna som omfattas av lagen är 65 år och äldre kommer de nya 
planeringsprocesserna ske i större skala inom äldreomsorgen och uppföljning, utvärdering av 
den först tiden kommer användas som stöd i den fortsatta implementeringen inom 
socialtjänsten 

17) Osäkerhetsfaktorer 

Generellt finns stora osäkerhetsfaktorer vilket är rimligt med tanke på den stora förändring 
lagstiftningen innebär samt att på grund av de planerings- och förberedelseförutsättningar som 
råder. Exempel är 

 Omfattning antal patienter 
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 IT-stödet Lifecare 
 Utfallet av intern organisering av verksamheterna 
 Samverkansriktlinjerna 
 Lokala rutiner och SIP i praktiken – hur kommer det fungera och gå till 

18) Referenser 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 
Lagstiftning 
Om fast vårdkontakt och samordnad individuell planering (Socialstyrelsen 2017-10-25) 
Trygg hemgång (SKL 2017) 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-17 
Dnr 17SN385 

Ny delegationsordning 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden antar förslag på ny delegationsordning och godkänner föreslagna 
ändringar. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Socialnämnden har en ny delegationsordning utarbetats där de tre tidigare 
delegationsordningarna har förts samman till en gemensam för hela Socialtjänsten. De lagrum 
som var inaktuella har uppdaterats. 

Ett inledande kapitel kring beslutanderätt och delegation har lagts till samt en förteckning 
över olika förkortningar som används i delegationsordningen. Delegationsordningen har 
också fått en innehållsförteckning samt tydligare rubriker och disposition för att lättare hitta 
det man söker. 

Helt nya ärenden som inte funnits i den gamla delegationsordningen är grönmarkerade samt 
att det står NY i anmärkningsrutan. 

Det som är felaktigt och ska bort är rödmarkerat. 

Förslag på ändrad delegation i några ärenden har inkommit från Stöd till försörjning. De nya 
förslagen på delegat är markerade med grön text. Gäller ändring i delegation från VO-chef till 
enhetschef. Detta utifrån att enhetschef för försörjningsstöd tidigare inte funnits och då har 
VO-chef haft delegation. 

Rutinen för hur man gör förändringar i delegationsordningen har också uppdaterats. 

Verksamheten har kommit med följande synpunkter och önskar följande ändringar av delegat 
i delegationsordningen: 

A2.7 Ändra delegat från IU till delegaten i ursprungsbeslutet. 
En myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig vara uppenbart oriktigt kan ändra 
beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan nackdel för den enskilde. 
I 27 § FL står det att en rättelse ska göras om myndigheten har fattat ett beslut: 
- som är uppenbart oriktigt 
- som kan ändras snabbt och enkelt 
- om ändringen inte är till nackdel för någon enskild part. 
Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda. 
Det framgår i Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd att lagstiftarens intention är 
att samma tjänsteman som fattade beslutet även ska göra omprövningen. Granskningen 
innebär inte att delegera socialnämndens beslutanderätt utan ses som en handläggningsåtgärd 
inom ramen för tjänstepersonens allmänna uppgifter. 

A2.5 Ändra delegat från IU till ursprungsdelegaten. 
I konsekvens av ovanstående resonemang så bör urspungsdelegaten vara den som prövar om 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-17 
Dnr 17SN385 

handlingen kommit in i rätt tid och avvisar överklagandet när det inkommit för sent inklusive 
överklagningsbart avvisningsbeslut. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens delegationsordning – arb material 
Rutin vid förändringar av delegationsordningen 
Uppdatering av delegationsordning och önskemål om förändringar 

Beslutet skickas till 
Beslutet inklusive delegationsordning och rutin ska skickas till avdelningschefer och VO-
chefer. 

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 
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Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar 
beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om 
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att 
fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

Regler om kommunalrättslig delegation finns i kommunallagens (KL) 6 kapitel 37-39 §§. Där framgår 
bland annat att nämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott, till en ledamot eller ersättare 
eller till en anställd hos kommunen. Denne behöver inte vara anställd hos den nämnd som utfärdat 
delegationen. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av både anställda och 
förtroendevalda. Sådan så kallad blandad delegering är inte tillåten. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det 
enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till 
delegation. 
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Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 
4 § socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordförande eller annan ledamot att besluta 
å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde enligt 6 kap 40 § KL. Tiden för anmälan till 
nämnden har betydelse för beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation 
ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 
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Anmälan till nämnd 

Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och 
som inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är 
dels att nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, 
dels att möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. 
Anmälan till nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Förklaring av begreppet handläggare 

Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Delegationsförbud 

Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken). 

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 

2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i adoptionsärende 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller 
två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar 
vill få vårdnaden överflyttad till sig 
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6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp’ 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 
hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 
misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten 

18 kap 19 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. 
vid misskötsamhet. 

Förkortningar 
Lagar och förordningar 

BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LASS Lag (1993:389) om assistansersättning 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 

AU Arbetsutskottet 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
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HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m. 

IU Individutskottet 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (verksamhetsområde) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (verksamhetsområde) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (verksamhetsområde) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Handläggare 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A1.3 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef BoF och PSV Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till annan kommun 
hos IVO 

2 a kap 11 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.7 Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah 14 kap 2-7 §§ 
SoL 
24 a-24 g §§ 
LSS 

Kvalitetscontroller 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från avgift gällande boende 8 kap 4-8 §§ 
SoL 

AU 
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A2 Överklagan, yttrande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta ursprungligen 
fattats av delegaten 

10 kap 1 och 2 §§ SoL AU 

A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 

A2.2 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 36 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar. 

A2.3 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
6 kap 33 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

A2.4 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 

A2.5 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.7 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat. 

27 § FL ÄO: Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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A2.7.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 

A2.9 Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-
och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

3 kap 10 § KL, 
6 kap 33 och 34 §§ p 3 
KL 

AU Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

A2.9.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 

A2.10 Beslut att anföra besvär över 
beslut 

AU 

A2.11 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

9 § 2 st FL AU 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
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A2.19 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

37 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.20 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 

A2.27.1 - Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption, vårdnad om barn, barns boende, 
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umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Handläggare 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Avdelningschef 

A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som är 
delegat 

A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet. 

A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 

13 



     
   

    

   

         
  

     
 

 
    

     
    

         
     

     
 

 
    

                

        

          
   

               
         

         
       

    
          

          
       

   

     

         
          
  

   
 

 

m.m.) 
A2.40 Framställan till domstol om behov 

av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk,: 
Handläggare 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 
kap 6 § SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem för barn och ungdom 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare BoF Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
BoF 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och 
samma familjehem/jourhem. 

3 kap 19a 
§ SoF 

Enhetschef BoF 

14 



       
      

        
    

     

       

           

           

       

          

      
        

        
 

               
     

         
 

               
        

       
           

   
          

    
           
    

         
 

           
    

          
 

 

       
   

   
   

      
      

   
   

 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, omplacering, 
eller flyttning från familjehem eller hem för vård 
och boende enligt kommunens riktlinjer 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare BoF 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef BoF 

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare BoF 

B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-
familj 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare BoF 

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare BoF 

B10 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till
utskott men inte till tjänsteperson. Övervägande är inte 
ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst 
en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård 
enligt SoL fortfarande behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 
12 §§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteperson. 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn. 

6 kap 13 
§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteperson. 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn (över 4 mån) 

11 kap 2 
§ 2 st. SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas 
utan insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 
a och b 

Enhetschef BoF 
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§§ SoL 
B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 

åtgärd 
11 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun 

2 a kap 
10 § SoL 

Enhetschef BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende 
till annan kommun hos IVO 

2 a kap 
11 § SoL 

Enhetschef BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 

2 a kap 
10 § SoL 

Enhetschef BoF 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 
§ SoL 

AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det 
egna 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1-4 
§§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
betalning av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef BoF Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU 
B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU 

16 



            

                    

      
  

  

     
     

    

         
    

          

           
 

          

         
 

    
  

    

               
  

      
        

      

              
          

     
         

      
      

    

      
       

             
      

         
   

    

            

                 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 

vård enligt LVU 
4 § LVU AU 

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13. 

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU 

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 
st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 
enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 

C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st LVU ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

AU 

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 26 § 1 st AU Se även Nr. B13. Övervägande är inte ett beslut. 
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behövs LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU 

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 

C2 Kompletterande beslutanderätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 

under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5 

C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 
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C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF 
C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 

upphöra 
9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Handläggare BoF 

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 
1 p LVU 

Ej delegerbart 
Tjänstgörande 
ordförande endast i 
brådskande fall 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 
2 p LVU 

Ej delegerbart 
Tjänstgörande 
ordförande endast i 
brådskande fall 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Handläggare BoF 
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E – Föräldrabalken 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 

st FB 
Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en 
man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 

E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja måste 
fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2012. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 

E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och 
17 a §§ FB 

Handläggare 
BoF 

E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 
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F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 

SoL 
Handläggare STF En individuell bedömning ska alltid göras i 

biståndsärenden 
F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 

SoL 
Handläggare STF 

F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet 
eller frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och 
hyresskulder upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF 

F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF 

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
STF 
Enhetschef STF 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL 

9 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 
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F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL som utgått obehörigen eller med för högt 
belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF 

F12 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän 
förvaltningsdomstol om återkrav enligt 8 kap 1 § 
och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 3 § 
SoL 

Enhetschef STF 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 

vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 månader 
4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
PSV 

Observera LOU men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 - över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
H1 Beslut om att inleda utredning 

om skäl för tvångsåtgärd 
7 § LVM Enhetschef PSV 

H2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef PSV 
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H3 Beslut om vilken tjänsteperson 
som ska vara kontaktperson och 
svara för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Handläggare PSV 

H4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare PSV Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
vård 

11 § 
LVM 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § 
LVM ska upphöra 

18 b § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 
LVM 

Enhetschef PSV 
Avdelningschef SO 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2 
LVM 

Enhetschef PSV 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Enhetschef/Avd chef/AU 
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I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 

SoL 
Vux.funk: AU 
PSV: Enhetschef 
ÄO: Handläggare 

OBS! Notera skillnaderna i 
delegation. 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I6.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

Handläggare LSS 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
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I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare LSS Se aktuellt cirkulär från SKL. 

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldreomsorgen och Stöd och 
omsorg 

8 kap 2,4-9 
§§ SoL 

Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
och befrielse från avgift samt 
Nr. B23 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Beslut om personkretstillhörighet kan 
inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 
J3 Beslut om insats i form av personlig assistent 

(tillfällig utökning) 
9 § 2 LSS Handläggare LSS 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie 
assistents frånvaro 

9 § 2 LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare 9 § 3 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J6 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson 9 § 4 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
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myndighetsutövning 
J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp 

till 12 timmar 
9 § 5 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU 
J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 
9 § 6 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Handläggare LSS 

J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare LSS 

J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom 
kommunen och hos annan huvudman 

9 § 8 LSS AU 

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 

9 § 9 LSS ÄO: Handläggare och enhetschef 
myndighetsutövning 
Vux.funk: AU 

OBS! Notera skillnaderna i delegation. 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

9 § 10 LSS Handläggare LSS Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare LSS 
J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 
16 § 2 st LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Med undantag för personlig assistans 
och bostad med särskild service där IU 
är beslutsfattare 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser 
enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt 
eller för hög assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 
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J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 
år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 
§§ SoF 

Handläggare LSS Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till FK 

5 § 2 st LASS Handläggare LSS 

J21 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 

Handläggare 

J21.1 - Utöver riktlinjer AU 
J22 Beslut om att anmäla till överförmyndare att person 

som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

J23 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre 
finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 

riktlinjer 
6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU 

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 
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K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU 

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 

L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU 
L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Verksamhetsområdeschef 

Enhetschef 
L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada. 
3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap 
2 § HSL 
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eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för patientsäkerheten 
M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-

2§§ PSL 
Verksamhetsområdeschef Se SOSFS 

1998:13 
Se SPSFS 
2013:18 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
N1 Beslut om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 
myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
OSL 

Handläggare 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-
/sekretessprövning, hänvisas till OSL och Socialstyrelsens vägledning 
”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och 
sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
TF, 
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL, 
11 kap 3 § 
OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut >5 basbelopp AU 
O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 5 

prisbasbelopp 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O3 Upphandling högst 2 prisbasbelopp Verksamhetsområdeschef 
O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare 
O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett 

prisbasbelopp 
AU 

O6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Verksamhetsområdeschef 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Förvaltningschef 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller 
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P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare 
P1.2 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 

bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård 
och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Handläggare 

P1.3 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SB 107 kap 5 § SB 
9 kap 2 § SoL 

Administratör 

P1.4 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag 

16 kap 18 § SB Handläggare 
Administratör 

P1.5 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 

P2 Eftergift av ersättning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef 

P3 – Ansökan om EU-medel 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P3.1 Fondmedel AU 
P3.2 Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till SN:s nästa sammanträde 6 kap 36 § KL Ordförande 

Ersättare: vice ordförande 
P3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare: Verksamhetsområdeschef 
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Förändringar i delegationsordningen 

Roll- och ansvarsfördelning 
 Verksamhetsansvariga har ansvar att lyfta frågan om förändringar genom 

tjänsteskrivelse till socialnämnden. 
 Socialnämnden fattar beslut om ändringar i delegationsordningen 
 Nämndsekreteraren ansvarar för att göra ändringarna i förteckningen och att 

publicera de förändrade dokumenten i pdf-format. 

Tjänsteskrivelsen 
Tjänsteskrivelsen ska innehålla; 
 Vilket delegationsområde ändringen gäller, exempelvis Ekonomiskt bistånd, 

LSS, beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
etc. 

 Alternativ: 
o Vid förändring av innehåll i befintlig punkt anges vilken punkt det 

gäller och den gamla formuleringen och förslag till ny formulering 
presenteras 

o Vid ny punkt anges det nya numret för punkten och förslag till 
formulering 

o När en punkt ska tas bort anges punktens nummer och dess lydelse. 

För att underlätta hanteringen bör dessa formuleringar dokumenteras på samma sätt 
som uppställningen i delegationsordningen, se följande exempel: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I5 Beslut om 

insats i form av 
ledsagare upp 
till 12 timmar 

4 kap 1 § SoL Handläggare ÄO och 
LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 
timmar 

4 kap 1 § SoL IU 

TIPS! Du kan använda det ovanstående exempel som mall, genom att kopiera in det i din 
tjänsteskrivelse. Dokumentet finns lagrat under 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 Delegationsordning” 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
476ab60a-c326-4323-a3ca-460a8bc283a2.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (2) 



    
 

  

  
 

                                                                       

    

  
      

  

    
         

   
     

      

              
   

         
            

         

             
        

  

                 
             

            
   

  

   
         

       
   

            
     

  
           

 

Ändring av delegationsordningen (enbart 
nämndsekreteraren) 
Var finns originaldokumenten? 
Originaldokumenten finns lagrade i följande katalog; 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Hur ändrar man i dokumentet? 
Beroende på vad som ska göras så finns följande alternativ 

1. Ändra texten (befintlig punkt) 
2. Ta bort rad (punkten ska utgå) 
3. Infoga ny rad (ny punkt har tillkommit) 

Då det gäller punkt 2 och 3 måste efterföljande nummerserie uppdateras så att det 
blir en löpande nummerserie. 

Innehållsförteckningen måste också uppdateras så att sidnumreringen blir rätt. 
Detta gör man genom att högerklicka på förteckningen och välja ”uppdatera fält” 
och sedan om hela tabellen ska uppdateras eller endast sidnummer. 

Avsluta med att går till första sidan/framsidan och skriv in det datum som 
socialnämnden fattade beslut om den nya delegationsordningen. Spara dokumentet. 

Att skapa PDF-dokument 

1. Gå in på fliken ”arkiv” och välj ”Spara som”. Gå in i rätt mapp där du ska 
spara dokumentet och välj sedan formatet PDF för att skapa ett dokument i 
PDF-format. 

2. Det färdiga dokumentet ska lagras i följande mapp för att vara tillgängliga 
via vår kvalitetsportal: 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Tillgång till aktuella delegationsordningar 
De aktuella delegationsordningarna kan nås via socialtjänsten kvalitetsportal på 
Insidan. Se under Kvalitet i socialtjänsten/Gemensamma kvalitetsdokument. 
Dokumenten återfinns under Ledningssystem/Delegationsordning. 

Om någon vill skapa genvägar till dessa dokument för att förenkla tillgängligheten 
så återfinns alla delegationsordningar under 
W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning”. Ansvaret för att underhållet av dessa genvägar har de som 
skapat dem. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
476ab60a-c326-4323-a3ca-460a8bc283a2.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (2) 



      

       
        

        
        

    
             

          
        

        
         

         
       

     

      
        

             
       

 

 

Uppdatering av delegationsordning och önskemål om 
förändringar 

A2.1 Ändra delegat från IU till VO chef/enhetschef. 
I Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd framkommer att 
vid överlämnande till högre instans ska detta enlig 
Förvaltningslagen ske utan dröjsmål. Det allmänna kravet om 
skyndsamhet enl. 7 § gäller. 
JO har vid flera uttalanden sagt att den tid som behövs för att 
granska och överlämna ett ärende till förvaltningsrätt i regel inte 
bör överstiga en vecka. Se JO:s ämbetsberättelse 1995/96. 

A2.7 Ändra delegat från IU till delegaten i ursprungsbeslutet. 
Det framgår i Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd att 
lagstiftarens intention är att samma tjänsteman som fattade beslutet 
även ska göra omprövningen. Granskningen är en 
handläggningsåtgärd och inte en delegerad beslutanderätt. 

A2.5 Ändra delegat från IU till ursprungsdelegaten. 
I konsekvens av ovanstående resonemang så bör urspungsdelegaten 
vara den som prövar om handlingen kommit in i rätt tid och avvisar 
överklagandet när det inkommit för sent inklusive 
överklagningsbart avvisningsbeslut. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-28 
Dnr 17SN386 

Patient- och brukarmedverkan 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att anta Handlingsplan för Patient- och 
brukarmedverkan i Norrbottens län samt godkänna sammanställning av aktiviteter på området 
patient- och brukarmedverkan. 

Ärendebeskrivning 
En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 har antagits i 
Norrbotten och med den som grund har man även utarbetat en handlingsplan inom området. 

Målet med patient- och brukarmedverkan är att patienter och brukare medverkar aktivt på 
individ-, verksamhets- och systemnivå inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta för att 
uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 
utifrån patientens/brukarens perspektiv. 

I sammanställningen beskrivs Socialtjänstens aktiviteter gällande patient- och 
brukarmedverkan uppdelade på de olika nivåerna. Nya aktiviteter som Socialtjänsten ska 
arbeta med presenteras också. Aktiviteterna innebär att handlingsplanen implementeras i 
verksamheten samt att verksamheterna erbjuds ytterligare information om detta. 

Förvaltningens sammanställning sänds även till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten där 
den blir en del i en sammanställning på länsnivå. 

Beslutsunderlag
Patient- och brukarmedverkan – Sammanställning av Socialtjänstens aktiviteter på området 
Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 

Beslutet skickas till 
Avdelningschefer och VO-chefer Socialtjänsten 
Sammanställningen ska även skickas till närsjukvårdschefen i Region Norrbotten. 

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 
 

          

  

              
          

           
              

 

         
             

      

           
           

           
        

              
             

          
            

           
          

          
             

          
       

       
  

          
      

            
            

           

Datum 
2017-10-23 

Handläggare 
Linda Stenström Datum Beteckning 

Patient- och brukarmedverkan 
Bakgrund
Patienter och brukare är experter på sitt liv och sin förmåga och ska vara 
medaktörer i vård, omsorg och stöd. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med 
patienter och brukare leder till förbättrad kvalitet och effektivitet. Medverkan ska 
ske både i det enskilda mötet, i ledning och styrning och i förbättrings- och 
utvecklingsarbete. 

En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015-2018 har 
antagits i Norrbotten och med den som grund har man även utarbetat en 
handlingsplan inom området. Denna föreslås Socialnämnden anta. 

Målet med patient- och brukarmedverkan är att patienter och brukare medverkar 
aktivt på individ-, verksamhets- och systemnivå inom socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Detta för att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån patientens/brukarens perspektiv. 

Patient- och brukarmedverkan ska bli en del av det vardagliga arbetet och ska ske 
på alla tre nivåer i en organisation så att hela organisationen systematiskt använder 
patienters och brukares kunskap och erfarenheter. Varje verksamhet utformar sin 
modell för patient- och brukarmedverkan och att formerna för denna blir klargjord. 

Handlingsplanen för patent- och brukarmedverkan i Norrbottens län ska vara till 
hjälp för verksamheter att medvetet börja arbeta med patient- och 
brukarmedverkan. Den förklarar syftet med patient- och brukarmedverkan samt ger 
exempel på modeller och arbetssätt som man kan arbeta utifrån. Nedan följer en 
sammanfattning över aktiviteter som socialtjänsten i Piteå kommun gör inom 
området baserat på handlingsplanens modeller och arbetssätt. 

Vad gör vi? – Sammanfattning av socialtjänstens 
aktiviteter på området 
Individnivå (Varje brukare ska vara delaktig i planering, utformning och 
utveckling av sina insatser vid varje möte) 

Samordnad individuell plan (SIP) – Ska upprättas tillsammans med brukare om det 
finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när 
samordning bör genomföras. Detta arbetar man med inom Socialtjänsten i Piteå. 

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 
Vård- och rehabiliteringsplan – Patienten/brukaren ska 
ha ett eget exemplar av planen. 

Genomförandeplan – Brukaren ska ha delaktighet och inflytande över sin planering 
och utformning av sina insatser som skrivs ner i planen. Brukaren ska ha ett 
exemplar av planen. I de flesta fall inom Socialtjänsten är brukaren delaktig i 
utformningen av planen. 

Individuell plan enligt LSS – Personer med rätt till insats enligt LSS har rätt att 
begära en individuell plan. De är dock sällsynt att någon begär en. LSS-
handläggarna lämnar broschyren ”Om rätten att leva som andra” till sina brukare 
där information om individuell plan finns. LSS-handläggarna skickar även 
utredningar för kommunicering, för att försäkra sig om att man uppfattat 
informationen från brukaren rätt samt för att ge brukaren möjlighet att rätta 
felaktigt uppfattad information. De brukar även ”summera” vad de kommit överens 
om vid hembesök/träff/samtal, för att försäkra att de uppfattat till exempel 
hjälpbehovet rätt. 

IBIC – IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika
livsområden i dagliga livet. Man arbetar med IBIC i Äldreomsorgen. 

Verksamhetsnivå (Enheter inom socialtjänsten, brukare ska vara delaktiga i 
förbättrings- och utvecklingsarbete på verksamhetsområdes- och enhetsnivå) 

Patient-/brukarråd på verksamhetsnivå – Anhörigträffar – På varje gruppbostad 
anordnas ca två anhörigträffar per år. Då avhandlas hushållskassa, transporter och 
annat anhöriga och brukare vill prata om. 

Enkäter – När det finns behov av att undersöka något har Socialtjänsten använt sig 
av enkäter. Varje år genomförs Socialstyrelsens brukarundersökning inom
Äldreomsorgen och nu genomförs den även på enhetsnivå. Under hösten 2017 har 
man inom Stöd och omsorg testat ett nytt enkätverktyg i form av pictogram. 
Enkäten, som består av 9 frågor, testas till att börja med i ett boendechefsområde, 
dvs 4 gruppbostäder, där varje brukare svarar på enkäten. Resultatet från dessa 
enkäter kan sedan jämföras i Kolada. 

Delaktighetsmodellen – Metoden syftar till att utveckla ett arbetssätt där personer 
som får insatsen kan möta personal i en dialog som stärker individens möjlighet 
och förmåga att ha inflytande över sitt eget liv. I modellen genomförs samtal efter 
en bestämd ordning där samtalsämnet ligger i brukarnas intresse. Behov av 
förbättringar uppmärksammas och åtgärdas. Samtalsledarna är utbildade vägledare 
där Norrbottens kommuner håller i utbildningar. Inom bland annat Psykosocialt
stöd till vuxna arbetar man med detta. Även Daglig verksamhet kommer att skicka 
medarbetare på utbildning till samtalsledare för att kunna arbeta med metoden. 

Använda resultat från öppna jämförelser, enkäter, andra källor – Socialtjänsten 
jämför sina resultat med andra kommuner. 



 

 
        

     

          
      

           
        

        

              
  

          
  

          
     

 
        

     

           
            

        
        

          
        

    

            
           

 
          

 

       
            

         
            

  

    
          

   

3 
Systemnivå (Socialtjänstövergripande) 

Ledning, styrning 
Medborgardialog – Medborgardialoger har genomförts inom ämnena Framtidens
Äldreomsorg och Framtidens Stöd och omsorg. 

Patient-/brukarråd – Inom Socialtjänsten har vi de tre råden Kommunala 
förebygganderådet (KFR), Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och det är en rådsfunktion med deltagare som 
är brukare/representanter från intresseföreningar, tjänstemän och politiker från 
olika nämnder och förvaltningar. Råden ligger organiserade under 
kommunstyrelsen. 

Enkäter – När det finns behov av att undersöka något har Socialtjänsten använt sig 
av enkäter. 

System för synpunktshantering – Ett system och rutiner för synpunktshantering 
finns inom Socialtjänsten. 

Använda resultat från öppna jämförelser, enkäter, andra källor – Socialtjänsten 
jämför sina resultat med andra kommuner. 

Medborgares inflytande 
Medborgardialog – Medborgardialoger har genomförts inom ämnena Framtidens
Äldreomsorg och Framtidens Stöd och omsorg. 

Delta i möten med olika brukarorganisationer – På förekommen anledning deltar 
Socialtjänsten i eller leder sådana möten. Det kan vara utifrån organisationens eller 
kommunens initiativ. Inom Psykosocialt stöd till vuxna deltar 
verksamhetsområdeschef samt enhetschef i olika möten med brukarorganisationer 
med jämna mellanrum. Man bedriver även Träffpunkter i samverkan med 
brukarorganisationer. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta nya 
arbetsformer för samverkan med civilsamhället. 

Använda digitala verktyg och sociala medier – Socialtjänsten har både en hemsida 
under www.pitea.se och en Facebooksida där man hittar information om våra 
verksamheter. 

Nya aktiviteter
Samtliga verksamheter implementerar handlingsplanen så att den blir välkänd i 
organisationen. 

Socialtjänstens verksamheter erbjuds ytterligare information från Administrativa 
avdelningen som kan åka ut och träffa verksamheterna för att prata om 
handlingsplanen. Verksamheten kan då fundera på vad patient- och 
brukarmedverkan kan tillföra deras verksamhet, vad man gör idag och vad mer 
man kan göra. 

Rutiner för uppföljning och egenkontroll 
I kvalitetsledningssystemet bör rutiner för uppföljning och egenkontroll av patient-
och brukarmedverkan finnas. 

www.pitea.se


Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan 
i Norrbottens län – modeller och arbetssätt 

År 2016 
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Inledning
Patienter och brukare är experter på sitt liv och sin förmåga och ska vara medaktörer i 
vård, stöd och omsorg. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med patienter och brukare 
leder till en förbättrad kvalitet och effektivitet. Medverkan sker såväl i det enskilda 
mötet, som i ledning och styrning, samt förbättrings- och utvecklingsarbete. En 
personcentrerad vård, stöd och omsorg ger delaktiga patienter/brukare som får förståelse 
och insikt, vilket medför att risken för missförstånd, tillbud och skador minskar. 
I Norrbotten beskrivs patient- och brukarmedverkan såhär: 

”Patient- och brukarmedverkan ska leda till förbättring och utveckling av vård, 
stöd och omsorg utifrån patienters och brukares perspektiv. Verksamheterna 
bjuder in till ett samarbete på alla nivåer. Den ömsesidiga dialogen ska ske med 
respekt och lyhördhet för behov och förutsättningar”. 

En länsgemensam strategi för patient-och brukarmedverkan 2015-2018 har antagits i 
Norrbotten.  Med strategin som grund har en arbetsgrupp haft uppdraget att utarbeta en 
handlingsplan. Arbetsgruppen har bestått av representanter från fem 
brukarorganisationer1 och åtta tjänstemän från landsting och Norrbottens Kommuner. 

Anhöriga, närstående inkluderas 
I handlingsplanen inkluderas fortsättningsvis anhörig/närstående i begreppet 
patient/brukare. Anhörig är en person inom familjen eller de närmaste släktingarna. 
Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 
När det gäller en enskild individs vård, stöd och omsorg måste medgivande alltid ges 
från denne till medverkan från anhörig eller närstående. Uppmuntra gärna patienter och 
brukare att ta med en närstående som stöd vid kontakter i vård, stöd och omsorg. 
Både anhöriga och närstående har viktiga kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att 
komma ihåg att en anhörigs eller närståendes perspektiv kan vara ett annat än patient-
/brukarperspektivet. 
Pensionärer är viktiga samarbetspartners. När handlingsplanen nämner patient- och 
brukarorganisationer så inkluderas både anhörig- och pensionärsorganisationer. 

Viktiga utgångspunkter 
Utgångspunkten för patient- och brukarmedverkan i Norrbotten är att brukare/patienter 
systematiskt ska finnas med i såväl utvecklingsaktiviteter som i olika ledningssamman-
hang inom landstinget och socialtjänsten i länet. 
Personcentrerad vård, stöd och omsorg är en viktig grund som ska genomsyra allt arbete 
inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten, där IBIC (Individens behov i 
centrum) är motsvarande begrepp. 
Att utgå från patientens/brukarens fokus innebär att verksamheterna måste vara lyhörda 
för det patienten/brukaren ser och upplever. Det är viktigt att individens hela process2 

synliggörs, med alla inblandade verksamheters insatser. 

Syfte 
Syftet med patient- och brukarmedverkan är att genom samverkan på flera nivåer och 
mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i vården 

1 Handikapporganisationernas samverkansorgan (HSO), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Rädda barnen, 
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Autism och Aspergerföreningen 
2 Process är i detta sammanhang ett samlingsbegrepp för alla former av kontakter mellan den enskilde och socialtjänst 
respektive hälso- och sjukvård, såsom behandling, utredning, handläggning, service. Ur SKL’s Positionspapper Patient-
och brukarmedverkan 
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och omsorgen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. 
Syftet med handlingsplanen är att underlätta för verksamheter och brukarorganisationer 
att arbeta med patient- och brukarmedverkan. 

Mål 
Målet för patient- och brukarmedverkan är att patienter och brukare medverkar aktivt på 
individ-, verksamhets-, och systemnivå inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta 
för att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst utifrån patientens/brukarens perspektiv. 
Målet med handlingsplanen är att varje verksamhet i den kommunala socialtjänsten och 
landstinget ska arbeta med patient- och brukarmedverkan. Planen ska också vara känd 
för brukarorganisationerna som är aktörer i samarbetet. 

Kort bakgrund 
Delaktighets- och inflytandefrågor har under senare år alltmer lyfts fram som en viktig 
och avgörande faktor för att insatserna ska bli av god kvalitet och ge avsedd effekt för 
den enskilde. Patienten/brukaren ska ha rollen som medaktör i stället för som mottagare 
av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medverkan innebär även att ansvarstagande och 
engagemang från patienten/brukaren stimuleras. 
Lagstiftningen som styr verksamheterna inom socialtjänsten och landstinget stödjer att 
patienter och brukare ska ha inflytande och vara delaktiga på individ-, verksamhets- och 
systemnivå (sid 6). 

3 
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Att arbeta med patient- och 
brukarmedverkan 

Att jobba med patient- och brukarmedverkan kan innebära en utmaning för 
verksamheter, organisationer och enskilda. Det handlar bland annat om beteende- och 
kulturförändringar för att vi ska nå målen i Norrbotten. Det viktigaste är att ”börja för 
att lära”. I bilaga 1 finns en enkel, kortfattad beskrivning av hur arbetet med patient- och 
brukarmedverkan kan startas. 

Delaktighetstrappan 
I Sherry Arnsteins3 delaktighetstrappa beskrivs olika grader av delaktighet, ju högre upp 
i trappan desto större är delaktigheten. När man planerar och genomför olika aktiviteter 
i patient- och brukarmedverkan är det bra om verksamheten är medveten om vilket 
trappsteg man är på, så att avsikten med aktiviteten uppnås. 

Barn och unga 
Patient- och brukarmedverkan rörande barn och unga innebär många utmaningar4 för att 
säkerställa deras delaktighet. 
När det gäller barn är anhöriga och närstående viktiga att samarbeta med. Ibland kan 
barn och unga även vara anhöriga eller närstående. Modeller och arbetssätt finns och 
beskrivs i bilaga 2. 
Det är bra att komma ihåg att ungdomar kan vara lättare att nå med aktiviteter i sociala 
medier eller via webben. Virtuella möten och chattfunktioner kan vara ett alternativ som 
gör att ungdomar vill medverka. I några kommuner finns ungdomsråd som med fördel 
kan bli en samrådspartner kring patient/brukarmedverkan för barn och unga. 

Faktorer av betydelse 
Patient- och brukarmedverkan ska bli en naturlig del i det vardagliga arbetet. Det är ett 
förhållningsätt där brukare och patienter ses som medskapare vilket kräver mod att våga 
prova för att lära. Beslutsamhet, uthållighet, engagemang och öppenhet krävs av 
ledning, medarbetare och patienter/brukare. Följande faktorer har betydelse för 
resultatet. Dessa anges utan rangordning: 
• Att medverkan finns på alla tre nivåer så att hela organisationen systematiskt 

använder patienters och brukares kunskap och erfarenheter. 

3 SKLs variant av modellen från Sherry Arnstein, (1969). "A ladder of citizen participation.". Journal of the American 
Institute of  planners 35 (4): 216–224. 
4 Barnen vill – Vågar vi, av Ulf Hyvönen, Karin Alexandersson, Stiftelsen allmänna barnhuset 
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• Att varje verksamhet utformar sin modell för patient- och brukarmedverkan. 
• Att hitta modeller och arbetssätt för patient- och brukarmedverkan. 
• Att arbeta med barns delaktighet. 
• Att identifiera och nå patienter/brukare. 
• Att medverka och bli sedd som en resurs är inte självklart. För patienter/brukare kan 

rollen som medaktör kännas svår och ovan. 
• Att rollen som medaktör behöver uppmuntras och stärkas, både från patient-

/brukarorganisationer och verksamheter. 
• Att verksamheten accepterar och är lyhörd för att patienter/brukare har kunskap och 

erfarenheter som behövs, för att förbättra och utveckla verksamheten. 
• Att formerna för medverkan är klargjorda. 
• Att ha en öppen och ärlig dialog under arbetet. 
• Att verksamheterna samarbetar med de olika organisationerna och är öppna för att 

delta då de får inbjudningar från dessa. 

Förutsättningar för medverkan 
Verksamheter 

För att patient- och brukarmedverkan ska fungera behöver en del förutsättningar 
klargöras: 
• Planera i god tid 

För att få bästa möjliga förutsättningar är det viktigt att man i god tid planerar 
behovet av medverkan. Det kan ta tid att hitta representanter, uppdraget ska 
beskrivas och behov av information/utbildning kan finnas. 

• Tydligt uppdrag för patient/brukarrepresentanter 
Verksamheterna bör beskriva syftet med uppdraget, vilken roll representanten 
kommer att ha under arbetet, omfattningen på uppdraget, eventuell ersättning och 
vilka andra som kommer att delta. 

• Behov av information/kunskap 
Verksamheten bör överväga om representanterna behöver någon form av 
information eller kunskap inför uppdraget. Ibland kan medarbetarna ha behov av 
information/kunskap från patient/brukarrepresentanter inför uppdraget, till exempel 
hur det är att leva med en viss funktionsnedsättning. 

• Ersättning 
I bilaga 4 beskrivs vilka möjligheter till arvoden och reseersättning som finns i för 
patient-/brukarråd på systemnivå samt i samverkansorganisationen. 

Patient- och brukarorganisationer 
Här finns några förslag på vad patient-, brukar- och närståendeorganisationer behöver 
tänka på för att bidra till en välfungerande patient- och brukarmedverkan: 
• Inventera kompetens och intresse bland medlemmarna för att delta i 

patient/brukarmedverkan. 
• Det kommer att finnas behov av att utbilda ”medverkare” inom organisationerna. 
• Samverkan mellan organisationer för att täcka behoven av medverkan. 
• Organisationerna måste informera och påminna medlemmarna om vikten av 

delaktighet. 
• Kontinuerlig återkoppling av resultat från medverkan. 
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Att nå patienter och brukare 
Det är verksamheternas ansvar att bjuda in patienter/brukare till medverkan. Beroende 
på vilken typ av delaktighet man vill åstadkomma, så finns det olika sätt att bjuda in. 
Organisationer med medlemmar finns (t ex patient- och brukarorganisationer samt 
pensionärsorganisationer) men många patienter/brukare tillhör inte någon organisation 
utan måste fångas upp på andra sätt. De som inte är organiserade har också viktiga 
synpunkter och erfarenheter. 
Här finns några förslag på hur verksamheter kan nå personer: 
• Via synpunkter och klagomål från patienter/brukare eller via IVO 
• Patientnämndens ärenden (från kommuner och landstinget) 
• Avvikelser 
• I mötet på individnivå 
• Skriftlig inbjudan till personer har eller har haft kontakt med verksamheten 
• Annonsera efter patienter/brukare som är intresserade av att medverka 
• I samband med informations- eller temadagar 
• I samband med öppet hus eller annat arrangemang i verksamheten 
• Inbjudan i väntrum, på anslagstavlor i verksamheterna 
• Via sociala medier och webbsidor 
• Dela ut ”visitkort” till besökare i verksamheten med inbjudan och eventuellt 

hänvisning till webben för mer information 
• Möjlighet till inbjudan/information via 1177.se 

Tekniklösningar ger möjligheter 
I många fall kan användandet av olika tekniska lösningar underlätta och möjliggöra 
delaktighet på alla nivåer. För många grupper är tekniken en självklarhet. Det är viktigt 
att verksamheterna ser tekniska lösningar som en möjlighet och att de blir en naturlig 
del i arbetet med patient- och brukarmedverkan. 
Verksamheterna måste ha en dialog internt med ansvariga för till exempel 
kommunikation och IT innan tekniska lösningar används. 
Följande idéer har framkommit: 
• Sociala medier: 

o Diskussionsgrupper i olika frågeställningar för att få in synpunkter 
o Inbjudan till olika former av medverkan 
o Dialogforum 
o Möjlighet att ställa frågor och få svar i chatt-funktion. 

• Bild- och ljudkommunikation (läsplatta, bärbar dator, mobiltelefon): 
o Samordnad individuell plan (SIP), möjliggöra för deltagare att vara med via t 

ex läsplatta, bärbar dator eller telefon. 
o Möjliggör deltagandet vid olika former av medverkan 
o Utbildningar via videokonferens 
o Intervjuer 

• E-post: 
o Skicka ut enkäter, inbjudningar, information 
o För att få snabb respons på avgränsade frågor 
o Inhämta synpunkter från organisationer eller enskilda 

• Webbsidor: 
o Tydlig, lätthanterlig funktion för att lämna synpunkter och klagomål på 

kommuners och landstingets startsida 
o Information om hur man jobbar med patient- och brukarmedverkan, på alla 

nivåer 
6 
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o Pågående utvecklingsarbete med patient- och brukarmedverkan, gärna 
länsgemensam sida 

o Presentera kommande utvecklingsarbeten där patienter och brukare kommer 
att bjudas in 

o Resultat av genomförda arbeten med patient- och brukarmedverkan 
o Inbjudningar till olika utbildningar och informationstillfällen som riktar sig till 

patienter/brukare 

Från ord till handling 
– praktiska modeller och arbetssätt 

I bilaga 2 finns kortfattade beskrivningar av olika modeller och arbetssätt för att stärka 
och stimulera patient- och brukarmedverkan. För att komma igång kan man välja ett 
enkelt sätt, och därefter utveckla sitt arbete allteftersom kunskap och erfarenhet växer. 
Det är viktigare att börja för att lära, än att inte göra något alls. 
Systemnivå - innebär patient- och brukarmedverkan i a) ledning och styrning på en 
övergripande nivå, samt b) medborgares inflytande över utvecklingen av vård, stöd och 
omsorg. 
Verksamhetsnivå – verksamheterna arbetar systematiskt med patient- och 
brukarmedverkan genom att bjuda in till olika aktiviteter och samråd. 
Individnivå – personcentrerad vård, stöd och omsorg är utgångspunkten och innebär 
medverkan i planering, genomförande och utveckling av sin egen vård, stöd och 
omsorg. 

   

 
 

   
 

  
  

   
 

 
 

 
  

  
    

  
     

    
  

  
    

  
   

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

    
 
 
 

  
   

Bild 1 
Visar de olika nivåerna där patient- och brukarmedverkan sker 

Nedan följer en sammanställning som för varje nivå kortfattat beskriver syftet med 
patient- och brukarmedverkan, några kännetecken, förslag på tänkbara 
modeller/arbetssätt samt några exempel på när medverkan är viktig. 
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INDIVIDNIVÅ 
Medverkan i den egna vård , stöd och omsorgssituationen innebär partnerskap i verksamheten. 
Utgångspunkten är ett arbetssätt där personcentrerad vård, stöd och omsorg är grunden. Bra 
bemötande är en framgångsfaktor. 

Syfte Kännetecken Modell/arbetssätt (bilaga 2) Medverkan: 

• Patienter/brukare ska 
vara välinformerade 
utifrån sina 
förutsättningar och ha 
inflytande över vård, 
stöd och omsorg. 

• Patienter/brukare ska 
känna trygghet och 
vara en part i besluten 
gällande hela 
processen för sin vård, 
stöd och omsorg. 

• Vård stöd och omsorg 
formas utifrån 
patientens/brukarens 
upplevelser, 
erfarenheter och 
önskemål samt 
professionens kunskap 
med hänsyn till 
relevant forskning och 
utveckling. 

• Vård, stöd och omsorg 
bedrivs med 
patienten/brukaren som en av 
två parter i beslutsprocessen, 
som utgår från 
patienten/brukaren 

• Planering och uppföljning 
sker med båda parter 
närvarande. 

• Resultatet dokumenteras i 
relevant plan och 
dokumentationen ska vara 
tillgänglig för båda parter. 

• Underlätta kommunikation 
genom olika hjälpmedel eller 
strategier, där anpassad 
information ges utifrån 
personens förutsättningar 

• Ta tillvara synpunkter och 
klagomål från 
patient/brukare 

• Patient/brukare är aktiv och 
deltar i risk- och händelse-
analysutredningsarbetet 

• För återkoppling kan Teach-back 
metoden användas. Strukturerad 
information med stöd av SBAR. 

• Verksamheten ska uppmuntra 
patient/brukare att komma förberedd 
och gärna ha med någon som stöd 

• Relevanta planer upprättas för vård (t 
ex vårdplan, rehabplan), omsorg (t 
ex individuell plan, 
genomförandeplan, min plan) samt 
för samordnade insatser (samordnad 
individuell plan) utifrån personens 
behov. 

• Samordning sker med andra 
verksamheter/aktörer vid behov. 

• Fast vårdkontakt utses om personen 
har behov av stöd och samordning 
inom hälso- och sjukvård (landsting 
eller kommunal hemsjukvård). 

• Västernorrlandsmodellen för samtal 
med barn och unga 

• Din egen makt – studiecirkel 
• Ett självständigt liv - studiecirkel 
• BRA-samtal – intervjuer med barn 

• I varje möte 
med varje 
patient/ 
brukare ska 
denne vara 
medaktör 

VERKSAMHETSNIVÅ 
Medverkan i utvecklingen av hälso och sjukvården och socialtjänsten innebär delaktighet i aktiviteter på 
verksamhetsnivå som avser till exempel ett sjukhus, en hälsocentral, en klinik, en mottagning, ett 
boende, ett verksamhetsområde, en enhet inom socialtjänsten. 

Syfte Kännetecken Modell/arbetsätt (bil 2) Medverkan: 

• Att patientens/ 
brukarens synpunkter 
och 
förbättringsförslag 
bidrar till att förbättra 
vård, stöd och 
omsorg. 

• Patient/brukares 
erfarenheter tas 
tillvara som en resurs 
i förbättringar av 
hälso- och 
sjukvårdens och 
socialtjänstens 
processer och rutiner. 

• Verksamheterna 
fokuserar på kvalitet 
som ökar värdet för 
patienten/brukaren. 

• Former finns för 
medverkan i varje 
verksamhet. 

• Utvecklingsarbetet 
bygger på teamarbete 
mellan patienter/brukare 
och medarbetare. 

• Betoningen läggs vid 
patients/brukares 
upplevelser och 
berättelser. 

• Kunskap om 
verksamheten och dess 
förutsättningar ges som 
grund inför medverkan. 

• Roller, ansvar och 
uppdrag är tydliga 

• Systematisk synpunkts-
och avvikelsehantering 

• Patient/brukare deltar i 
förbättrings- process-, 
projekt- och utvecklings-
arbeten 

• Regelbundna patient- eller 
brukarråd 

• Enkäter, intervjuer och 
fokusgrupper 

• Patient/brukare medverkar i 
händelse- riskanalyser 

• Workshops, temadagar 
• Dialogmöten 
• Brukarrevisioner 
• Skuggning 
• Delaktighetsslingan 
• Använda resultat i patient-

och brukarenkäter, öppna 
jämförelser eller andra 
tillgängliga källor 

• Utformning av kallelser, infor-
mationsmaterial, provsvar, genom-
förda tester, lokala rutiner 

• Kartläggning av processer och 
flöden, personens väg genom 
”vård- och omsorgsapparaten” 

• Synpunkter från brukare på 
boende, service eller andra insatser 

• Synpunkter från patienter på 
verksamhet vid hälsocentral, 
sjukhus, mottagning, motsvarande 

• Vid ombyggnationer, förändringar 
i miljön på enhet, omflyttningar 

• Planering inför uppstart av nya 
verksamheter 

• Planering och genomförande av 
utbildningar och informations-
träffar för patient- o brukargrupper 
samt utbildningar för medarbetare. 
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a) SYSTEMNIVÅ Ledning och styrning 

Medverkan i ledning och styrning av organisationen som helhet innebär delaktighet på övergripande 
nivå. Här avses till exempel landstinget , kommunen eller socialtjänsten på övergripande nivå, samt 
landstingets divisioner. 

Syfte Kännetecken Modell/arbetssätt (bil 2) Medverkan: 

• Patienter/brukare 
kunskaper 
erfarenheter och 
synpunkter tas 
tillvara som en 
resurs för 
förbättring och 
utveckling av 
vård/stöd/omsorg 

• Former finns för 
patient och brukar 
medverkan 

• Synpunkter och 
klagomål från 
patienter/brukare 
ska systematiskt 
tas tillvara i 
kvalitetsutveckling 

• Patienter och brukare deltar 
tillsammans med 
ledningsansvariga i ledning 
och styrning av hälso-och 
sjukvård och socialtjänst 

• Synpunkter inhämtas på 
olika sätt inför formella 
beslut 

• Tydlighet finns för vilka 
former som gäller för 
medverkande patienter, 
brukare och närstående 

• Ta tillvara och använda 
resultat från nationella och 
lokala patient- och 
brukarenkäter 

• Rutiner för att ta emot, 
dokumentera, återföra, 
vidta åtgärder och följa upp 
synpunkter och klagomål 
ska finnas 

• Patient/brukarråd 
• Organisationer och 

brukar/patientråd är 
remissinstans 

• Hearings 
• Delta i förbättrings- och 

utvecklingsarbeten 
• Enkäter, intervjuer, 

fokusgrupper 
• System som på ett enkelt 

sätt möjliggör för 
medborgare att lämna sina 
synpunkter och klagomål, 
gärna webbaserat. 

• Använda resultat i olika 
patient- och brukarenkäter, 
öppna jämförelser eller 
andra tillgängliga källor 

• Vid planering och 
genomförande av utbildning 
för ansvariga inom ledning 
och styrning där patient- och 
brukarperspektivet har 
betydelse 

• Konsekvensanalyser vid 
organisationsförändringar, 
ombyggnation, 
verksamhetsförändringar och 
liknande 

• Alla styrdokument, hand-
lingsplaner o liknande som 
direkt påverkar patienter/ 
brukare, upprättas i 
samverkan med patient-
brukarorganisationer 

• Utformning av uppdrag och 
förutsättningar till 
verksamheterna 

• Utformning av information 
och informationsmaterial 
riktat till medborgare, 
patienter/brukare 

b) SYSTEMNIVÅ Medborgares inflytande 

Medborgare är invånare med eller utan egen erfarenhet av vård, stöd eller omsorg. Innebär att 
medborgarna har påverkansmöjlighet på utvecklingen av vård, stöd och omsorg genom den politiska, 
demokratiska processen. 

Syfte Kännetecken Modell/arbetssätt (bil 2) Medverkan: 

• Medborgares synpunkter utgör 
en naturlig del i landstingets och 
socialtjänstens olika berednings-
och beslutsprocesser. 

• En långsiktigt god och öppen 
relation med medborgarna i 
länet. 

• Ökat förtroende och tillit till 
landstinget och socialtjänsten, 
och stärka den demokratiska 
legitimiteten. 

• Dialoger som utmynnar i 
konkreta förslag lyfts in 
och värderas i 
landstingets och 
kommunernas löpande 
verksamhetsutveckling 
och beslutsprocesser. 

• Medborgardialog 
• Intervjuer ”på stan” 
• Samtals- och 

fokusgrupper 
• Delta i möten med olika 

organisationer 
• Nyttjande av digitala 

verktyg 
• Delta i andra officiella 

sammankomster för att 
fånga medborgare 

• Ungdomsråd i landsting 
och kommun 

• I aktuella frågor i 
den pågående 
politiska 
processen. 
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Struktur och organisation 
Patient- och brukarmedverkan ska prägla alla verksamheters arbete. Arbetet med 
patient- och brukarmedverkan behöver organiseras inom socialtjänsten respektive 
landstinget samt i den befintliga samverkansorganisationen vilket beskrivs i detta 
avsnitt. Varje verksamhet ska ha en modell som gör att patienter och brukares 
erfarenheter och synpunkter tas tillvara som en viktig del i det systematiska utvecklings-
och kvalitetsarbetet. Varje huvudman ska synliggöra sitt arbete i denna modell med 
patient- och brukarmedverkan på både interna och externa webbsidor. 

Brukarmedverkan i kommuner 
I kommunernas socialtjänst kan patient- och brukarmedverkan vara organiserat på olika 
sätt. Här finns en modell som beskriver hur medverkan kan se ut på olika nivåer: 
Systemnivå: Finns för närvarande Tillgänglighetsråd (eller liknande) där man arbetar 
med frågor utifrån funktionsnedsättningsperspektiv. Kommunala pensionärsråd arbetar 
med frågor som berör pensionärers perspektiv. Råden kan ha som uppdrag att vara 
remissinstans, följa och vara rådgivande till pågående projekt, planerings- och 
strategiarbeten. Arbetet ska fokuseras på övergripande kommunala frågor. Ledamöter 
väljs motsvarande mandatperiod. 
Verksamhetsnivå: Det är viktigt att brukare är delaktiga i förbättrings- och 
utvecklingsarbete både inom verksamhetsområdet och på enhetsnivå. Varje 
verksamhetsområde samt på enhetsnivå bör det finnas någon form av brukarråd. 
Brukarrådens uppdrag är att samråda kring lokala frågor; i dialog inför förändringar, 
fånga upp synpunkter på hur brukare upplever verksamheterna, pågående 
förbättringsarbeten och samverkansfrågor. 
Individnivå: Varje brukare ska vara delaktig i planering, utformning och utveckling av 
sina insatser från stöd och omsorg. Brukaren ska ha rollen som medaktör vilket bland 
annat innebär att man utgår från brukarens upplevelser, erfarenheter, önskemål och 
behov. 

Patientmedverkan i landstinget 
I landstinget organiseras de olika nivåerna av patient- och brukarmedverkan enligt 
följande: 
Systemnivå: Två patientråd på landstingsövergripande nivå; Länspensionärsråd, samt 
Tillgänglighetsråd Region Norrbotten. Patientråden har uppdraget/rollen som 
remissinstans, följa och vara rådgivande till pågående projekt, ge inspel och lämna 
synpunkter till pågående planerings- och strategiarbete, vara dialogpartner till politiker 
och ledande tjänstemän. Arbetet fokuseras på landstingsövergripande frågor. Ledamöter 
väljs motsvarande mandatperioderna. Ett landstingsråd är ordförande och 
tjänstemannastöd finns. På sikt kan Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan 
vara det enda patient- och brukarrådet på systemnivå. 
Verksamhetsnivå: Patienter ska vara delaktiga i förbättrings- och utvecklingsarbete. På 
vilket sätt detta sker avgör verksamheten utifrån vilket behov av medverkan som finns. 
Vid process- och flödeskartläggningar ska patienter medverka i något skede. Möjlighet 
för patient/brukare att rapportera risker, tillbud, händelser samt ge förslag på 
förbättringar via webben till landstingets avvikelsehanteringssystem ska finnas. 
Patientråd ska finnas knutet till varje sjukhus. Patient- och brukarorganisationer utser 
representanter, men även patienter utan organisationstillhörighet är välkomna. 
Verksamheterna på sjukhuset finns representerade och hälsocentraler kan delta vid 
behov. Uppdraget/rollen för patientråden är att samråda kring lokala frågor, såsom 
dialog inför förändringar, fånga upp synpunkter på hur patienter upplever 
verksamheterna, pågående förbättringsarbeten, samverkansfrågor. Vissa verksamheter 
eller enheter har behov av egna patientråd vilket är positivt. 
I större kommuner kan flera hälsocentraler ha gemensamma patientråd samt ingår i 
samverkansorganisationens råd (sid 11-12). 
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Individnivå: Personcentrerad vård är utgångspunkten. Patienten ska vara medaktör 
vilket innebär att denne är delaktig vid all planering, utformning och uppföljning av 
vård och behandling. Patientens upplevelser, erfarenheter, önskemål och behov är 
utgångspunkten. 

Patient/brukarmedverkan i samverkansorganisationen 
Samverkan i gemensamma frågor mellan kommuner och landstinget sker idag i en 
gemensam samverkansorganisation (bild 2). 

Bild 2 Samverkansorganisationen i Norrbotten 

Patient- och brukarmedverkan beskrivs inte i samverkansorganisationen idag, utan 
behöver byggas in, så att patienters och brukares erfarenheter bidrar till ett förbättrat 
samarbete. Målet är att arbetet enligt nedanstående modell startas senast i januari 2018. 
Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan knyts till samverkansorganisationens 
politiska samverkansberedning, länsstyrgrupp och operativa ledning. Uppdraget är att 
bidra med ett patient- och brukarperspektiv i samverkansfrågor, där kunskaps- och 
erfarenhetsutbytet leder till förbättrad kvalitet och effektivitet (bild 3). 
I Norrbotten finns länsdelar (närsjukvårdsområden) där landstinget och kommunerna 
ska samverka (bild 3). Målet är att det i varje länsdel (alt 1) eller kommun (alt 2) finns 
ett lokalt patient- och brukarråd för samverkan, som är ett gemensamt patient/brukarråd 
som samnyttjas av socialtjänst och landstinget. Det kan finnas andra lösningar inom en 
länsdel än dessa alternativ. Det är angeläget att länssjukvården medverkar. 
Utifrån patienters/brukares perspektiv är detta en lösning som tillvaratar deras 
upplevelse av hur samordningen fungerar mellan verksamheterna. Det är viktigt att 
bygga på redan befintliga, fungerande patient/brukarråd. Lösningarna kan se olika ut i 
olika kommuner. Närsjukvårdschefer ska tillsammans med socialcheferna följa upp att 
lokala patient- och brukarråd för samverkan etableras och samnyttjas. 

Bild 3 Patient- och brukarmedverkan i samverkansorganisationen 
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2016 

Hur ser framtiden ut? 
Nya yrkeskategorier kommer 

Både i Sverige och andra länder har personer med egen erfarenhet anställts i 
verksamheter. Uppdragen kan handla om: 
• Att vara mentorer till och stödja personer som får insatser från en viss verksamhet 
• Att vara rådgivande till ledning och arbetsgrupper 
• Att ingå i ledningsgrupper 
• Att informera personal om patienters/brukares upplevelser av sin 

funktionsnedsättning/sjukdom 
Det finns ofta anställda i socialtjänst och landsting som har egen erfarenhet av 
funktionsnedsättning/sjukdom. Att tillvara deras erfarenheter och upplevelser är en 
möjlighet i patient/brukarmedverkan. Det kan dock finnas vissa svårigheter som 
verksamheten måste ta ställning till innan medverkan. Det finns en risk för att lojaliteten 
mot arbetsgivaren kan påverka rollen som brukarrepresentant. Medverkan bör inte ske i 
den egna verksamheten. 

Tjänstedesign – ett nytt begrepp 
Tjänstedesign innebär att planera, organisera och kommunicera en tjänst efter kundens 
behov för att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Utmärkande för tjänstedesign 
inom vård, stöd och omsorg är att den är involverande och utgår från patientens behov. 
Detta gör det möjligt för patienter/brukare/medarbetare och designers att tillsammans 
utforma hållbara tjänster och bättre patient/brukarupplevelser. En mängd metoder och 
verktyg används som stödjer medverkan av personer med erfarenhet av att vara 
patient/brukare i utvecklingsaktiviteterna. Dessa beskrivs som kreativa, 
problemlösande, holistiska och framförallt användarfokuserade och kan med fördel 
komplettera landstings/kommuners ”verktygslåda” för att öka medverkan i 
utvecklingsarbetet. 

Fortsatt implementering 
För att strategins intentioner ska bli framgångsrika måste varje huvudman inarbeta 
handlingsplanen i befintliga strukturer och i sitt kvalitetsledningssystem. 

Uppföljning 
För patient- och brukarmedverkan som sker i samverkansorganisationen så ska 
uppföljning ske av den politiska samverkansberedningen, som årligen får en rapport 
som beskriver de samverkansfrågor som behandlats under året och resultatet av 
samråden. Rapporteringen ansvarar närsjukvårds- och socialchef i varje 
länsdel/närsjukvårdsområde för. 
I kvalitetsledningssystemet hos varje huvudman, bör även rutiner för uppföljning och 
egenkontroll av patient- och brukarmedverkan finnas. Landstinget följer även upp 
patient- och brukarmedverkan i sin patientsäkerhetsberättelse. 
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2016 

Bilaga 1 
Hur börjar man med patient- och 

brukarmedverkan i verksamheterna? 
Det är viktigt att börja för att lära, att våga prova ger erfarenheter och mod att utveckla 
en givande patient- och brukarmedverkan. 
1) Ta del av strategi och handlingsplan 

Ansvarig chef tar del av den länsgemensamma strategin och handlingsplanen. Ta del av 
delaktighetstrappan (sid 4) samt nivåerna (sid 8-9). 

2) Introduktion medarbetare 
a. Genomgång av handlingsplanen med medarbetare. Fokus på syfte, mål, fördelar med 

patient- och brukarmedverkan, faktorer av betydelse. 
b. Diskussion med medarbetare: 

1. Vad kan patient- och brukarmedverkan tillföra vår verksamhet? 
2. Vad måste vi förändra för att kunna genomföra arbetet med patient-/brukarmedverkan: 

- hos oss själva, till exempel attityder, bemötande? 
- i arbetssättet, till exempel rutiner, mötesforum, mötestider? 

3) Vilka behov av patient-/brukarmedverkan har vi? Några exempel: 
a. Risk- och händelseanalyser, är patienten/brukaren delaktig? 
b. Process- och flödeskartläggning, finns patienter/brukare med? 
c. Förbättrings-/utvecklingsarbete; enkäter, med i arbetsgrupp, fokusgrupper? 
d. Finns patient-/brukarråd? 
e. Personcentrerad vård, stöd och omsorg; till exempel finns det planer (vård, rehab, SIP 

etc) för patienter/brukare, används teach-back, hur är patient/brukare medaktör, utses 
fast vårdkontakt? 

4) Planera 
a. Ta del av modeller och arbetssätt i bilaga 2 
b. Välj lämplig modell/arbetssätt 
c. Planera genomförande 
d. Identifiera de patienter/brukare som ska bjudas in och vilket deras uppdrag är 

5) Göra 
a. Bjud in deltagare 
b. Genomför enligt plan 

6) Studera – följ upp 
a. Hur gick det? 
b. Vad fungerade bra/mindre bra? 

7) Agera - utvärdera 
a. Hur går vi vidare? 
b. Byte av modell/arbetssätt, korrigeringar av modell/arbetssätt, välj annan 

modell/arbetssätt? 

PGSA-cirkeln är en välkänd metod för 
förbättringsarbete. När det gäller att arbeta 
med patient- och brukarmedverkan sker 
även detta enligt modellen. 
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BILAGA 2 

Modeller och arbetssätt för de olika nivåerna 

Individnivå 
Modell/arbetssätt Beskrivning Kommentarer 

Teach-back En metod för att säkra att du gett begriplig information till 
patient/brukare. Ett sätt att kontrollera förståelse genom att 
be patient/ brukare att med egna ord berätta hur denne har 
uppfattat informationen du har gett. 

Man kan till exempel säga såhär: – Ibland är det svårt att förklara, kan du 
vara snäll att berätta för mej hur du har uppfattat informationen. 
Se en film: https://www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk 

Situation, bakgrund, aktuellt 
och rekommendation 
(SBAR) 

SBAR går även att använda i dialog med patienter/ brukare. 
Är en struktur för hur kommunikationen ska gå till, minskar 
riskerna för att viktig information glöms bort eller 
missuppfattas. 

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748. 
html 

Uppmuntra patient/brukare 
att komma förberedd och 
gärna ha med någon som 
stöd 

Be den enskilde att skriva ner sina frågor till träff/möte, då 
det blir lättare för den enskilde att komma ihåg att ställa 
frågorna. En person som stöd kan vara viktigt för den 
enskilde. 

Yttersta vikt att respekten finns för de frågor den enskilde har med sig 

Din egen makt En studiecirkel i tre delar med syfte att stärka den enskilde 
och få målgruppens röst hörd inom psykisk hälsa. 

Studiematerial finns. NSPH har utarbetat den men materialet för att 
användas av alla. 
http://www.nsphig.se/din-egen-makt-utbildning/ 

Samordnad individuell plan 
(SIP) 

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans 
med brukare om det finns behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör 
genomföras. 

Viktigt att den enskilde blir erbjuden SIP. Patienten/brukaren ska ha sitt 
eget exemplar för att ha överblick över insatser och ansvariga. 
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnad 
individuellplansip.samordnadindividuellplan.html 

Film på tre minuter:https://www.youtube.com/watch?v=gsxR0BargAY 

Vård- och/eller 
rehabiliteringsplan 

Vårdplanen följs upp, kompletteras vid behov och utvärderas 
kontinuerligt under vårdtiden. Vårdplanen följer patienten 
under hela vårdtiden och vikten läggs på patientens 
delaktighet i vårdprocessen. 

Viktigt att planen går att ta del av för nästa vårdnivå, även av aktör hos 
annan huvudman. 
Patienten/brukaren ska ha ett eget exemplar av planen. 

Genomförandeplan Används inom socialtjänstens verksamheter. Brukaren 
har delaktighet och inflytande över sin planering och 
utformning av sina insatser som skrivs ner i en plan. 

Stödmaterial finns. Brukaren ska ha sitt eget exemplar. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/1 
9531/2014-10-6.pdf 
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BILAGA 2 

Individuell plan enligt lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Min plan 

Barns Rätt som Anhörig -
(BRA-samtal) 

En person som har rätt att få insatser enligt LSS har rätt att 
begära och få en individuell plan. Den består av två delar: 
dels av planeringsmöten där du tillsammans med andra 
diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra 
din situation, och dels av det dokument som blir resultatet. 

Ett verktyg för förstärkt brukarmedverkan och består av två 
delar, ett verktyg för att samtala kring den enskildes 
förmågor ,intressen och önskemål samt en del som handlar 
om att utveckla verksamheten utifrån den enskildes behov 
och önskemål 

BRA-samtal syftar till att öka barns delaktighet och 
handlingsutrymme. BRA samtal är utformade för att stödja 
personalen i hur de kan gå till väga när de uppmärksammar 
anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. 

Det kan till exempel vara när en person med funktionsnedsättning tycker 
att de har kontakt med många olika aktörer och vill att de ska samarbeta 
bättre. 
Om flera huvudmän är delaktiga så upprättas en Samordnad individuell 
plan (SIP). 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10996/ 
2002-114-4_20021144_rev.pdf 

Min plan är ett konkret resultat av projektet Vi. Tillsammans ska det ses 
som ett komplement till genomförandeplanen för att stärka den enskildes 
delaktighet(FoU Välfärd Region Västerbotten) 
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/08/En-Guide-
Till-Min-Plan_web.pdf 

Stiftelsen Allmänna barnhuset har utformat modellen efter 56 intervjuer 
med barn som har fått bestämma vilka frågor som är viktiga. 
http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-projekt/bra-barns-
ratt-som-anhoriga/ 
Utbildning anordnas regelbundet av Norrbottens kommuner: 
http://www.trippus.se/web/WebCalendarXML/calendar?id=61T8e53Hxql 
uOHR1dv1MjQ==&ln=swe 
Läs mer här om barn som anhöriga: 
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Barn-som-anhoriga-Vaga-
fraga/Sidor/default.aspx 

Ett självständigt liv (ESL) Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk 
behandlingsmodell för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med 
insatsen är att ge patienten/brukaren ökade möjligheter till 
ett självständigt liv. 

Utbildade handledare krävs från verksamheten. Steg för Steg manualen 
riktar sig till psykiatrisk verksamhet inom landsting och kommun. Via 
länken nedan kan man hitta utbildade handledare. 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenfo 
rsocialtarbete/eslettsjalvstandigtliv 

Västernorrlandsmodellen Socialsekreterare intervjuar barn, i åldern 5-18 år, som 
har/har haft kontakt med en kollega. Barnens röster om 
mötet samt socialsekreterarnas erfarenheter av intervjuerna 
sammanställs i en årsrapport där åtgärder framgår. 
Socialnämnden informeras årligen. 

Modellen syftar till att ta del av barns kunskaper och utifrån det förbättra 
verksamheten. Tre delområden ingår: upplevelse, kunskap och möjlighet 
till delaktighet i kontakten med socialtjänsten. 
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/12/Mall-
V%C3%A4sternorrlansmodellen.-Intervjuguiden.pdf 
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BILAGA 2 

Individens behov i centrum 
(IBIC) 

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat 
inom olika livsområden i dagliga livet. 

IBIC är en metod inom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 

Personcentrerad vård, stöd 
och omsorg 

Personcentrerad vård, stöd och omsorg utgår från en 
gemensam värdegrund där den enskilde är delaktig och ges 
möjlighet att fatta beslut i alla delar av sin egen vård, stöd 
och omsorg. Individens behov och önskningar respekteras. 

Läs mer: http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard 
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BILAGA 2 

Verksamhetsnivå 
Modell/arbetssätt Beskrivning Kommentarer 

Patient-/brukarråd I patient/brukarråd deltar representanter från 
organisationer och personal. Rådet ska vara ett forum för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte som bidrar till 
utveckling av kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Inför start av patient/brukarrådet måste man planera sammansättning och arbetssätt. 
Uppdraget för rådet bör formuleras. Var flexibel med mötestider och överväg om det 
finns tekniklösningar som möjliggör medverkan. 
Delaktighetstrappan (sid 4 i handlingsplanen) gör oss uppmärksamma på att 
delaktigheten ökar beroende på hur man väljer att arbeta. Olika frågor kan kräva olika 
grader av delaktighet. 

Workshop med inbjudna 
patienter/brukare 

Ett möte kring ett tema, med begränsat antal deltagare 
som särskilt bjudits in baserat på sin erfarenhet för att 
aktivt diskutera en eller flera frågor. 

Ett tydligt mål att sträva mot är bra att ha. Används till exempel då verksamheten 
behöver patienters/brukares erfarenheter för att hitta nya lösningar, åtgärda ett 
problem, komma vidare, testa nya metoder. 
http://www.metodbanken.se/category/grundmetoder/ 

Enkäter När en verksamhet har behov av att få in synpunkter från 
brukare/patienter i olika frågor kan enkät användas. 

Går att göra på många olika sätt till exempel vid enstaka tillfällen, regelbundet, en 
specifik fråga, eller mer omfattade frågor, på ett boende, på en avdelning, hela 
kommunen/landstinget. Kommuner och landstinget har ofta system eller verktyg för att 
skapa enkäter. 

Intervjuer Intervjuer kan göras enskilt eller i grupp, vara långa eller 
korta, utgå från systematiserade frågeformulär eller vara 
öppna och resonerande. Intervjuer kan användas när du 
vill veta mer om olika teman, som exempelvis trygghet 
eller delaktighet. Intervjun kan vara en givande men 
tidskrävande metod för uppföljning. 

Läs mer om intervjuer: 
http://processen.uppfoljningsguiden.se/2-samla-in-information/intervju/ 

Fokusgrupper Fokusgrupper är en enkel och snabb metod som skapar 
delaktighet. Gruppstorlek gärna 10-12 personer. 
Fokusgruppen har alltid en ledare som inte ingår i 
gruppen, ledaren ska sätta sig in i ämnet som ska 
diskuteras. Inför planering och inbjudan av deltagare är 
det viktigt att tänka igenom gruppens sammansättning. 

Styrkor: enkel och snabb, strukturerad, stimulerar givande samtal, ger många idéer och 

förslag. Om man vill ha en mycket detaljerad analys av en fråga ger fokusgruppernas 

diskussioner inte tillräckligt med tid att diskutera frågan på djupet. 

Läs mer här:http://www.projektcarpe.se/dokument/kompetensombud/Fokusgrupp.pdf 

Se även: http://www.dialogguiden.se/ 

Delta i förbättrings- och 
utvecklingsarbete 

Verksamheterna ska ha rutiner för att patienter/brukare 
ska kunna medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete. 

När patient-/brukarmedverkan blir en naturlig del i förbättrings- och utvecklingsarbetet, 
kommer verksamheterna att säkerställa att arbetssätten utgår från patienters och 
brukares behov och önskemål. 
Tips på metoder finner du i denna bilaga. 

Dialogmöten Används för att fånga in synpunkter i en viss fråga. Kan 
innebära ett möte för att samla in synpunkter, eller några 
möten under en process. 

Dialog betyder ”meningsfulla samtal”. Det finns många olika sätt att genomföra 
dialogmöten på. Tänk på vad du vill få ut av mötet/mötena och vilka du behöver bjuda 
in för att uppnå syftet. Planera vilka frågor som ska tas upp och hur de ska bearbetas. 
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BILAGA 2 

Brukarrevision Ett team med utbildade brukare gör en utvärdering av en 
verksamhet, där de som utvärderar har liknande 
erfarenheter som de som använder verksamheten. 
Poängen med brukarrevisioner är att den som har egna 
brukarerfarenheter ofta ställer andra typer av frågor än 
en professionell utvärderare skulle göra, och får ofta 
andra svar från den som blir tillfrågad. En skriftlig rapport 
lämnas efter revisionen som bland annat innehåller 
förslag på förbättringsåtgärder. 

Deltagarna i teamet ska vara utbildade. Det är viktigt att brukarna leder hela processen, 
alltifrån att ta fram och ställa frågor till att analysera resultatet. Det som kommer fram 
vid revisionen kan få en viktig funktion i utvecklings- och förändringsarbetet i en 
verksamhet. 
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/brukarinflytande/Sidor/Brukar-och-
patientinflytande-brukarrevisioner.aspx 

En handbok hittar du här: 
http://www.fou-
vasternorrland.se/Filer/Rapporter/en_handbok__om_brukarrevision.pdf 

”Skuggning” Att personal följer en eller flera patienter/brukare under 
en dag eller vid ett besök i verksamheten. Personalen är 
tyst och iakttar och lyssnar. Därefter reflekterar man över 
det man har sett och hört; - hur det är att vara 
patient/brukare i vår verksamhet? 

Man måste få patientens/brukarens tillstånd att följa i dennes fotspår. Förklara syftet 
med metoden. Komplettera gärna med en enkät, eller en intervju så att personen själv 
får möjlighet att uttrycka sin upplevelse. 

Delaktighetsmodellen Metoden syftar till att utveckla ett arbetssätt där 
personer som får insatsen kan möta personal i en dialog 
som stärker individens möjlighet och förmåga att ha 
inflytande över sitt eget liv. 
I modellen genomförs samtal efter en bestämd ordning 
där samtalsämnet ligger i brukarnas intresse. Behov av 
förbättringar uppmärksammas och åtgärdas. 

Samtalsledare är utbildade vägledare. Norrbottens Kommuner utbildar vägledare. 
Grundläggande perspektiv i modellen är delaktighet. Ursprung från empowerment och 
ett demokratiskt rättighetsperspektiv. 
Modellen har utvecklats utifrån BIKVA (se nedan) men skillnader finns, som t ex 
utbildade vägledare. Det finns också en tydlig struktur för hur samtalen ska gå till. 
Läs mer här, samt se filmen på sidan: 
http://kfsk.se/socialtjanst/fou-valfard/delaktighetsmodellen-2/ 

Brugerinddragelse I 
KVAlitetsvurdering 
(BIKVA) 

Används för utveckling eller utvärdering av en 
verksamhet. Den utgår från en grupp brukare som 
förutsättningslöst får tycka till om verksamheten. Deras 
frågeställningar och synpunkter lyfts sedan till personalen 
och därefter får ledningen de frågor som de måste ta 
ställning till. Slutligen får politiker ta del av den insamlade 
informationen. 

Dialogmodell med ett gemensamt fokus; att stärka den ”svagare” partens perspektiv. 
Modellen är utarbetad i Danmark under 1990-talet och är en föregångare till 
Delaktighetsmodellen (se ovan). Kännetecknande är att feedback som man kan påverka 
och fatta beslut om, hanteras på rätt nivå. 
http://fskc.webbhuset.fi/Site/Data/2067/Files/Soederstroem_Pihlajamaeki_%20bikva.p 
df 

Använda resultat från Det finns redan idag resultat från patient-/brukarenkäter, Årliga enkäter genomförs bland patienter och brukare av Socialstyrelsen och Sveriges 

öppna jämförelser, nationella och ibland även lokala. Dessa resultat är en Kommuner och landsting. 

enkäter, andra källor kunskapskälla för verksamheterna. Det är också viktigt att 
resultat redovisas till patient/brukare, ibland som ett 
underlag för gemensamt utvecklingsarbete. 

Äldre: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-10 
Patientenkät: http://npe.skl.se/ 
Brukare:https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo20 
16/brukarundersokningifo2015.6635.html 
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BILAGA 2 

Medverkan i händelse- Patienter och brukare ska vara delaktiga i Viktigt att synpunkter inhämtas från brukare/patient. Läs mer här: 

och riskanalyser verksamheternas arbete med risk- och händelseanalyser. 
Ska finnas i kvalitetslednings-systemet hos respektive 
huvudman. 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-
oka-patientsakerheten.html 
Läs mer om kvalitetsledningssystem här: 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvalitetocheffekti 
vitet/ledningssystemsystematisktkvalitetsarbete.2064.html 

Västernorrlandsmodellen Socialsekreterare intervjuar barn, i åldern 5-18 år, som 
har/har haft kontakt med en kollega. Barnens röster om 
mötet samt socialsekreterarnas erfarenheter av 
intervjuerna sammanställs i en årsrapport där åtgärder 
framgår. Socialnämnden informeras årligen. 

Modellen syftar till att ta del av barns kunskaper och utifrån det förbättra 
verksamheten. Tre delområden ingår: upplevelse, kunskap och möjlighet till delaktighet 
i kontakten med socialtjänsten. 
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/12/Mall-
V%C3%A4sternorrlansmodellen.-Intervjuguiden.pdf 

Brukarstyrd Utvärdering 
och KvalitetsUtveckling 
(BUKU) 

Är en form av brukarrevision. Målgruppen är personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. 
Revisionen utförs av ett revisionsteam från annan 
verksamhet, anhöriga och personal. Information samlas in 
enligt en checklista som följer LSS. 
Teamet gör intervjuer med alla berörda parter i 
verksamheterna varefter de gör sin samlade bedömning. 

Den enskilde brukarens subjektiva uppfattning och upplevelse ges stor betydelse och 
omfattar hela brukarens livssituation. Utvärderingen genomförs av ett team bestående 
av 3-4 personer varav en är teamledare. Består av brukare, anhöriga och personal. 
http://www.fduv.fi/Site/Data/837/Files/kongress/kongressmaterial/Iren_Ahlund_vem_ 
bestammer.pdf 

Webb-kollen Trygghetsskapande samtal med personer som genomförs 
av vård- och omsorgspersonal. Samtalet kan genomföras 
på sjukhus, via telefonsamtal eller vid personligt besök. 
Svaren registreras anonymt och resultat kan tas ut. 
Eventuella oklarheter kan uppmärksammas och redas ut 
vid samtalet. Verksamhetens sammantagna resultat 
används för utvecklings- och förbättringsarbete. 

Är ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet för patienten och det 
blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns. Fem olika frågeområden finns; 
tre för sjukhus, ett hälsocentral och ett kommunen. http://www.webbkollen.com/ 

https://www1.quicksearch.se/2016/05/webbkollen-later-patienten-komma-till-tals/ 

Dialogguiden I guiden finns exempel och metoder för medborgardialog 
men kan ge idéer även till verksamheterna. Exempel finns 
på hur andra använder dialoger. 

Dialogguiden är en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting. 
Den fokuserar på medborgardialog men många av metoderna kan användas för 
verksamheternas dialog med patienter/brukare. Använd den för idéer och inspiration. 
http://www.dialogguiden.se/ 

Patienter och personal En handbok från SKL som i 4 steg beskriver hur man Riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare och 

utvecklar vården arbetar med erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling 
tillsammans med patienter. 

fokuserar på patientens känslomässiga upplevelser av mötet med vården i olika delar av 
vårdprocessen. Används med fördel i verksamhetens ordinarie förbättringsarbete. 
Ladda ner här: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5237.pdf 
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BILAGA 2 

Systemnivå – ledning styrning 

Kommentarer 

     

 
 

    

   

  
  

 

 
   

  
 

 

  

   
  

 

     

 
 

    

 
 

 
 

  
  

  
  

 

 

 
  

 
 

  
 

   

  

  
  

  
  
 

  
   

 
 

 

Modell/arbetssätt 

Medborgardialog 

Patient/brukarråd 

Remiss till patient-
/brukarråd eller 
organisation 

Hearing 

Enkäter 

Beskrivning 

Samtal där medborgare och förtroendevalda är 
delaktiga. Dialogen integreras som en del av 
ledning och styrning. Ökar förtroendevaldas 
kunskaper och bidrar till bättre beslutsunderlag. 

Fasta ledamöter från organisationer ingår, de 
företräder en grupp patienter/brukare som de 
fungerar som en länk till/från. Rådet på system-
nivå arbetar med övergripande frågor. 

En hänvisning av ett ärende till patient-/brukarråd 
eller organisation, så kallade remissinstanser, för 
yttrande innan beslut fattas. Remissinstanserna kan 
inkomma med remissvar eller göra en återremiss. 

Ett möte där man för en dialog med en 
expertpanel. Panelen består av personer eller 
grupper med kunskap inom området. 

En enkät är en undersökning som görs genom att 
samma frågor ställs till ett antal personer, ofta 
skriftligt frågeformulär. 

Dialogguiden är en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting som fokuserar på 
medborgardialog: http://www.dialogguiden.se/ 
Inbjudan till medborgardialog kan ske på många sätt. Till exempel kan man bjuda in via 
annonsering, personliga brev, meddelande på Facebooksida. Förtroendevalda kan också 
delta på möten hos organisationer, fånga upp besökare på olika arrangemang. 
SKLs checkfrågor om medverkan i styrning och ledning: 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/aktivtmedskapande 
brukareochpatienter/okatfokuspamedskapandecheckfragorforstyrning.4731.html 

Länken hänvisar till en sökning där det finns flera exempel på patient-/brukarråd på olika 
nivåer beskrivs: 
https://www.google.se/search?q=brukarr%C3%A5d&oq=brukarr%C3%A5d&aqs=chrome.. 
69i57j0l5.11144j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
I vissa frågor behöver ledamöterna få sätta sig in i frågor innan mötet så att dialog med 
medlemmar kan genomföras för att fånga upp synpunkter till rådet. 

I övergripande frågor är det viktigt att få in synpunkter från patient-/brukarråd innan 
beslut har fattats. Värdefullt att remissinstanserna kopplas in i god tid. 

Delta i förbättrings-
och utvecklings-
arbete 

Patient/brukarmedverkan viktigt i övergripande 
utvecklingsarbete. 

Viktigt att patient-/brukarmedverkan används för delaktighet under hela processen, så att 
synpunkter kan lämnas kontinuerligt. Beslut ska inte fattas innan synpunkter beaktats. 
Det finns olika modeller för delaktighet i utvecklingsarbete, till exempel patient-
/brukarråd, hearings, medborgardialog, remissinstans, en eller flera 
patient/brukarrepresentanter deltar i utvecklingsarbetet. 

Man bjuder in personer med egen erfarenhet av frågan. Används i ett tidigt skede för att 
fånga in synpunkter inför fortsatt arbete. Förberedelsearbete för att ta fram och avgränsa 

frågeställningarna behövs. Förbered i god tid. 
http://www.dialogguiden.se/article/show/421 

Ett frågeformulär med öppna svar används med fördel i de tidiga faserna av ett projekt 
medan frågeformulär med fast svar används senare i en mer bekräftande fas. Viktigt att 
det sker en uppföljning av resultatet. Kommuner och landstinget har ofta system eller 
verktyg för att skapa enkäter. 
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BILAGA 2 

Intervjuer Intervjuer kan göras enskilt eller i grupp, vara långa 
eller korta, utgå från systematiserade 
frågeformulär eller vara öppna och resonerande. 
Intervjuer kan användas när du vill veta mer om 
olika teman, som exempelvis trygghet eller 
delaktighet. Intervjun kan vara en givande men 
tidskrävande metod för uppföljning. 

Läs mer om intervjuer: 
http://processen.uppfoljningsguiden.se/2-samla-in-information/intervju/ 

Fokusgrupper Fokusgrupper är en enkel och snabb metod som 
skapar delaktighet. Gruppstorlek gärna 10-12 
personer. Fokusgruppen har alltid en ledare som 
inte ingår i gruppen, ledaren ska sätta sig in i ämnet 
som ska diskuteras. Inför planering och inbjudan av 
deltagare är det viktigt att tänka igenom gruppens 
sammansättning. 

Styrkor: enkel och snabb, strukturerad, stimulerar givande samtal, ger många idéer och 

förslag. Om man vill ha en mycket detaljerad analys av en fråga ger fokusgruppernas 

diskussioner inte tillräckligt med tid att diskutera frågan på djupet. 

Läs mer här:http://www.projektcarpe.se/dokument/kompetensombud/Fokusgrupp.pdf 

Se även: http://www.dialogguiden.se/ 

System för 
synpunktshantering 

I kvalitetsledningssystem måste 
synpunktshanteringen byggas in med rutiner för 
hur synpunkter kan lämnas samt omhändertas av 
berörd verksamhet. 

Viktig att kommunicera synpunkter med patient/brukare och att det är enkelt att lämna 
synpunkter och klagomål, gärna via webben. 
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/sju-steg-for-att-lyckas-systematisk-hantering-av-
synpunkter-och-klagomal.html 
Ny lagstiftning kommer troligen under 2017, länk till klagomålsutredningens 
slutbetänkande: 
http://www.regeringen.se/contentassets/951c2c9aa59e4e238bb14ebaf487fe66/fraga-
patienten-nya-perspektiv-i-klagomal-och-tillsyn-sou-2015102.pdf 

Använda resultat 
från öppna 
jämförelser, 
enkäter, andra 
källor 

Det finns redan idag resultat från patient-/ brukar-
enkäter, nationella och ibland även lokala. Dessa 
resultat är en kunskapskälla. 

Årliga enkäter genomförs bland patienter och brukare av Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och landsting. 
Äldre: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-10 
Patientenkät: http://npe.skl.se/ 
Brukare:https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo2016 
/brukarundersokningifo2015.6635.html 
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BILAGA 2 

Systemnivå - medborgares inflytande 
Modell/arbetssätt Beskrivning Kommentarer 

Medborgardialog Samtal där medborgare och förtroendevalda är 
delaktiga. Dialogen integreras som en del av 
ledning och styrning. Ökar förtroendevaldas 
kunskaper och bidrar till bättre beslutsunderlag. 

Dialogguiden är en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting som fokuserar på 
medborgardialog: http://www.dialogguiden.se/ 

Inbjudan till medborgardialog kan ske på många sätt. Till exempel kan man bjuda in via 
annonsering, personliga brev, meddelande på Facebooksida. Förtroendevalda kan också 
delta på möten hos organisationer, fånga upp besökare på olika arrangemang. 

Intervjuer ”på stan” Planerade intervjuer på olika offentliga 
platser där det finns medborgare. 

Oftast så är det en specifik fråga förtroendevalda ställer, men kan också vara 
öppet för synpunkter. 

Samtals- och fokusgrupper Fokusgrupper är en enkel och snabb metod som 
skapar delaktighet. Gruppstorlek gärna 10-12 
personer. Fokusgruppen har alltid en ledare 
som inte ingår i gruppen, ledaren ska sätta sig in 
i ämnet som ska diskuteras. Inför planering och 
inbjudan av deltagare är det viktigt att tänka 
igenom gruppens sammansättning. 

Styrkor: enkel och snabb, strukturerad, stimulerar givande samtal, ger många idéer och 
förslag. Om man vill ha en mycket detaljerad analys av en fråga ger fokusgruppernas 
diskussioner inte tillräckligt med tid att diskutera frågan på djupet. 
Läs mer här: 

http://www.projektcarpe.se/dokument/kompetensombud/Fokusgrupp.pdf 
Se även: http://www.dialogguiden.se/ 

Delta i möten med olika 
brukarorganisationer 

Vid inbjudan från brukarorganisationer är det 
viktigt att medverka. 

För att ta del av patient-/brukarperspektiven och öka sin kunskap om deras behov och 
önskemål. 

Använd digitala verktyg och 
sociala medier 

Digital kommunikation är vår samtids 
kommunikationsverktyg. Sociala medier 
används frekvent i vardagen genom till exempel 
Facebook, twitter och bloggar. 

Tekniklösningar ger möjligheter att fånga upp fler personer och synpunkter. För att nå 
ungdomar och många andra grupper är sociala medier en viktig kanal att använda. 

Ungdomsråd i kommuner och 
landstinget 

Ett ungdomsråd är en organisation av och för Ett exempel på uppstart av nätverk för unga: 
http://www.nytank.se/workshop-pa-kraftsamling-och-uppfoljningstraff/ 
Hitta ungdomsråd: 

http://www.sverigesungdomsrad.se/hitta-ungdomsrad/ 
Ungdomsråd i NLL: https://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Unga/ 

ungdomar i en viss kommun, viss stadsdel, eller 
i ett landsting. Ungdomsrådets verksamhet 
syftar till att göra livet bättre för sig själv och 
andra ungdomar i närsamhället. 
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Bilaga 3 
Organisationers webbsidor 

där man hittar kontaktuppgifter till 
patient-, brukar-, pensionärs- och anhörigorganisationer 

Namn 

Webbsida med kontaktuppgifter 

A Afasiföreningen i Norrbottens län 
http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/norrbotten/ 

Astma-och Allergiförbundet 
http://astmaoallergiforbundet.se/forbundet/hitta-din-lokalforening/ 

Anhörigas riksförbund 
http://anhorigasriksforbund.se/om-oss/ 

Autism och Aspergerföreningen 
autism.boden@telia.com 

Attention 
www.attention-lulea-boden.se 

B Blodcancerföreningen 
norrbotten@blodcancerforbundet.se / elly@blodcancerforbundet.se 

Balans 
http://balansriks.se/ 

Bipolarna 
http://www.bipolarna.se/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid= 
626 

Bröstcancerföreningen (BRO) 
http://www.bro.se/local_contact.asp?nodeid=118014 

C Celiakiföreningen 
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Lan-och-lokal/ 

Cystiskfibrosföreningen (CF) 
http://www.cfnord.se/category/foreningar/rfcf-norrbotten/ 

Cancerföreningar 
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/patientforeningar 

D Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 
http://dhr.se/avdelningar-l 

Demensföreningen 
http://www.demensforbundet.se/sv/lokala-foreningar/norrbottens-lan/ 

Diabetesföreningen 
Df i Norrbottens län 

Dyslexiföreningen (FMLS) 
http://www.dyslexi.org/foreningar/norrbotten 

E Elöverkänsligas förening 
http://www.elfinorr.se 

F Föräldraföreningen Mot Narkotika 
(FMN) http://www.fmnnorrbotten.com/Adresser-Kontaktuppgifter/ 
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Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
http://www.fub.se/node/1600/presentation 

Föreningen 3.7 (jobbar för att bryta isolering och utanförskap 
) https://popularaplatser.se/04224466/3.7_Boden 

Föreningen blödarsjuka 
http://www.fbis.se/fbis-norra 

Frisk och fri (ätstörningar) 
http://www.friskfri.se/har-finns-vi/lokalavdelningar/lulea/ 

G Glaukomföreningen 
http://www.glaukomforbundet.org.se/foreningar/norrbotten/ 

H Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 
http://hsonorrbotten.se/ 

Hjärnkraft 
http://www.hjarnkraft.nu/sv/om_hjarnkraft/foreningar/norrbotten 

HOPP riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
http://www.hopp.org/ 

M Maskrosbarn 
http://www.maskrosbarn.org/kontakt/ 

N Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 
http://www.nsph.se/om-nsph/lokala-natverk/norra-sverige/norrbotten-nsph/ 

Neuroförbundet 
http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/norrbottens-lan/norrbotten/kontakta-oss/ 

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) 
http://www.anhoriga.se/ 

O Obsessive compulsive disorder (OCD) 
https://www.hitta.se/ocd+f%C3%B6reningen+i+norrbotten/boden/VdgPjZw-4v 
http://www.ocdforbundet.se/ovre-norrland 

Osteoporosförening 
http://www.osteoporos.org/osteoporosfoereningar 

P Pensionärernas Riks Organisation (PRO) 
http://www.pro.se/Distrikt/PRO-Norrbotten/Foreningar-Samorganisationer/ 

Pensionärsorganisationer, se även dessa: SPRF, SKPF, SPF Seniorerna 

R Reumatikerföreningen https://norrbotten.reumatikerforbundet.org/kontakt/distrik 
t-och-foreningar/ 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) 
http://rsmh.se/rsmh-lokalt-menu/hitta-din-lokalforening/rsmh-forening-efter-lan/ 

RFHL 
https://rfhlstockholm.se/om-rfhl/rfhl-foreningar-i-landet 

Riksförbundet ungdom för social hälsa (RUS) 
http://www.rus-riks.se/har_finns_vi.asp 

Rörelsehindrade barn och ungdomar 
(RBU) http://rbu.se/oganisation/distriktsforeningar/ 
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S Synskadades Riksförbund (SRF) 
http://www.srf.nu/kontakt/distrikt-och-lokalforeningar/norrbotten/kontakt/ 

Shedo (ätstörningar och självskadebeteende) 
http://shedo.se/omshedo/lokalrepresentanter/ 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) 
http://spes.se/?page_id=496 

Strokeföreningen 
http://www.strokeforbundet.se/show.asp?si=480&tx=3# 

Sveriges Pensionärs Förening Seniorerna (SPF Seniorerna) 
http://www.spf.se/contact.asp?nodeid=12899 

Schizofreniförbundet 
http://www.schizofreniforbundet.se/Forbundet/Vilka-vi-ar/Lokala-foreningar/ 

Svenska Kommunalpensionärers Förbund 
(SKPF) http://www.skpf.se/avdelningar/ 

Svenska Pensionärers Riksförbund 
(SPRF) https://www.hitta.se/sprf+s+pension%C3%A4rers+riksf%C3%B6rbund/f 
%C3%B6retag/2 

T Tvångssyndrom, se OCD 

Tjejjouren 
https://tjejjouren.se/lulea 

Trafik & polioskadades förening 
http://rtp.se/lokalforening/lank-till-lokalforeningar-och-distrikt/ 

X X-Cons 
http://x-cons.se/category/lokala-foreningar/ 
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Bilaga 4 
Ersättningsmodell för patient- och brukarmedverkan 

För att skapa goda förutsättningar för den enskilde individen att medverka i följande 
råd på länsnivå: Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan (sidan 11), 
Länspensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten utgår ersättning enligt 
vissa kriterier. Dessa kriterier ska omprövas och fastställas varje mandatperiod. 
För ledamöter i de kommunala pensionärs- respektive tillgänglighetsråden, eller 
motsvarande, finns lokala anvisningar. För de Lokala patient- och brukarråden för 
samverkan (sidan 11) utgår inget arvode, men reseersättning är möjligt att ersätta. 
Uppdrag för medverkan ska formuleras skriftligt och som personlig inbjudan. 
Uppdrag, syfte och vad som förväntas av den enskilde individen ska tydligt framgå. 
• Beräkningsmodellen införs under förutsättning att erforderliga beslut tas 2017. 
• Ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode när enskild individ personligen 

inbjuds skriftligt till uppdrag enlig nedan. Ersättning utgår med arvode som 
beräknas enligt nedan: 
0,5% av prisbasbeloppet per timmes medverkan i aktivitet, för- och efterarbete 
inkluderat (= 221,50kr/timme 2016). 

• Inkomstbortfall ersätts utöver arvode för ledamot som får inkomstbortfall. 
• Ersättning för resa utgår i första hand för resor med kollektivtrafik, alternativt 

som milersättning enligt gällande norm. 

Vägledning till hur modellen ska tillämpas: 
• Inkomstbortfall, arvode och reseersättning: Avser enbart ledamöter som är 

utsedda, fasta representanter i följande patient-/brukarråd, och som får löneavdrag 
för sina uppdrag: Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan (sidan 11), 
Länspensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten. 

• Arvode och reseersättning: Avser ledamöter och fasta representanter som inte 
har löneavdrag för sina uppdrag i följande patient-/brukarråd på systemnivå: 
Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan (sidan 11), landstingets 
Länspensionärsråd och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten. 

• Enbart reseersättning: För fasta representanter med uppdrag som består över 
längre tid i patient- eller brukarråd är det möjligt för verksamheten att ersätta 
resekostnader. Likaså för medverkande i olika aktiviteter som till exempel 
fokusgrupper, arbetsgrupper, risk- och händelseanalyser, förbättrings- och 
utvecklingsarbeten i verksamheter/enheter. 

• För person anställd i en organisation: För person som är löneanställd i en 
brukar-, patient- eller närståendeorganisation kan arvode aldrig utbetalas, däremot 
är det möjligt att ersätta resekostnader enligt ovan. 

• Ingen ersättning: Vid allmänna öppna möten, informationsmöten och liknande 
utgår ingen ersättning. Vid brukarråd på boenden/daglig verksamhet eller 
liknande, utgår ingen ersättning. 

• Lokala patient- och brukarråd för samverkan: Representanter som ingår i 
lokala patient-/brukarråd för samverkan, som inrättas enligt modellen på sidan 11, 
har inget arvode, däremot kan reseersättning utgå enligt ovan. 

1 
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Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-11Socialförvaltningen Dnr 17SN381 

Revidering av ledningssystem 2107 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta reviderat ledningssytem för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning 
I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen omfattar 
både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 
(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

Syfte med ledningssystem 
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. 
Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 
säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 
och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 
• Planera 
• Leda 
• Kontrollera 
• Följa upp 
• Utvärdera 
• Förbättra verksamheten 

Beslutsunderlag
Ledningssystemet 2017 
SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

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

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Bakgrund 
I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter 
och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. 
Författningen omfattar både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett 
sammanhållet system för allt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter 
ska även tillämpas/omfattas i det systematiska patientsäkerhetsarbete som 
vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen (PSL) Detta dokument är 
framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i 
följande bild 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-12-14 

Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 
2017-12-20 

Redaktör 
Kvalitetscontroller 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Ledningssystem 
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Syfte med ledningssystem 
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa 
verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet 
måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamhet ska med 
stöd av ledningssystemet: 

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamheten. 

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 
Grundläggande principer för ansvarsfördelning 
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer 
och riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den 
ger bästa möjliga nytta för individen. 

Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att 
processerna levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade 
skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer. 

Politiska nivån 
Socialnämndens ansvar 
 Fastställa övergripande mål och inriktningar 
 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 
 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor 
 Prioriterade kvalitetsområden 
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena. 
 Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 
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Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
administrativ chef/kvalitetscontroller, kvalitetsansvarig och ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 

utifrån fattade politiska beslut. 
o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet och 

initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 

Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs 
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen 
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. 

Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå 
synpunkter för arbetet med klagomål och synpunkter. 

Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och 
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL. 

Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 

Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare 
avvikelser. 
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
egenkontroll följa upp kvalitén i verksamheten. 

Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och 
att åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar. 

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan 
med politik och förvaltningsledningen. 

Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som 
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Stöd till 
avdelningarna 

förvaltningen levererar till den enskilde. 
Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för att de 
ska kunna fullgöra sitt ansvar. 

Ge MAS, Kvalitetsansvarig och Kvalitetscontroller, 
uppdrag att stödja verksamheten i deras kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

o Avdelningschefen har ett ansvar att förtydliga ansvaret för de olika 
chefsnivåerna. 

Avdelningens ansvar 
o Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska kvalitets- och 

förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet. 
o Avdelningen ska ge mandat till organisationen att bedriva systematiska 

kvalitets- och förbättringsarbetet som en integrerad del av det löpande 
arbetet. 

Dokumentation Att säkerställa att de avdelningsunika processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som 
krävs för processen är dokumenterade. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. Att 
dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig 
personal. 

Säkerställa att dokumentationen (processer och rutiner) 
finns lättillgänglig för samtlig personal och att detta är 
känt av personalen 

Klagomål och Att se till att riktlinjen för klagomål och är känt i hela 
synpunkter organisationen. 

Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter. 
För att kunna se mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering Att se till att avvikelsehantering och riskanalys i 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 

organisationen 

Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma 
avvikelser och det utvecklingsarbete som detta har 
inneburit 

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling 
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I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Att se till att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 

Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen så 
att alla delar av organisationen kan få stöd i 
kvalitetsarbetet. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna 

Medarbetarna 
Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn för att 
kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

Medarbetarens ansvar 
Delta i 
kvalitetsarbetet 

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 
till att verksamheten förbättras 

Rapportera brister 
och risker 

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 
brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 
avvikelsehantering 

Klagomål och 
synpunkter 

Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra 
inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig 
chef. 

Extern påverkan 
Extern tillsyn och granskning 
Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av Inspektionen 
för vård och omsorg och av kommunrevisionen. 

Medborgaren 
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 
 att överklaga myndighetsbeslut 
 direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
 att via kommunens övergripande system ”Synpunkten” påtala brister i 

verksamheten 
 att via klagomål och synpunkter direkt till verksamheten påtala brister 
 att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

ärende 
 att vända sig till patientnämnden 
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 att vända sig till Socialnämndens ledamöter 

Övrigt 

Systemets grundläggande uppbyggnad framgår av följande skiss. 
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Socialstyrelsens författningssamling 

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete; 

beslutade den 28 juni 2011. 

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 8 kap. 
5 § socialtjänstförordningen (2001:937), 4 § 2 och 3 förordningen 
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att medde-
la föreskrifter m.m. samt 8 kap. 5 § första stycket 1 och 4 och andra 
stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och beslutar följan-
de allmänna råd. 

1 kap. Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som om-
fattas av 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125), 
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade, LSS, och 
4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäker-
hetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhets-
lagen (2010:659). 

2 kap. Definitioner 
1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med: 

hälso- och sjukvård verksamhet som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen 
(1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse 
av pojkar samt verksamhet inom detaljhan-
del med läkemedel enligt lagen (2009:366) 
om handel med läkemedel 

SOSFS 
2011:9 
(M och S) 
Utkom från trycket 
den 20 juli 2011 

3 



 

 

 

 

   
 

  

 

  
 

   

   

  
 

 

 
   

 

 

 
 

 

  

 

SOSFS 
2011:9 

vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i 
fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
myndigheten, landstinget eller kommunen 
har ansvar för samt annan juridisk person 
eller enskild näringsidkare som bedriver 
hälso- och sjukvård 

socialtjänst verksamhet som omfattas av bestämmelsen 
i 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) 
I sådan verksamhet inkluderas även verk-
samhet som bedrivs enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av 
unga eller enligt lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall 

den som bedriver 1. socialnämnd eller motsvarande kommu-
socialtjänst nal nämnd, i fråga om sådan socialtjänst 

som kommunen har ansvar för, 
2. Statens institutionsstyrelse, då den myn-
digheten bedriver socialtjänst, och 
3. annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver socialtjänst 

den som bedriver 
verksamhet enligt 
LSS 

1. kommunal nämnd, i fråga om sådan verk-
samhet enligt lagstiftningen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade som 
kommunen eller landstinget har ansvar för, 
och 
2. annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver verksamhet enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

ledningssystem system för att fastställa principer för ledning 
av verksamheten 

process serie aktiviteter som främjar ett bestämt 
ändamål eller ett avsett resultat 

kvalitet att en verksamhet uppfyller de krav och mål 
som gäller för verksamheten enligt lagar och 
andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och beslut som har med-
delats med stöd av sådana föreskrifter 
För vårdgivare som endast bedriver verk-
samhet som omfattas av lagen (2001:499) 
om omskärelse av pojkar eller lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel av-
ses i dessa föreskrifter och allmänna råd 
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med kvalitet endast att en verksamhet upp-
fyller de krav och mål som gäller för verk-
samheten enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen 
(2010:659) 

egenkontroll systematisk uppföljning och utvärdering av 
den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner 
som ingår i verksamhetens ledningssystem 

vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidta-
gits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården 

allvarlig vårdskada vårdskada som 
1. är bestående och inte ringa, eller 
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt 
ökat vårdbehov eller avlidit 

3 kap. Ansvar för och användning av ett lednings-
system 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ansvara för att det �nns ett ledningssystem för verk-
samheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpan-
de utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrol-
lera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 
verksamheten. 

4 kap. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inrikt-
ning och omfattning. 

Allmänna råd 
Standarder, tekniska speci�kationer och modeller för kvalitets- och 
verksamhetsutveckling kan ge stöd då ett ledningssystem ska byg-
gas upp. 
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Processer och rutiner 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska identi�era, beskriva och fastställa de processer i verk-
samheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska i varje process enligt 2 § 

1. identi�era de aktiviteter som ingår, och 
2. bestämma aktiviteternas inbördes ordning.  

4 § För varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver social-
tjänst eller verksamhet enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de ru-
tiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en 
aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat 
i verksamheten. 

Samverkan 
Socialtjänst och LSS 
5 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
identi�era de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra 
kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. 

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att sam-
verkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller 
enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra 
organisationer. 

Hälso- och sjukvård 
6 § Vårdgivaren ska identi�era de processer enligt 2 § där samverkan 
behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att sam-
verkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom 
socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter. 

5 kap. Systematiskt förbättringsarbete 
Riskanalys 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska fortlöpande bedöma om de��nns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvali-
tet. 
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2011:9 

För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 
2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden 

av händelsen. 

Egenkontroll 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska utöva egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

Allmänna råd 
Egenkontrollen kan innefatta 

– jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationel-
la och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen 
(2008:355), 

– jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öpp-
na jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, 

– jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare 
resultat, 

– målgruppsundersökningar, 
– granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 
– undersökning av om det �nns förhållningssätt och attityder hos 

personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
– analys av uppgifter från patientnämnder, och 
– inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter. 

Utredning av avvikelser 
Klagomål och synpunkter 
3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verk-
samhetens kvalitet från 

1. vård- och omsorgstagare och deras närstående, 
2. personal, 
3. vårdgivare, 
4. de som bedriver socialtjänst, 
5. de som bedriver verksamhet enligt LSS, 
6. myndigheter, och 
7. föreningar, andra organisationer och intressenter. 
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SOSFS 
2011:9 

Rapporteringsskyldighet 
4 § Bestämmelser om rapporteringsskyldighet 

1. för hälso- och sjukvårdspersonal �nns i 6 kap. 4 § patientsäkerhets-
lagen (2010:659), 

2. för den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens 
institutionsstyrelse �nns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), 
och 

3. för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftningen om 
stöd och service till vissa funktionshindrad��nns i 24 b § LSS. 

5 § Bestämmelser om skyldighet  

1. för vårdgivaren att utreda händelser i verksamheten som har med-
fört eller hade kunnat medföra vårdskada��nns i 3 kap. 3 § patient-
säkerhetslagen (2010:659), 

2. för den som bedriver socialtjänst att utan dröjsmål dokumentera, 
utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller en på-
taglig risk för ett missförhållande �nns i 14 kap. 6 § socialtjänst-
lagen (2001:453), och 

3. för den som bedriver verksamhet enligt LSS att utan dröjsmål do-
kumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett missförhålland��nns i 24 e § LSS. 

Sammanställning och analys 
6 § Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas 
och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

Förbättrande åtgärder i verksamheten 
7 § På grundval av resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ ska 
de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Förbättring av processerna och rutinerna 
8 § Om resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ visar att pro-
cesserna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksam-
hetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras. 

6 kap. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlig-
het med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 
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2 § Enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och 
sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upp-
rätthålls. 

3 § Av 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och 24 a § LSS fram-
går det att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i 
verksamhet enligt LSS är skyldig att medverka i verksamhetens kvali-
tetsarbete. 

7 kap. Dokumentationsskyldighet 
1 § Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. 

Allmänna råd 
Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den som bedri-
ver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentatio-
nen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvali-
tetsberättelse av vilken det bör framgå 

– hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående ka-
lenderår, 

– vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kva-
litet, och 

– vilka resultat som har uppnåtts. 

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad 

– att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fort-
löpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhe-
tens olika delar, och 

– att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

2 § Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgiva-
ren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska 
patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur 

1. ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat, 
2. patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts 

upp och utvärderats, 
3. samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada, 
4. risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap., 
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5. rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen har hanterats, och 
6. inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som har bety-

delse för patientsäkerheten har hanterats. 

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur många hän-
delser som har utretts enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen under 
föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts 
som allvarliga. 

3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 

1. att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits i verksamhetens olika delar, och 

2. att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

8 kap. Undantagsbestämmelse 
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag för en viss verksamhet från 
en eller �era av bestämmelserna i 3–7 kap., om det �nns särskilda 
skäl. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Genom författningen upphävs 

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssys-
tem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) 
om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 
LVM och LSS. 

Socialstyrelsen 

LARS-ERIK HOLM 

Georg Lagerberg 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-04 
Dnr 17SN421 

Information till förtroendevalda angående motorvärmarplats 

Förslag till beslut 
Efter åtgärd läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att 
utarbeta ett system där förtroendevalda med årsarvode betalar för tillgång till 
motorvärmarplats. Nämndsekreterare har uppdraget att inhämta de uppgifter som ska ligga 
som underlag till hyresavtalet som tecknas med Fastighets- och serviceförvaltningen. För mer 
information, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Information angående motorvärmare 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



              

   
 

  

         

           
         

   

           
  

             
      

            
        

            
          

          
   

         
       

              
       

              
         

          
         

     
       

2017-12-14 

Handläggare: Peter Åström Information till 
nämndsekreterare i 
alla kommunala nämnder 

Information för spridning till berörda i er nämnd samt åtgärd 

Kommunfullmäktige har gett Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att utarbeta ett 
system där förtroendevalda med årsarvode betalar för tillgång till motorvärmarplats. 

Beslut, 16FSN207 § 46 

Fastighets- och servicenämnden antar förslaget till modell enligt nedan för förtroendevaldas 
parkeringsavtal vid stadshuset: 

1. Förtroendevalda och arvoderade till mellan 50 - 100 % erbjuds teckna hyresavtal med 
fastighets- och serviceförvaltningen och betala 100 kr/månad. 

2. Förtroendevalda och arvoderade till mindre än 50 % parkerar vid parkeringar utan
motorvärmaruttag som tidigare. Önskas motorvärmarplats betalas detta via APP/SMS-
lösning för den tid man parkerar. Maximerat till 30 kr/dygn och 100 kr/månad. 

3. Förtroendevalda utan fast arvodering och med stadshuset som ordinarie arbetsplats 
tecknar hyresavtal med Fastighets- och serviceförvaltningen som övrig personal vid 
stadshuset. Nyttjar avsatta personalparkeringar. 

Vid användandet av parkerings-/motorvärmarplats vid stadshuset ska alltid tilldelat 
parkeringstillstånd finnas väl synligt i framrutan. 

De 18 motorvärmarplatser som är avsatta att användas av förtroendevalda, enligt punkt 1 och 
2 ovan, är placerade uppe på parkeringsdäcket. 

Förtroendevalda som arvoderas 50 – 100 %, enligt punkt 1, erbjuds teckna hyresavtal med 
Fastighets- och serviceförvaltningen. Nämndsekreterare inhämtar uppgifter om namn, adress, 
personnummer samt registreringsnummer på gällande fordon och meddelar Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Observera! Under ”Övrigt” uppges registreringsnummer samt att det 
avser förtroendevald, arvoderad över 50 %. 
Beställ via den här länken: Insidan/Stöd i arbetet/Bilplats 

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

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


              

           
        

               
     

         
          

           
       

         

        

            

  

  

2017-12-14 

Förtroendevalda, som har sin anställning vid stadshuset erbjuds teckna hyresavtal med 
Fastighets- och serviceförvaltningen. Dessa hänvisas därefter till motorvärmarplatserna 
avsatta för personal belägna norr och öster om stadshuset alternativt i garaget i mån av plats. 
Här beställer du: Insidan/Stöd i arbetet/Bilplats 

Tidigare har Fastighets- och serviceförvaltningen levererat 80 aktiveringskoder till 
Kommunledningsförvaltningen vilka i sin tur tilldelats de förtroendevalda. Då aktiveringskod 
inte längre kommer att behövas på parkeringsdäcket kommer koderna att återtas. 
Nämndsekreterare bör uppmärksamma sina förtroendevalda om detta. 

Hyresgästerna informeras via e-post när avtalen är klara för underskrift. 

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2018. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Peter Åström, 0911-69 61 64. 

Med vänliga hälsningar 

Peter Åström Ingalill Lindahl 

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

www.pitea.se/kommun
mailto:fastighetsochserviceforvaltningen@pitea.se
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Adjungerade ledamöter i 
socialnämnden 2018 



 

 

    

  
        

         
           

 

                
             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-06 
Dnr 17SN427 

Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner listan på adjungerade ledamöter för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 
socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 
deltagande. 

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 
vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 

Januari – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

Februari – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

Mars – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

April – Dan Lindvall och Siv Forslund 

Maj – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

Juni – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

September – Hans-Olov Ullberg och Mats Dahlberg 

Oktober – Dan Lindvall och Siv Forslund 

November – Åsa Marklund och Tommy Bjernhagen 

December – Maria Wikslund och Ann-Kristin Isaksson 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 
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Ärende 15 

Svar på Arbetsmiljöverkets krav 
efter inspektion av 

socialsekreterarnas arbetsmiljö 
inom Barn och familj samt 

Försörjningsstöd. Dnr 
2017/019974, 2017/024529 



 

 

       
       

   

  
         

           
         

           
  

              
              

            

               
            

           
             

           
               

     

           
             
         

          

   
          

     

      
       

          
    
   

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-07 
Dnr 17SN164 

Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av 
socialsekreterarnas arbetsmiljö inom Barn och familj samt 
Försörjningsstöd. Dnr 2017/019974, 2017/024529 

Förslag till beslut
Socialnämnden avger bifogat beslutsunderlag som svar på Arbetsmiljöverkets ställda krav. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektionsbesök i syfte att kontrollera arbetsmiljön och vårt 
förebyggande arbetsmiljöarbete för socialsekreterare inom Barn och familj och 
Försörjningsstöd. Inspektionen ingår som en del av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
arbetsmiljön för socialsekreterare. 

Vid inspektionen ställdes krav på att verksamheten inom Barn och familj behövde se över 
sina rutiner avseende hot och hot om våld och rutiner för introduktion. Bifogat underlag 
svarar upp mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt 
inspektionsmeddelande. 

Vid inspektionen inom Försörjningsstöd ställdes bland annat krav på att vi skulle ta hjälp av 
en utomstående resurs för att undersöka och riskbedöma samt planera åtgärder beträffande 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden. AMSAB är den konsult vi anlitat och 
dom har gjort en nulägesanalys och ett förslag till handlingsplan. AMSAB har intervjuat 
socialsekreterare, administratörer och chefer inom enheten, några tidigare anställda och haft 
en fokusgrupp med de fackliga organisationerna. Vi har i arbetet med att formulera en egen 
handlingsplan haft AMSABs förslag som utgångspunkt. 

Tillsammans med de fackliga organisationerna har innehåll och åtgärder i bifogad 
handlingsplan diskuterats för att uppnå syftet, att komma tillrätta med bristerna i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Försörjningsstöd. Handlingsplanen svarar upp 
mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställer i sitt inspektionsmeddelande. 

Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 2017/019974, 2017/024529. 
Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 
verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer. 
Introduktionsstruktur. 
Säkerhetsrutiner och handlingsplan vid hot och våld.
Åtgärder vid akut händelse om hot eller våld. 
Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö inom 
enheten Stöd till försörjning, handlingsplan. 
Innehåll i planeringsdag 20171214 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



       
    

    

            
            

              
                 

    

            
     

                
 

            
             

  

                 
           

               
                

   

       

            
           

   

                  
        

           

              
         

          

                
   

Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av 
socialsekreterarnas arbetsmiljö inom verksamhetsområdet 
Stöd till barn och familjer 

Krav 2. Vid inspektionen framkom brister i introduktionen av nyanställda och vikarierande 
socialsekreterare. Arbetsmiljöverkets krav är att upprätta skriftliga rutiner så att vikarier och 
nyanställda får praktisk och teoretisk introduktion i samband med att de påbörjar sitt arbete. 
Av rutinerna ska det framgå vad som ska göras samt vem som gör vad i introduktionens olika 
delar. 

Svar på krav 2: 

Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har upprättat nya rutiner för introduktion 
enligt kravet ovan. Se bilaga 1. 

Krav 3. Vi ska vidta åtgärder för socialsekreterare ska kunna kalla på snabb hjälp vid hot-
eller våldssituationer. 

Krav 4. Vi ska upprätta skriftliga säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter och situationer i 
socialsekreterarnas arbete som kan medföra risker för hot eller våld. Rutinerna ska göras 
kända för arbetstagarna. 

Krav 5 a. Vi ska undersöka och bedöma om det finns brister i skalskyddet i lokalerna samt 
om det finns brister i säkerhetsrutinerna i samband med klientbesök i lokalerna. 

Krav 5 b. Vi ska med utgångspunkt från detta redovisa vilka åtgärder vi vidtagit eller 
planerar att vidta för att öka säkerheten och minska riskerna för att arbetstagarna ska utsättas 
för hot eller våldssituationer. 

Svar på krav 3, 4, 5a samt 5b: 

Verksamhetsområdet har utifrån de synpunkter och brister som lyftes fram av skyddsombud 
och fackliga representanter vid inspektionen samt utifrån tidigare kända synpunkter och 
brister vidtagit följande åtgärder: 

Åtgärder för att säkerställa att den dörr som används för att ta emot besök alltid är stängd och 
låst beställdes 2017-09-05 och är åtgärdat av fastighetsägaren 2017-10-27. 

GPS-larm för att användas vid hembesök är beställt. Beräknad leverans december 2017. 

Befintliga rutiner och checklistor för hot- och våld är reviderade och sammanställda i ett 
sammanhållet dokument. Dokumentet har delgetts samtliga medarbetare vid utbildningsdag 
2017-11-10. Dokumentet har därefter att kompletterats och implementerats. Se bilaga 2. 

En kort checklista om hur man larmar och agerar vid larm som kan fästas vid datorskärmen 
kommer att tas fram. 



            
             

           
            

         

                
              
              

      

2017-11-10 har en intern utbildningsdag kring vår handlingsplan rörande hot och våld 
genomförts. Dagens innehåll var en genomgång av de reviderade rutinerna med möjlighet att 
lämna synpunkter, en information av polisens säkerhetsgrupp och det genomfördes en 
gemensam riskanalys där vi identifierade särskilda riskfaktorer i arbetet. De synpunkter samt 
vad som framkommit i riskanalysen har tillförts våra säkerhetsrutiner. 

För att undersöka om de planerade åtgärderna får effekt har en enkät för att undersöka hur 
kunskapen om våra rutiner kommer att skickats ut under andra halvan av oktober. En 
uppföljande enkät med samma frågor kommer sedan att skickas ut under andra halvan av 
februari så att vi kan jämföra resultatet. 



Medarbetare Fadder Administratör Chef VO chef 
Boka in träffar med 
representant varje grupp 
Boka in studiebesök 
Boka in träff med aktuell VIVA 
ansvarig. 

Beställa användar ID telefon, 
dator, inloggningar/ program 
Se till att det finns pennor 
och block. 
Bokat tid för foto till 
passerkort 

Skriva anställningsbeslut 
Besluta om fadder 
Boka av tid för 
uppstartssamtal 
Bestäm 
handledningsgrupp 

Gå igenom Insidan 
(nyanställd). 
Ta anteckningar på den info 
som man behöver. 

Ge checklistor om intro och 
beskriva hur den ska gå till. 
Presentationsrunda 
Bokningar stående tider. 
Informera om handledning 

Info om praktiskt saker Hälsa välkommen 
Uppstartssamtal 

Träffar med grupper internt. 
Träffa fackliga representanter 
(de tar kontakt). 
Möjlighet att läsa igenom 
gamla avidentifierade 
utredningar. 
Läsa information om arbetet 
på Kunskapsguiden 

Gå bredvid fadder vid möten. 
Visa var gammalt 
utredningsmaterial finns (ev 
visa eget utredningsmaterial 
som tips) 

Boka in intro nyanställda 
Avstämningssamtal 1 
Anmäl till BBIC 
grundutbildning 
Gå igenom 
utredningsarbetet 
(processkartor) 

Studiebesök externa 
verksamheter 
Ta kontakt med 
fadder/chef/kollega vid behov 

Ta kontakt med 
fadder/chef/kollega vid behov 

Avstämningssamtal 2 (3-
4 mån) 

Gå igenom 
förvaltningens 
organisation och 
uppgifter. 

Innan 

Första dagen 

Två veckor 

Två månader 

Fyra månader 

 

 
 



Checklista medarbetare

Första dagen

• Gå igenom Insidan (nyanställd).

• Ta anteckningar på den info som man behöver vid alla träffar.

Två veckor

• Träffar och studiebesök.

• Träffa fackliga representanter (de tar kontakt).

• Läsa igenom gamla avidentifierade utredningar.

• Läsa information om arbetet på Kunskapsguiden:
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-
unga/Teman/Yrkesintroduktion-for-socialtjanstens-barn-och-
ungdomsvard/Sidor/default.aspx

Två månader

• Ta kontakt med fadder/chef/kollega vid behov

Fyra månader

• Ta kontakt med fadder/chef/kollega vid behov

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och


 

Checklista fadder

Innan:
• Boka in träffar med representant från alla grupper inom BoF. 
• Boka in studiebesök: Våga vilja, Strömgården, Försörjningsstöd, 

BUP m.m.
• Boka in träff med aktuell VIVA ansvarig. 

Två veckor:
• Informera om vad handledningen ska innehålla, vad man kan 

förvänta sig att få för stöd. 
• Ge checklistor om intro och beskriva hur den ska gå till.
• Presentationsrunda 
• Boka in stående tider t.ex. APT
• Informera om handledning

Två månader:

• Svara på frågor 

Fyra månader:

• Svara på frågor 



Checklista administratör

Innan:
• Beställa användar ID telefon, dator, inloggningar/ program
• Se till att det finns pennor och block på kontoret
• Bokat tid för foto till passerkort

Första dagen:

• Hur man gör- Info om praktiskt saker t.ex. kontorsförråd, 
skrivare, bilansvar, parkering, dörrkoder, post, ledighet
administrativa rutiner vid sjukdom och ledighet m.m.

Två veckor:



Checklista chef

Innan:
• Skriva anställningsbeslut
• Besluta om fadder
• Boka av tid för uppstartssamtal
• Bestäm handledningsgrupp

Första dagen:

• Uppstartssamtal – vad som gäller
Ø Hälsa välkommen, visa runt/visa till rum, informera om organisationen, olika 

funktioner, informera om t.ex. skriva på sekretesspapper, flex, fikaraster,
lunch, friskvård, rutiner vid brand, hot och våld, larm i rummen och hur 
man larmar från sin dator etc. 

Två veckor: 
• Avstämningssamtal: 

Ø De man inte hinner med i uppstartssamtalet som inte är akut (dvs. det man inte 
behöver få veta första dagen). Fördjupning i sekretess och samtycke. Kort info om 
vad som gäller om Företagshälsovård. 

• Boka in intro nyanställda

Två månader

• Avstämningssamtal 2 (3-4 mån) 
Ø Hur trivs personen? Har alla delar av introduktionen genomförts? Är det något man 

saknar? Andra frågor? 



    
 

  

 
 

                                                                       

   
   

           
               

                
        

              
           

             
             

               
              

    

           

           
           

 
            
    

         
          
           
      

   
              
 

   

        
         

        

Säkerhetsrutiner och handlingsplan 
vid hot och våld 

Inledning 

Inom verksamhetsområdet stöd till barn och familjer möter vi dagligen personer 
som kan vara i svåra och utsatta situationer. Därmed kan det i vårt arbete finnas 
risker för att utsättas för hot och våld. Det är därför viktigt att vara medveten om 
riskerna och förberedd om en situation skulle uppstå. 

Syftet med detta dokument är att göra rutiner och handlingsplan vid hot och våld 
känt och lättillgängligt inom verksamhetsområdet samt ge stöd och vägledning till 
chefer och medarbetare hur dessa frågor ska hanteras. För att dokumentet ska vara 
känt av alla ska det gås igenom på arbetsplatsträff minst en gång per år. 

Ansvar 

Arbetsgivarens ansvar är att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller 
olycksfall (AFS 1003:2, Våld och hot i arbetsmiljön). När det gäller hot och våld 
har arbetsgivaren ansvar för att: 

 Utreda risker, vidta nödvändiga åtgärder samt förebygga risker för hot och 
våld. 

 Utforma säkerhetsrutiner som hålls aktuella, följs upp och är kända av alla. 
 Ge tillräckligt med information för att arbete ska kunna utföras med 

tillfredsställande trygghet. 
 Se till att arbetstagarna får stöd och handledning om det förekommer risk 

för återkommande hot eller våld. 
 Utforma och utrusta arbetsplatserna så att hot och våld förebyggs. 
 Ge arbetstagarna möjlighet att kalla på hjälp vid hot- eller våldssituation. 
 Se till att det finns larmutrustning som underhålls och kontrolleras, rutiner 

för den samt ge möjlighet till övning. 
 Dokumentera och utreda tillbud. 
 Ha rutiner för att arbetstagare som utsätts för hot eller våld snabbt får stöd 

och hjälp. 

Arbetstagarens ansvar är att: 

 Följa de upprättade rutiner som beskrivs i detta dokument. 
 Rapportera till ansvarig chef om tillbud rörande hot eller våld. 
 Ställa frågor till ansvarig chef om något är oklart. 
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Förebyggande åtgärder 

Hot och våld förekommer inom Stöd till barn och familjers verksamhetsområde. 
Genom att återkommande prata om detta, tex på APT kan vi göra oss medvetna och 
förberedda på detta. På det sättet kan vissa situationer förebyggas. 

Det är viktigt att göra riskbedömningar inför att möten med klienter och anhöriga 
både på arbetsplatsen och vid hembesök eller i andra situationer. Prata med 
kollegor och chef om du har en oro eller att det finns indikationer på att något kan 
hända. För att alla ska kunna få en vägledning om vilka situationer som kan vara 
särskilt riskfyllda har vi tillsammans gjort en riskanalys som redovisas nedan. 

Klienters tillstånd: 

Risker: 
Känt missbruk, påverkad av alkohol eller droger, känd kriminalitet, diagnoser, 
psykisk ohälsa, depression, aggressivitet, suicidal, utsatthet, upplevd kränkthet, 
rädsla, kris. 

Förebyggande: 
Bedöma tecken på påverkan, tecken på affekttillstånd. 
Inte ha besök med människor som är påverkade av alkohol eller droger. 
Ta hjälp av kollega att bedöma. 
Ringa samma dag som besöket är och kolla om läget förändrats. 
Bedöm tidigare kännedom samt aktuell status. 

Besök: 

Risker: 
Negativa besked, tex besked om omhändertagande. 
Förhandsbedömningar som kan innebära ifrågasättande samtal. 
Bokade med kort varsel. 
Är det nya personer som medverkar och är okända. 
Negativt nätverk, kriminella nätverk.
Öppna dörren när någon står i luckan. 

Förebyggande: 
Ta undan lösa saker. 
Välj samtalsrum efter antal och syfte med besöket. 
Ha larmknappen nära till hands. 
Tänk på placering i rummet, möjlighet till flyktvägar. 
Tänk på tidpunkt, finns kollegor eller chef tillgängliga? Undvik besök under 
lunchrast eller sent på dagen. 
Informera kollega eller chef. 
Avbryt om osäkerhet uppstår. 
Låt besökare vänta i väntrummet tills mötet ska börja. 
Följ alltid besök ut. 
Chef går ut med info till arbetsplatsen före och efter besök som bedöms riskfyllda. 
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Hembesök: 

Risker: 
Ovissheten-hur ser det ut, vem är där, avstånd om man behöver hjälp. 
Om ingen kollega/chef vet att jag är där. 
Vad har eller ska familjen fått/få för beslut/besked. 
Om besöket är oanmält. 
Om klient har sjukdomar/diagnoser eller missbruk. 

Förebyggande: 
Ringa innan för att kolla läget. 
Göra riskbedömning utifrån checklista på AMV. 
Parkera bilen på ett sätt som gör att det går att komma därifrån enkelt. 
Uppmärksamma om det finns fler personer i bostaden. 
Göra ständiga riskbedömningar under pågående hembesök. 
Avbryt om osäkerhet uppstår. 
Upprätta system för rapportering el. ngn. ansvarig , Ha en hembesökstavla-vem-
vart-vem följer upp. 
Vara två vid behov. 
Tänk på var du/ni sitter i bostaden, sitt nära utgången. 

Ensamarbete: 

Risker: 
Kan hamna i situationer där ord står mot ord, tex vad gäller vilken information som 
lämnats eller om det har uttalats hot. 
Sena besök, där man kan vara själv på arbetsplatsen. 

Förebyggande: 
Skriv på Whiteboardtavla vilket samtalsrum man sitter i, se besök /hembesök. 
Samråd med chef/kollega. 
Lägg inte besök sent på dagen. 

Transporter/resor: 

Risker: 
Olycksrisker pga dåligt väglag, långa restider etc.
Åka med klienter i bil (se risker avseende klienters tillstånd). 
Tidsbrist med stress som följd. 
Resor som sker med tvång, tex placeringar vid LVU. 

Förebyggande: 
Bedöm klients tillstånd (se risker avseende klienters tillstånd). 
Bedöm om någon kollega ska följa med (restid, väglag, klient etc). 
Tänk på vart du placerar klienter i bilen.?)
Är det lämpligt att åka ensam. Helst åka två. 
Informera kollegor/chef om resan, tid, destination. 
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Lokaler: 

Risker: 
Tunga föremål, lösa föremål. 
Kontor utan utrymningsdörrar. 
Klienter kan komma in i väntrummet. 
Personalingång saknas. 

Förebyggande: 
Ta reda på vilka utrymningsvägar som finns. 
Alla utrymningsvägar ska vara låsta utifrån. 
Följ besök in och ut från lokalen. 
Information till alla då det pågår riskfyllda besök. 
Gå igenom rutiner, larm, utgångar, enkla larm, mm. På plats. 

Bemötande och erfarenhet: 

Risker: 
Att bli avtrubbad för risker. 
Att vara otrevlig eller icke–bekräftande. 
Egen rädsla. 
Vara otydlig, använda akademiskt språkbruk, lägga in personliga värderingar i syn 
på klienter. 
Vara ofokuserad, stressad. 

Förebyggande: 
Arbeta med värdegrund, tex på BBIC-dagarna i form av rollspel. 
Känna till rutiner för hur vi bemöter hot. 
Utbildning i lågaffektivt bemötande. 
Prata om vad som hänt-erfarenhetsutbyte-möjlighet att stötta kollegor, känsla av 
delaktighet, överens om att vi har olika uppfattning. 
Läs av klienten, är de mottagliga för samtalet, gå inte i försvar eller argumentera 
aggressivt. Avbryt vid behov. Sätt upp regler för samtalet/mötet. 

Stress och överbelastning: 

Risker: 
Tar oövervägda beslut eller brister i riskbedömning. 
Ej förberedd i möten/samtal. 
Missar risker och faror för att man inte är fokuserad/observant. 
Brister i empati, saker får inte ta den tid det behöver, mindre tid för reflektion. 
Tålamodet/humöret påverkas. 

Förebyggande: 
Ta hjälp att prioritera/avlasta. 

Brist på kunskap/introduktion: 

Risker: 
Ej kända säkerhetsrutiner. 
Ingen utbildning i hur man praktiskt öppnar luckan. 
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Fel bemötande/agerande. 
Ovisshet hur hantera olika situationer eller vad förväntas av oss. 

Förebyggande:
Årliga genomgångar av alla larm, utrymningar, rutiner. 
Följa introduktionen. 
Utbildning i samtalsteknik/metod. 
Ge info, gärna skriftligt till alla-gärna vid samma tillfälle/nära tillfälle. 

Säkerhetsrutiner 

Kontroller och övning 

När du tilldelas ett kontor ska larmet vara inställt med ditt namn. Om du därefter 
byter rum måste du själv ställa in larmet med rätt namn. Hur du gör detta kan 
administratör visa. 

Larmet testas två gånger per år, i januari och i september. Chef utser någon 
medarbetare som larmar. På så sätt vet vi om larmet fungerar både tekniskt och 
utifrån de rutiner som vi har. 

Att använda larmen 

 För att larma när du sitter vid din dator trycker du ner knapparna ctrl och < 
samtidigt. 

 För att larma i samtalsrum tryck på knappen på larmdosan hårt tre gånger. 
 För att larma vid hembesök. Tryck in knappen. SOS alarm får en 

positionering var du är och hör vad som händer. De larmar i sin tur 
vaktbolag eller polis. 

 Se även särskild checklista. 

När det ringer på dörrklockan 

 Öppna skjutluckan bredvid dörren och ta reda på vad personen vill. 
 Om personen vill träffa någon men inte har bokat tid, be personen vänta i 

väntrummet/vid luckan och ta reda på om någon kan ta emot personen. 
 Vid eventuellt negativt besked, gör riskbedömning tillsammans med kollega 

eller chef innan besked lämnas. 

Besök i lokalerna på Cityhuset 

 Handläggare gör riskbedömning, vid behov med kollega eller chef, inför 
besöket. 

 Handläggare hämtar besöket i väntrummet via dörren mot 
kopieringsrummet så att man har uppsikt över vem som finns i väntrummet. 

 Se till att dörren till väntrummet går i lås. 
 Handläggare ansvarar för att meddela kollega om besöket kommer vara till 

efter avslutad arbetsdag samt om man önskar att kollega finns kvar till 
besöket är avslutat. 
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 Om kollega har kvar besök vid avslutad arbetsdag ska du som är sist kvar 
kolla av om kollegan önskar att du stannar kvar till besöket är avslutat eller 
ej. 

 Handläggare följer klienten till någon av de tre utgångarna. 
 Handläggare försäkrar sig om att dörren är låst då besöket har gått ut. 

Hembesök 

Gör alltid en riskbedömning före ett hembesök. Vid behov tillsammans med 
kollega eller chef. 

Om det bedöms finnas risk för hot eller våld, ta ställning till följande: 

 Ska vi vara två? 
 Ska vi inte åka alls? 
 Om man måste åka, tex pga en skyddsbedömning eller ett 

omhändertagande, begär skydd eller handräckning via polis. 

Brand eller brandlarm 

Vid brand, följ checklistan Varna-Rädda-Larma-Släck: 

 Varna övriga i lokalen. Be dem varna andra. 
 Rädda den som är i direkt livsfara – om du inte riskerar ditt eget liv. 
 Larma genom att trycka på larmknapp i korridoren eller ringa 112. 
 Släck om det är möjligt och om det inte innebär risk för hälsa. 
 Ta inga risker! Är du osäker så lämna lokalen! 
 Utrymningsvägarna är märkta med gröna skyltar. 
 Uppsamlingsplats utanför ingången till Gallerian. 

Vid brandlarm: 

 Lämna lokalerna omedelbart. 
 Ta med eventuella besökare ut. 
 Uppsamlingsplats utanför ingången till Gallerian. 

Inbrottslarm 

 Larmet är igång kl 22.00-06.00 måndag till fredag och 22.00 fredag till 
06.00 måndag. 

 Om du behöver vistas i lokalen under tider då larmet är igång avaktiverar 
du larmet. 

 För att avaktivera larmet använder du den kod du får av administratörerna. 
 Aktivera larmet när du lämnar lokalen om det är under larmad tid. 
 Om larmet går igång och du inte får av det: Ring SOS alarm 0920-221500 

och uppge vilken adress du är på och koden 5033 så stänger de av larmet. 
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Handlingsplan vid tillbud 

Rutiner vid larm i kontor eller samtalsrum: 

 När någon larmar på larmet i kontor eller i samtalsrum så börjar 
dataskärmen att blinka i övriga kontor. På skärmen står också i vilket kontor 
eller samtalsrum som det larmar. 

 Samtliga som uppmärksammar larmet tar sig till det rum där det larmar, 
knackar på dörren för att kontrollera vad som händer alternativt hjälpa till 
att avleda situationen. 

 Vid behov ring 112. 

Rutiner vid larm med GPS-larm: 

Rutiner kommer att tas fram då vi har larmet på plats och avtal med SOS alarm är 
klart. 

Åtgärder vid akut händelse (finns även på särskild checklista på varje kontor): 

 Om larmet sätts igång eller att det på annat sätt framkommer att en 
arbetstagare blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att så många som 
möjligt tar sig till platsen där händelsen utspelar sig. 

 Vid behov av polis eller läkarhjälp, ring 112. 
 Ta hand om den som drabbats. Ge stöd och vid behov samtal. 
 Vid behov av vård, se till att den drabbade kommer till sjukhus och se till 

att någon stannar tills den drabbade tas om hand. 
 Ordna så att någon finns med vid hemfärd och hemkomst. 
 Vid allvarligt tillbud eller om någon blir allvarligt skadad, kontakta 

omedelbart arbetsmiljöinspektionen, 0920-24 22 60. 
 Vid behov, kontakta anhöriga. Chef har tillgång till kontaktlista. 

Åtgärder efter en händelse 

 Ansvarig chef informerar övriga arbetstagare om att ett tillbud har skett. 
Vid behov informera om vad som har skett eller om det finns skäl till 
försiktighetsåtgärder. 

 Ansvarig chef ser till att berörda får möjlighet att prata om händelsen. 
 Ansvarig chef eller någon som chef utser besöker den drabbade i hemmet 

eller på sjukhus om personen är sjukskriven pga. händelsen. 
 Ansvarig chef konsulterar vid behov säkerhetsansvarig i kommunen. 
 Ansvarig chef gör tillsammans med den drabbade och skyddsombud 

tillbudsanmälan enligt befintliga rutiner. 
 Ansvarig chef har uppföljningssamtal en vecka samt en månad efter 

tillbudet. Jobbhälsan kan medverka vid behov. 
 Alla reagerar på olika sätt vid hotfulla situationer, Efter en incident är det 

bra om vi alla är uppmärksamma på hur andra mår. 
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Övriga åtgärder 

 Om inte polis tillkallats i samband med tillbudet kan polisanmälan göras i 
efterhand. Detta görs i dialog mellan ansvarig chef och den som utsatts. 
Ansvarig chef ser till att den utsatte har stöd i kontakter med polis och vid 
en eventuell rättegång. Vid våld bör polisanmälan regelmässigt göras. 

 Socialnämnden kan skriva brev till den som uttalat hot eller använt våld där 
man markerar att det inte är acceptabelt. 

 Ansvarig chef kan närvara vid möte med den som uttalat hot eller använt 
våld för att markera att det inte är acceptabelt. 
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Åtgärder vid akut händelse om hot 
eller våld 
Vid händelse: 

 Om larmet sätts igång eller att det på annat sätt framkommer att en 
arbetstagare blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att så många som 
möjligt tar sig till platsen där händelsen utspelar sig. 

 Vid behov av polis eller läkarhjälp, ring 112. 
 Ta hand om den som drabbats. Ge stöd och vid behov samtal. 
 Vid behov av vård, se till att den drabbade kommer till sjukhus och se till 

att någon stannar tills den drabbade tas om hand. 
 Ordna så att någon finns med vid hemfärd och hemkomst. 
 Vid allvarligt tillbud eller om någon blir allvarligt skadad, kontakta 

omedelbart arbetsmiljöinspektionen, 0920-24 22 60. 
 Vid behov, kontakta anhöriga. Chef har tillgång till kontaktlista. 

Åtgärder efter en händelse 
 Ansvarig chef informerar övriga arbetstagare om att ett tillbud har skett. 

Vid behov informera om vad som har skett eller om det finns skäl till 
försiktighetsåtgärder. 

 Ansvarig chef ser till att berörda får möjlighet att prata om händelsen. 
 Ansvarig chef eller någon som chef utser besöker den drabbade i hemmet 

eller på sjukhus om personen är sjukskriven pga. händelsen. 
 Ansvarig chef konsulterar vid behov säkerhetsansvarig i kommunen. 
 Ansvarig chef gör tillsammans med den drabbade och skyddsombud 

tillbudsanmälan enligt befintliga rutiner. 
 Ansvarig chef har uppföljningssamtal en vecka samt en månad efter 

tillbudet. Jobbhälsan kan medverka vid behov. 
 Alla reagerar på olika sätt vid hotfulla situationer, Efter en incident är det 

bra om vi alla är uppmärksamma på hur andra mår. 

Övriga åtgärder 
 Om inte polis tillkallats i samband med tillbudet kan polisanmälan göras i 

efterhand. Detta görs i dialog mellan ansvarig chef och den som utsatts. 
Ansvarig chef ser till att den utsatte har stöd i kontakter med polis och vid 
en eventuell rättegång. Vid våld bör polisanmälan regelmässigt göras. 

 Socialnämnden kan skriva brev till den som uttalat hot eller använt våld där 
man markerar att det inte är acceptabelt. 

 Ansvarig chef kan närvara vid möte med den som uttalat hot eller använt 
våld för att markera att det inte är acceptabelt. 
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Dokumentets namn 

2017-12-14 

Svar på Arbetsmiljöverkets krav efter inspektion av 
socialsekreterarnas arbetsmiljö inom enheten Stöd till försörjning, 
handlingsplan 

Socialnämnden har anlitat AMSAB som har gjort en fristående extern analys av arbetsmiljön för 
socialsekreterarna, administratörerna och cheferna inom enheten. Resultatet och analysen av AMSABs 
arbete har all personal och fackliga organisationer tagit del av. 

I samverkan med representanter för de fackliga organisationerna Vision och SSR har innehåll och 
åtgärder i handlingsplanen diskuterats för att komma tillrätta med organisatoriska och sociala brister i 
arbetsmiljön vid enheten. Handlingsplanen svarar upp mot de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket 
ställer i sitt inspektionsmeddelande. 

Handlingsplan 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att en (1) gång/år genomföra riskbedömningar och vid 
behov handlingsplaner. En bedömning av allvarlighetsgraden av identifierade risker görs. Detta arbete 
sker och har skett under lång tid i socialnämndens ansvarsområde. Riskbedömningar med alla 
socialsekreterare har enligt plan genomförts under hösten 2017. Skriftliga individuella åtgärdsplaner är 
formulerade och tidsatta. Utöver detta så görs individuella riskbedömningar vid behov. 

Ansvarig enhetschef följer noga arbetsbelastningen för socialsekreterarna genom veckovisa möten där 
genomgång sker av varje socialsekreterares arbetsbelastning. Möjlighet till individuell genomgång av 
arbetssituationen kan ske med kort varsel. Individuella anpassningar av arbetssituationen 
dokumenteras i rehabiliteringssystemet Adato. 

Resurser har under september 2017 omfördelats mellan arbetsgrupperna för att utjämna 
arbetsbelastningen. Flexgruppen har tillförts en årsarbetare socialsekreterare från Fokusgruppen. 

Samråd i respektive arbetsgrupp sker en (1) gång/vecka då nya ärenden fördelas och då gås även 
arbetsbelastningen igenom. Socialsekreterarna kan även då samråda i enskilda ärenden med chef och 
kollegor. Utöver detta kan socialsekreterare samråda enskilt med chef. 

Metod sker i helgrupp en (1) gång/vecka. Tiden ägnas främst åt metodfrågor och handläggningsfrågor
samt samråd i enskilda ärenden. Ärendefördelning mellan arbetsgrupperna sker även. Tiden används 
också till att gå igenom aktuella och prejudicerande rättsfall. 

Egengranskning av samtliga ärenden sker två (2) gånger/år. 

Socialsekreterarna har handledning via extern handledare en (1) gång/månad. 

Alla chefer inom Stöd och omsorg har under hösten erhållit skriftlig delegation av 
arbetsmiljöuppgifter. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se


 

         

                 
             

              

          

               
                

            
                

 

         
  

   
        
 
          

            
          

          
         

Dokumentets namn 

2017-12-14 

När det gäller hot och hot om våld finns det sedan lång tid tillbaka rutiner dokumenterade. Rutinerna 
omfattar både besök på arbetsplatsen, hembesök och transporter av klienter. Rutinerna är uppdaterade 
två ggr detta år. Det finns kontorslarm och GPS-baserat larm att ta med vid hembesök. 

De skriftliga rutinerna för introduktion av nyanställda håller på att revideras. 

När det gäller konflikter och samarbetsproblem på enheten har ett arbete påbörjats där fokus kommer 
att ligga på att förbättra dialog och trivsel på arbetsplatsen. Aktiviteter och åtgärder som främjar den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön tas fram tillsammans med chefer och medarbetare. Arbetet 
startas upp med en planeringsdag i december 2017. Under 2018 planeras för fler dagar där arbetet 
fortsätter. 

 Planeringsdagens innehåll har utarbetats tillsammans med de fackliga organisationerna. 
Temat i december: 
- kommunikation och samtalsklimat 
- hur vill vi ha det på vår arbetsplats 
- stödstrukturer 
- vad tycker du är viktigt att lyfta i nästa steg 

Arbetsplatsträffarnas struktur och innehåll har diskuterats med alla medarbetare och de fackliga 
organisationerna. Befintlig agenda kommer att justeras avseende de återkommande punkterna. 
Minnesanteckningarna kommer att kompletteras där frånvaro dokumenteras. Vidtagna och planerade 
åtgärder i handlingsplanen kommer att följas upp under arbetsplatsträffarna framöver. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se


  
  

   
  

   
  

 
        

  
    
           
     
    
     
    

       
          
   

         
     

  
 
   

       
           

   
      

 
 

 
       

Innehåll planeringsdag 171214. 
Plats: Pite Havsbad. 
Tid: 08.15 – 16.00 
Hållpunkter Fm fika 10.00 

Lunch 12.00 – 13.00 
Em fika 14:30 

Program 
8.15 Inledning av dagen Thomas, Louise. Gruppindelning och 
genomgång av dagen. 
8.30 Normkritisk tänkande Carina Vestbom. 
10.00 – 11.00 Grupparbete. Hur vill vi ha det på vår arbetsplats? 
11.00 – 12.00 Redovisning och reflektion. 
13.00 – 13.45 Grupparbete. Stödstrukturer? 
13.45 – 14.30 Redovisning och reflektion. 
15.00 – 16.00 Sammanfattning/nästa steg. 

Hur vill vi ha det på vår arbetsplats? 
 Hur ser jag på mitt ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö 

som medarbetare eller chef? 
 Samtalsklimat? 
 Respekt? 
 Hur hanterar vi när vi tycker olika i olika frågor? 

o After work ex vill inte medverka. 
o Handläggning av ärenden. 
o Våren 2017 
o Andra situationer på arbetsplatsen 

 Vad händer när jag/vi tycker olika i frågor? 
o Är det ok att bli ifrågasatt och utskälld när man inte 

delar en viss uppfattning? 
 Får man göra fel eller säga fel? 

o Som chef? 
o Som medarbetare? 
o Mellan medarbetare? 

 Annat som är viktigt för en god arbetsmiljö? 



 

 
          
           
          

          
 

        
 

    

         

Stödstrukturer 

 Om en kollega inte följer tagna beslut, hur hanterar jag det? 
 Om jag inte är nöjd med tagna beslut hur hanterar jag det? 
 Om jag har synpunkter och upplevelser som jag inte törs 

framföra till mina kollegor eller min chef. Hur ska jag 
hantera det? 

 Var lyfter jag frågor som arbetsbelastning, konflikter eller 
praktiska problem? 

 Annat som är viktigt synliggöra? 

Vad tycker du är viktigt att lyfta i nästa steg? 



 

 
   

  
 

  

  

  

  

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
   

 

 

       
  

 
 

 
   

   
 

  
 

    
  
 

   
  

  
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
       

   
  
  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 

2017-07-06 2017/019974 1 (10) 
2017/024529 

Piteå kommun 
941 85 PITEÅ 

Enheten för region nord 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell,        att; kommun@pitea.se 
010-730 96 53 

Resultatet av inspektion vid Individ- och familje-
omsorgen 
Ert organisationsnummer: 212000-2759 

Arbetsställe: Individ- och familjeomsorgen, Försörjningsstöd samt 
Barn- och familjeenheten 

Besöksdatum: 2017-05-10 och 2017-06-14 

Deltagare i inspektionen: Se bifogad deltagarförteckning (bilaga 1) 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektionsbesök i syfte att kontrollera arbets-
miljön och ert förebyggande arbetsmiljöarbete vid Individ- och familjeomsor-
gen. Vid inspektionen framkom några arbetsmiljöbrister. I det här inspektions-
meddelandet redovisar vi de brister som framkom och de krav vi nu ställer. 

Inspektionen ingår som en del av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
arbetsmiljön för socialsekreterare. 

Inspektionens uppläggning 
Vid inspektionen genomfördes gruppsamtal med socialsekreterare. Gruppsam-
talen genomfördes med socialsekreterare vid Försörjningsstöd samt vid Barn 
och familjeenheten. Därefter träffade vi skyddsombud och företrädare för ar-
betsgivaren där vi diskuterade de uppgifter som framkom vid gruppsamtalet. 
Vi återkopplade också de arbetsmiljöbrister som vi bedömer att ni behöver åt-
gärda. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Svara oss senast den 15 oktober 2017 och beskriv 
• hur ni har uppfyllt kraven 
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 

mailto:arbetsmiljoverket@av.se
mailto:kommun@pitea.se


 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

    
 

 
      

  

 
 

 
   

 
 

  

 

  
 

 
  

   
 

  
 

 
   

  
  

   
  

  

 

  
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 2 (10) 

2017/024529 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombuden så att vi kan se att skydds-
ombuden har läst det. Skriv våra beteckningar 2017/019974 och 2017/024529 i 
svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbets-
tagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta 
finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även 
under tiden ni har på er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1. Undersökning av de organisatoriska och sociala förhållandena, Försörjningsstöd 
Vid inspektionen framkom att det finns brister de organisatoriska och sociala 
förhållandena för socialsekreterarna vid enheten för Försörjningsstöd. Det fram-
kom bland annat att socialsekreterare har hög arbetsbelastning. Det framkom 
vidare att det är ett stort inflöde av ärenden samt att det är förhållandevis 
många ärenden som är tunga och komplexa. Dessa ärenden är tidskrävande. 
Det uppgavs också att det finns socialsekreterare som har svårigheter att hinna 
med sina arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation i ärenden. Det framkom 
också att ärendefördelningen är ojämn i gruppen, en del uppgavs ”gå på knäna” 
och andra har det ”lättare”. Arbetsmiljöverket bedömer att obalans mellan de 
krav som ställs i arbetet och de resurser som finns för att utföra arbetet är före-
nat med risker för ohälsa. Därför behöver arbetsförhållandena undersökas och 
riskbedömas för enskilda socialsekreterare så att ni kan vidta åtgärder för att fö-
rebygga ohälsa. 

Vid inspektionen konstaterades även att det finns samarbetsproblem och enligt 
vår bedömning så finns det obearbetade konflikter mellan chefer och socialsek-
reterarna vid Försörjningsstöd. Denna situation har medfört negativ inverkan 
på kommunikation, stöd och ledning samt förtroende och det sociala klimatet 
mellan chefer och personer i socialsekreterargruppen. 

Mot bakgrund av de uppgifter som framkom vid inspektionen bedömer Arbets-
miljöverket att rådande arbetsförhållanden medför olämpliga psykiska påfrest-
ningar och risker för ohälsa för arbetstagare vid Försörjningsstöd. Därför bedö-
mer vi att ni undersöka bakomliggande orsaker till rådande situation så att ni 
kan vidta de organisatoriska och sociala åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa hos arbetstagare vid enheten. 



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
  

  
 

  
   

  
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

   
 

 
 

  

  
 

  
  

 
 

    
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 3 (10) 

2017/024529 

Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsklimatet och relationerna mellan männi-
skor på en arbetsplats ingår i dessa personers arbetsmiljöförhållanden. Faktorer 
som har en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön är bland annat ett 
stödjande klimat samt möjligheter till samarbete och inflytande över den egna 
arbetssituationen. 

Arbetsmiljöverket bedömer också att stöd och ledning i arbetet är viktiga ”mot-
krafter” när det gäller att förebygga ohälsa relaterat till psykiska påfrestningar 
och stress i arbetet. De bästa förutsättningarna för att uppnå en god atmosfär på 
en arbetsplats är när arbetsgivaren och dennes företrädare genom sitt eget bete-
ende skapar grund för en ömsesidig dialog, kommunikation och har ett förhåll-
ningssätt som skapar förtroende. 

Övrigt; Hög arbetsbelastning vid Barn- och familjeenheten 
Vid inspektionen vid Barn- och familjeenheten framkom att arbetsbelastningen 
är hög för socialsekreterarna vid Barn- och familjeenheten. Det är stort inflöde 
av ärenden. Det har varit stor personalomsättning vid enheten och det är svårt 
att rekrytera socialsekreterare. Detta har medfört att ni inte har full bemanning 
av socialsekreterare. 

Vid besöket uppgavs att ni anlitar konsulter för utredningsuppdrag i syfte kom-
pensera bristen på socialsekreterare. 

Det framkom vidare att enhetscheferna vid enheten ansvarar för ärendefördel-
ning i samråd med socialsekreterarna. Enhetscheferna behåller de ärenden som 
inte kan fördelas ut till socialsekreterarna. Genom detta bidrar enhetscheferna 
till socialsekreterarnas arbetsmiljö genom att de ger stöd i arbetet samt att försö-
ker skapa balans mellan arbetskrav (ärendemängd, ärendetyper e t c) och resur-
ser eller förutsättningar (exempelvis tid) för varje socialsekreterare.  

Arbetsmiljöverket bedömning är att det finns ett fungerande ledningsstöd och 
även kollegialt stöd vid Barn- och familjeenheten. Detta är viktiga ”motkrafter” 
när det gäller att förebygga ohälsa relaterat till psykiska påfrestningar och stress 
i arbetet. 

Mot bakgrund av ovanstående beträffande arbetsmiljön vid Barn- och familjeen-
heten har vi bedömt att det i nuläget inte finns anledning att ställa krav på 
arbetsmiljöåtgärder. 

Arbetsmiljöverket bedömer också mot bakgrund av de uppgifter som framkom 
vid inspektionen att arbetsbelastningen också hög för enhetscheferna. Vår ut-



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 
   

 
  

   
 

 
 

  
 

 

 
 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 4 (10) 

2017/024529 

gångspunkt är att ni i ert förebyggande arbetsmiljöarbete också behöver under-
söka och riskbedöma deras arbetssituation så att ni kan upptäcka tidiga signaler 
om olämpliga påfrestningar och risker för ohälsa. Detta ger er förutsättningar 
att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa hos enhetschefer. 

Krav 
a. Ni ska undersöka vilka bakomliggande organisatoriska och sociala brister 
som gett upphov till rådande situation för arbetstagarna vid enheten för Försörj-
ningsstöd. Cheferna behåller ärenden som inte kan fördelas ut. Samråd om 
ärendefördelning utförs varje vecka. 

Ni ska särskilt undersöka och bedöma om arbetsbelastningen, på grund av oba-
lans mellan krav och resurser för enskilda socialsekreterare, är förenat med ris-
ker för ohälsa. 

Ni ska också undersöka hur stödet och ledningen i arbetet fungerar samt utreda 
bakomliggande orsaker till de konflikter och samarbetsproblem det finns vid 
enheten. 

b. Ni ska identifiera vilka organisatoriska och sociala förhållanden som är före-
nat med risker för ohälsa vid enheten för Försörjningsstöd. 

Ni ska bedöma allvarlighetsgraden i de identifierade ”riskkällorna”. Riskbe-
dömningarna ska dokumenteras skriftligt. 

c. Ni ska med utgångspunkt ifrån undersökningsresultat och riskbedömningar 
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. 

Planerade åtgärder ska föras in i en skriftlig och tidsplanerad handlingsplan. Av 
handlingsplanen ska framgå när planerade åtgärder, både på kort- och lång sikt, 
ska vara genomförda samt vem som ska se till att de genomförs. 

d. Ni ska se till att undersökningar och riskbedömningar enligt ovan genomförs 
med hjälp av en utomstående sakkunnig resurs. Resursen ska ha erfarenhet av 
att undersöka och riskbedöma samt planera åtgärder beträffande organisato-
riska och sociala arbetsmiljöförhållanden. 

e. Ni ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka vid planering av undersök-
ningar och riskbedömningar samt vid planering av åtgärder. 



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 5 (10) 

2017/024529 

Se 9-11 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om organisatorisk och 
social arbetsmiljö, 4, 8, 10  och 12 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöar-
bete samt 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML) 



 

 
   

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

    
 

 
  

 

    
 

 
 

    
 

 
 

   
 

 
 

 
  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2017-07-06 2017/019974 6 (10) 

2017/024529 

2. Introduktion 
Vid inspektionerna har framkommit att det finns brister i era rutiner för intro-
duktion av nyanställda och vikarierande socialsekreterare. 

För att nya och ovana vikarierande arbetstagare ska kunna arbeta säkert och 
utan risker för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att de har kunskaper om 
arbetsuppgifter och rutiner samt vilka risker som finns i arbetet. 

Arbetsmiljöverket bedömer att otillräcklig introduktion medför att vikarier och 
nyanställda riskerar onödiga psykiska påfrestningar i arbetet på grund av de 
inte får nödvändiga kunskaper och det stöd de behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. För att nya och ovana vikarierande arbetstagare ska kunna 
arbeta säkert och utan risker för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att de 
har kunskaper om arbetsuppgifter, rutiner och vilka risker som finns i arbetet. 

Vid inspektionen uppgavs vidare att ni inte har rutiner som anger hur och vem 
som ska genomföra olika delar av introduktionen av vikarier och nya socialsek-
reterare. 

Krav 
Ni ska upprätta skriftliga rutiner så att vikarier och nyanställda socialsekrete-
rare får praktisk och teoretisk introduktion i samband med att de påbörjar arbete i 
er verksamhet. 

Syftet med introduktionen är att vikarier och nyanställda ska ges det stöd och 
de kunskaper som är nödvändiga för att de ska kunna klara sitt arbete utan att 
riskera att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska framgå 
vad samt vem som ska göra vad i introduktionens olika delar. Rutinen ska 
dokumenteras skriftligt. 

Kommentar 
Med teoretisk introduktion avses att vikarier och nya arbetstagare får information 
och instruktioner så att de ges kunskaper om bland annat rutiner och arbets-
uppgifter samt om de risker som finns i arbetet innan de påbörjar arbete. 

Med praktisk introduktion avses att nya arbetstagare ska ges möjlighet till ”bred-
vid gång”, d.v.s. arbeta tillsammans med mer erfarna arbetstagare. 

Se 5 och 7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt ar-
betsmiljöarbete. 
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3. Möjlighet att kalla på snabb hjälp 
Vid inspektionen vid Barn- och familjeenheten framkom att socialsekreterare 
genomför hembesök i arbetet. Det framkom vidare att sekreterarna inte har ut-
rustning som ger den möjlighet att kalla på och få snabb hjälp om det skulle 
uppkomma en akut hot eller våldssituation i samband med hembesök. 

Det framkom också att det finns rum som saknar utrustning (larm) som ger dem 
möjlighet att kalla på snabb hjälp om det uppkommer en akut hot om våld eller 
våldssituation i samband med klientbesök. 

Krav 
Ni ska vidta åtgärder så att socialsekreterare kan kalla på och få snabb hjälp om 
det uppkommer akuta hot om våld eller våldssituationer i arbetet. 

Se 7 § AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön. 

4. Rutiner i samband med hembesök 
Vid inspektionen framkom att det finns brister i era säkerhetsrutiner i samband 
med hembesök. Det framkom exempelvis att ni inte har instruktioner som anger 
när hembesök utifrån en riskbedömning kan genomföras ensam. Vidare fram-
kom att ni inte har rutiner för att kontrollera och följa upp att socialsekreterare 
som exempelvis genomfört hembesök ensam inte har hamnat i eller kommit till 
skada om det uppkommit en akut hot eller våldssituation. 

Krav 
Ni ska upprätta skriftliga säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter och situationer i 
socialsekreterarnas arbete som kan medför risker för hot eller våld. 

Rutinerna ska göras kända för de arbetstagare som är berörda av riskerna för 
hot och våld i arbetet. 

Se 3 § AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljö samt 7§ AFS 2001:1 om systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. 

5. Undersökning och bedömning av säkerheten i lokalerna vid Barn- och familjeenheten 
Vid inspektionen framkom att det kan finnas brister i skalskyddet eller i ruti-
nerna när arbetstagare tar emot klienter i lokalerna vilket kan medför risk för att 
personal kan komma till skada vid en eventuell hot om våld eller våldssituation. 
Det framkom exempelvis att till dörren i receptionen låses genom att låsvredet 
vrida om manuellt. Om någon glömmer att vrida om låsvredet kan dörren stå 
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öppen med risk att obehöriga tar sig in obemärkt i lokalerna vid Barn- och fa-
miljeenheten. Detta kan vara förenat med risk att arbetstagare kan bli utsatt för 
hot eller våld. 

Krav 
a. Ni ska undersöka och bedöma om det finns brister i skalskyddet och säker-
heten i lokalerna vid Barn- och familjeenheten. Ni ska också undersöka om det 
finns brister i era säkerhetsrutiner i samband med klientbesök i lokalerna. 

b. Ni ska med utgångspunkt ifrån undersökningsresultat och riskbedömningar 
redovisa vilka åtgärder ni vidtagit eller planerar att vidta för att öka säkerheten 
och minska riskerna att arbetstagarna vid enheten kan bli utsatt och/eller 
komma till skada om det uppkommer hot om våld eller våldssituationer. 

Se 3 och 6 §§ AFS 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 
om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML). 

Information 
Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister 
och risker som framkom vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår bedöm-
ning av de arbetsmiljöbrister som framkom vid inspektionen och utifrån vår till-
lämpning av arbetsmiljöreglerna. 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats av.se. Där 
kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Åsa Sjöström Ross Eva Hortell 
Arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöinspektör 
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Kopia för kännedom skickad som e-post till; 
Socialnämndens ordförande, Agneta Eriksson, Socialnämnden, Piteå kommun 
(agneta.eriksson@pitea.se) 
Socialchef, Lotta Filipsson, Socialförvaltningen, Piteå kommun 
(lotta.filipsson@pitea.se) 
Avdelningschef, Greger Pettersson, Socialförvaltningen, Piteå kommun 
(greger.pettersson@pitea.se) 
Verksamhetsområdeschef, Tomas Utterström, Stöd och omsorg, Försörjnings-
stöd, Piteå kommun (tomas.utterstrom@pitea.se) 
Enhetschef, Louise Sandström Junes, Stöd och omsorg, Försörjningsstöd 
(louise.sandstrom.junes@pitea.se) 
Verksamhetsområdeschef, Roger Burman, Barn- och familjeenheten , Piteå kom-
mun (roger.burman@pitea.se) 
Enhetschef, Eva Segerstedt, -”- -”-
(eva.segerstedt@pitea.se) 
Enhetschef, Carin Boström, -”- -”-
(carin.bostrom@pitea.se) 
Skyddsombud, Ida Carlzon, (ida.carlzon@pitea.se) 
Facklig ombud, Irina Ekman, (irina.ekman@pite.se) 
Fackligt ombud, Peter Danielsson, (peter.danielsson@pitea.se) 

mailto:peter.danielsson@pitea.se
mailto:irina.ekman@pite.se
mailto:ida.carlzon@pitea.se
mailto:louise.sandstrom.junes@pitea.se
mailto:tomas.utterstrom@pitea.se
mailto:greger.pettersson@pitea.se
mailto:lotta.filipsson@pitea.se
mailto:agneta.eriksson@pitea.se
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Deltagare vid inspektionsbesöken: 

2017-05-10 
Barn- och familj 
Malin Backeström, socialsekreterare 
Evelina Normark, -”-, mot-
tagning 
Sofie Isaksson, -”-, famil-
jerätt 
Annelie Nilsson, -”-, famil-
jehem 
Sofia Nyström, -”-, en-
samkommande barn 
Nils Olovsson, -”-, LSS 

Försörjningsstöd 
Maria Bergvall, socialsekreterare 
Caroline Almqvist, -”-
Ann-Louise Bodén, -”-
Emma Nilsson, -”-
Malin Marklund, -”-
Tove Östling, -”-

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 

2017-06-14 
Försörjningsstöd 
Agneta Eriksson, socialnämndens 
ordförande 
Lotta Filipsson, socialchef 
Greger Pettersson, avdelningschef 
Tomas Utterström, verksamhetsom-
rådeschef 
Louise Sandström Junes, enhetschef 
Ida Carlzon, skyddsombud 
Anna-Karin Norström, personalspe-
cialist 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 

Bilaga 1. 

2017-06-14 
Barn- och familj 
Agneta Eriksson, socialnämndens 
ordförande 
Lotta Filipsson, socialchef 
Greger Pettersson, avdelningschef 
Roger Burman, verksamhetsområ-
deschef 
Eva Segerstedt, enhetschef 
Carin Boström, enhetschef 
Evelina Normark, socialsekreterare 
Sara Granström, socialsekreterare 
Helena Hedkvist, familjebehandlare 
Peter Danielsson, fackligt ombud, 
Vision 
Irina Ekman, fackligt ombud, SSR 
Anna-Karin Nordström, personal-
specialist 

Åsa Sjöström Ross och Eva Hortell, 
arbetsmiljöinspektörer 
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Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-05 
Dnr 17SN344 

Bilagor till socialnämndens verksamhetsplan 2018 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättade bilagor till socialnämndens 
verksamhetsplan för 2018 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen
inför 2018. Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan 
med verksamhetsbeskrivande bilagor. 

Beslutsunderlag 
SO 2018 bilaga 17-12-05
Verksamhetsplan ÄO 2018 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



Antagen av socialnämnden 2015-02-18

Beslutad av Socialnämnden 2016-02-17

 

   

   

1



   

       
      
      
        

     

2

Innehållsförteckning 
Sida 

1 Inledning .............................................................................................................................3 
1.1 Planeringsförutsättningar ...............................................................................................3 
1.2 Internbudget Stöd och omsorg.......................................................................................4 

2 Verksamhetsbeskrivningar ...............................................................................................5 
2.1 Verksamhetsförändringar ..............................................................................................5 
2.2 Avdelningsledning.........................................................................................................5 
2.3 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till barn och familjer, BoF .........................................5 
2.4 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till vuxna funktionsnedsatta, VF................................8 
2.5 Verksamhetsbeskrivning – Psykosocialt stöd till vuxna, PS.........................................9 
2.6 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa ........11 

3 Organisationsskiss ............................................................................................................13 
3.1 Struktur och bemanning – särskilda boenden..............................................................14 



     
     

  

          
    
   
    

            
            

         

               
            

            
              

          
          

        
           

         
           

        
             

           
         

        
         

  

3 

1 Inledning 
Denna bilaga innehåller planeringsförutsättningar, internbudget, 
verksamhetsförändringar, verksamhetsbeskrivningar samt organisationsskisser för 
Stöd och omsorg. 

1.1 Planeringsförutsättningar 
Stöd och omsorg ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

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. 

Vi ska ge ett sådant stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar så att det ger 
dem goda levnadsvillkor och att de därmed kan leva ett liv som andra. 

Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 
65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av 
funktionsnedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för 
personer med demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom 
äldreomsorgen. Verksamhetsområdet Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet 
samt verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvariga för att möta behov hos 
piteborna oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård. 
Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har ansvar för samtliga pitebor, 
oavsett ålder, vad gäller kvinnofrid och familjerådgivning. Samtliga verksam-
hetsområden har ett särskilt ansvar för att barns bästa ska komma i främsta rummet. 

Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete under 2018 sker 
inom de olika verksamhetsområdena. Förändrings- och utvecklingsarbete som är 
gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden eller externa samverkans-
parter ska genomföras och planeras som avdelningsgemensam utveckling på 
uppdrag av avdelningschefen. 
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1.2 Internbudget Stöd och omsorg 

Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto 
Avdelningsgemensam verksamhet 1 818 103 1 920 -892 1 028 
Försörjningsstöd 22 817 24 835 47 652 -2 500 45 152 
Vuxna funktionsnedsatta 128 449 53 591 182 040 -115 293 66 747 
Barn och familjer 47 804 22 442 70 246 -3 459 66 788 
Psykosocialt stöd 111 042 21 554 132 596 -3 318 129 278 
Totalt 311 930 122 525 434 454 -125 461 308 993 
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2 Verksamhetsbeskrivningar 

2.1 Verksamhetsförändringar 
Den 1 januari flyttas tjänsten som EU-samordnare från Stöd och omsorg till 
administrativa enheten och kommer därmed att arbeta inom hela socialtjänsten. 
Under våren planeras start av två nya gruppbostäder. Stöd och omsorg gör även en 
uppstart av två projektanställningar som finansieras med statliga medel. Den ena är 
en arbetsanpassare som ska arbeta med psykiskt funktionsnedsatta, den andra är en 
tjänst som på 50 % jobbar som Personligt ombud och på 50 % med anhörigstöd. 

2.2 Avdelningsledning 
Verksamhet: 
Avdelningschef 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Fakta: 
1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Verksamhetsutvecklare 

Beskrivning 
Styrdokument och nyckeltal, utredningar, uppföljningar, 
information, POSOM, övergripande kvalitetsarbete Fakta: 

1,0 tjänst 

Tjänsteköp av äldreomsorgen 
Verksamhet: 
Rehabilitering: 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO 
Samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk 
Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 
2014 

Fakta: 
2 tjänster (1 sjukgymnast + 
1 arbetsterapeut) 

Verksamhet: 
Sjuksköterskor 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet, hela SO 
Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 2014 Fakta: 

3 tjänster 

2.3 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till barn och 
familjer (BoF). Barn 0-18 år och LVU 0-21 år 

Administration 
Verksamhet: 
Administratörer 

Beskrivning 
Se under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet 

Fakta: 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
Barn och ungdomsutredare 

Beskrivning 
Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp 
insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU Fakta: 

8,0 socialsekreterare 
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Verksamhet: 
Ensamkommande asylsökande 
barn 

Beskrivning 
Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och följer 
upp insatser som är beviljade enligt SoL. Avser ensamkommande 
barn och finansieras genom intäkter från staten för utredningar. 
Resurs för att möta behov av barnskydd i migrationsverkets 
asylboenden i kommunen. 

Fakta: 
6,0 tjänster 

Verksamhet: 
LSS/kontaktpersonsgruppen 

Beskrivning 
LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare 
LSS och SoL. Samordning av medling och ungdomstjänst Fakta: 

3,0 tjänster 

Verksamhet: 
Familjehemsgruppen 

Beskrivning 
Rekryterar, utreder och stöttar familjehem och kontakt-familjer. 
Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar 

Fakta: 
4,5 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Mottagning 

Beskrivning 
- Tar emot anmälningar och ansökningar 
- Gör förhandsbedömning av anmälningar 
- Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 

andra verksamheter 
Fakta: 
3,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Familjerätt 

Beskrivning 
Utredningar – vårdnad, boende, umgänge, adoption, faderskap. 
Råd och stöd – vårdnad, boende, umgänge 

Fakta: 
2,0 socialsekreterare 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Våga Vilja 

Beskrivning 
Dagligt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. I 
verksamheten bedrivs skola Fakta: 

4,0 tjänster & 0,5 lärarresurs 
från skolan 

Verksamhet: 
Familjebehandlare 

Beskrivning 
Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer 

Fakta: 
6,0 familjebehandlare 

Verksamhet: 
Kvinnofrid 

Beskrivning 
1,0 tjänst skyddat boende. 
1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor samt 
myndighetsutövning och behandlingsinsatser till vuxna som 
utsatts för våld i nära relation 

Fakta: 
2,0 tjänster 
Verksamhet: 
Familjerådgivare 

Beskrivning 
Familjerådgivning och samarbetssamtal 

Fakta: 
2,0 tjänster 
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Verksamhet: 
Ungdomsmottagningen 

Beskrivning 
Samverkan med landstinget 
Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13 - 23 år Fakta: 

1,0 kurator 

Verksamhet: 
Korttidsvistelse LSS 

Beskrivning 
Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt 
funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av 
miljöombyte. 
Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids, 
Wåhlinsgatan 2 B. Öppet veckans alla dagar 

Fakta: 
Solrosen 8,85 tjänster 

Verksamhet: 
Korttidstillsyn/korttidsvistelse 
LSS 

Beskrivning 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, om behov 
finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. 
Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: 
Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 
Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag – måndag 

Fakta: 
Korallen 8,67 tjänster 

Verksamhet: 
Vårdsamordning 

Beskrivning 
Samordning av interna och externa vård- och 
behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva 
insatser på hemmaplan för att undvika placeringar 

Fakta: 
1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t.ex. 
 kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare 
 familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård 
 HVB-hem och SIS-institutioner 
 medling, ungdomstjänst 
 uppdragstagare LSS mm 

Fakta: 
Budget ca 35 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi 

Fakta: 
4,0 tjänster 

Verksamhet: 
Teamledare 

Beskrivning 
Stöd till myndighetsutövande personal 

Fakta: 
1,0 tjänst 

2.4 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta, VF 

Administration 
Verksamhet: Beskrivning 
Administratörer Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst- och 

riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska Fakta: 
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3,0 tjänster facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, fakturahantering, 
IntraPhone, Time Care Pool, schemaläggning 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
LSS-handläggare 

Beskrivning 
Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen om 
Riksfärdtjänst. Verkställighet av insatser/bistånd Fakta: 

4,0 tjänster 

Verksamhet: 
Handläggare av 
Bostadsanpassningsbidrag 

Beskrivning 
Bostadsanpassning till personer 0 - 64 år Tillgänglighetsombud 

Fakta: 
0,5 tjänst 

Verksamhet: 
Personlig assistans 

Beskrivning 
I Piteå är 128 personer beviljade insatsen personlig assistans (4 
LSS samt 124 SFB § 51), varav 43 valt Piteå kommun som 
utförare. 

Av de som valt kommunen som anordnare är 42 personer 
beviljade assistans enligt SFB § 51 och 1 person enligt LSS 

Fakta: 
240 tillsvidare/månads-
anställda + 23 PAN-anställda 
2016-10-01 samt ca 100 
timanställda vikarier 

Verksamhet: 
Trygghetstelefon 

Beskrivning
Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till 
personer under 65 år. Dövblindombudet installerar och 
underhåller larmen 

Fakta: 
Ca 0,20 % 

Verksamhet: 
Dövblindombud 

Beskrivning 
Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och 
dövblindaFakta: 

0,55 tjänst 

Verksamhet: 
Rehabilitering 

Beskrivning 
Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i 
gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Fakta: 

0,5 tjänst 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Hemtjänst, ca 5,9 mkr, köps av ÄO. Ca 450 timmar/vecka 
 Privat personlig assistans, ca 28 mkr, berör 16 privata företag. 

Avser de 20 första timmarna i samtliga ärenden, tillfälliga 
utökningar samt sjuklönekostnader 

Fakta: 
Budget ca 39 mkr 

 Kontaktperson/Kontaktfamilj/Anhörigvårdare/Familjehem, 
Avlösarservice/Ledsagare, ca 3,5 mkr 

 Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3,2 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: Beskrivning 
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VO-chef, chefer för personlig Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet 
assistans och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina 

respektive ansvarsområden samt mellan varandras Fakta: 
ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och budget 8 tjänster 

2.5 Verksamhetsbeskrivning – Psykosocialt
stöd till vuxna, PS 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Se mer under Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet 

Fakta: 

Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med 
beroendeproblemFakta: 

2,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Öppenvård missbruk 

Beskrivning 
Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller 
beroendeproblem och deras anhöriga Fakta: 

8,0 behandlare 

Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning för personer med psykiska- och/eller 
neuropsykiska funktionsnedsättningar Fakta: 

1,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Psykosociala Stödteamet 

Beskrivning 
Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till 
personer med psykiska- och/eller neuropsykiska 
funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att 
möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett fungerande liv i 
samhället 

Fakta: 
5,0 Boendestödjare 

Verksamhet: 
Boendestöd (omsorgen) 

Beskrivning 
Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer som bor i 
eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna 
boendet och ett fungerande liv i samhället 

Fakta: 
4,0 Boendestödjare 

Verksamhet: 
Personligt ombud 

Beskrivning 
Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med 
omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är 
att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd 
från samhället och nätverket. 
Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring stöd och 
ansökan om hjälp för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Fakta: 
3,0 personliga ombud 

Verksamhet: Beskrivning 
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Stödboende missbruk Stödboende för personer med missbruksproblem som är i behov 
Fakta: av stöd för att klara sin vardag. 
3 boendehandledare 
7 boendeplatser 

Verksamhet: 
19 Gruppbostäder (omsorg) 

Beskrivning 
Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande tillsyns-
och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro 
av personal är nödvändig. Alla insatser utgår från 
genomförandeplan där varje brukare så långt som möjligt alltid 
ska vara delaktiga. 

Fakta: 
111,7 boendehandledare 
110 boendeplatser 

Verksamhet: 
4 särskilda boenden för psykisk 
funktionsnedsättning 

Beskrivning 
Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar 
inom psykiatri, neuropsykiatri med samsjuklighet. 
Personalen arbetar med metoder som motiverande samtal, 
genomförandeplaner samt kartläggningsmetoden Ett 
självständigt liv (ESL) för att stärka brukarens tro på sin 
förmåga och möjlighet till förändring. 

Fakta: 
30,97 boendehandledare, 
varav 1.0 är metodstöd till alla 
boenden 
45 boendeplatser 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 
Fakta: 
Budget ca 10 mkr 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Kontaktperson/Ledsagare 
 Hemtjänst 
 Träffpunkter 
 Missbruksboenden 
 Öppenvård - missbruk 
 Slutenvård - missbruk 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi 
Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av 
enhetschefstjänst 

Fakta: 
1,0 VO-chef 
1,0 Enhetschefer 
7,0 Boendechefer 
0,5 Chefsstöd 

2.6 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till 
Försörjning och Daglig verksamhet, FöDa 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Receptionen för hela avdelningen Stöd och omsorg. 
Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till 
Försörjning och Daglig verksamhet, Stöd till barn och familj 

Fakta: 
7,50 administratörer 
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varav 
 1,0 Psykosocialt stöd 
 2,0 Barn och familj 

Myndighetsutövning mm 

samt Psykosocialt stöd till vuxna. Bland annat följande 
ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, 
socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, 
posthantering, handkassa, administrativt arbete kring 
uppdragstagare, barnplaceringar och familjerätt, m.m. 
Dödsboanmälningar 

Verksamhet: Beskrivning 
Utredare av försörjningsstöd Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om 
Fakta: ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och 
11,50 socialsekreterare hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och 

självständigt liv 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Oasen, Kullen och Gästgivaren 

Fakta: 
12,0 tjänster 

Verksamhet: 
SAVO 

Beskrivning 
SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika 
funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) 
Här utförs beställningsarbeten till olika företag Verksamheten är 
indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten 

Fakta: 
5,0 arbetsinstruktörer 

Verksamhet: 
Arbetsanpassare 

Beskrivning 
Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet/sysselsättning 
kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd 
av arbetsanpassare 

Fakta: 
3,0 arbetsanpassare 

Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om daglig 
verksamhet utför sysslor på äldreboenden Fakta: 

2,0 tjänster 

Verksamhet: 
Köp av sysselsättnings-
verksamhet 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 

personer/månad (heltid) 
 Repris återvinningsmarknad, daglig 

verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad 

Fakta: 
Budget ca 1 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi 

Fakta: 
4,0 tjänster 
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3 Organisationsskiss 
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Avdelningschef 

Verksamhetsutvecklare 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
Kommunala förebyggande rådet 

VO Stöd till 
Försörjning och 

Daglig verksamhet 

VO Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 

VO Stöd till barn 
och familjer 

VO Psykosocialt 
stöd till vuxna 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Resurscentrum 
Familjehemsgrupp 

Korttids/Fritids 
Våga vilja 

Familjebehandlare 
Familjerådgivning 

Ungdomsmottagning 
Kvinnofrid 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Personlig assistans 
Stöd till dövblinda 

Rehab 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Daglig verksamhet 

Sysselsättning 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Alkohol- och 
narkotikagrupp 

Särskilda boenden 
Kategoriboenden 

Boendestöd 
Personligt ombud 

Köpt verksamhet 
Avlösarservice 

Ledsagarservice 
Kontaktperson/familj 

Hemtjänst 
Familjehem 
Färdtjänst 

Riksfärdtjänst 
Bostadsanpassning 

Trygghetslarm 
Matservice 

Anhörigvård 

Köpt verksamhet 
Daglig verksamhet 

Sysselsättning 
HSL-verksamhet 

Köpt verksamhet 
Institutionsvård 

Familjehem 
Arvodesanställda 
Ledsagarservice 
Avlösarservice 

Kontaktperson/familj 

Köpt verksamhet 
Institutionsvård 

Boenden 
Öppenvård 

Kontaktperson 
Familjehem 
Hemtjänst 

Träffpunkter 
Arvodesanställda 
HSL-verksamhet 
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3.1 Struktur och bemanning – särskilda boenden 

Gränden 
Öjebyn 

4 platser, 
2 närboende 

7,12 åa 

Birkarlen 
Öjebyn 

4 platser, 
2 närboende 

5,59 åa 

Liljan 
Centrala stan 

4 platser, 
2 närboende 

5,67 åa 

Kanalgatan
Öjebyn 

10 platser 
5,43 åa 

* 

Opalen 
Centrala stan 

6 platser 
5,96 åa 

Videvägen 
Munksund 
6 platser 
5,96 åa 

Leoparden 
Centrala stan 
5 platser, 1 
närboende 

5,57 åa 

Hamnplan 
Centrala stan 

2 platser, 
4 närboende 

5,04 åa 

Strömnäs 

6 platser 
5,08 åa 

Lönnen 
Centrala stan 

5 platser, 
1 närboende 

5,25 åa 

Blå Bågen
Öjebyn 

4 platser 
4,27 åa 

Kullen II 
Öjebyn 

4 platser 
5,52 åa 

Kronbodsvillan 
Öjebyn 

8 platser 
8,2 åa 

Kollektivet 
Centrala stan 

4 platser, 
4 närboende 

8,1 åa 

Ankargrund 
Djupviken 
4 platser, 

2 närboende 
6,09 åa 

Munksund 

4 platser 
6,46 åa 

Renen 
Centrala stan 

5 platser, 
1 närboende 

5,93 åa 

Parken 
Centrala stan 

7 Platser, 
2 sviktplatser 

8,1 åa 

Linnéboendet 
Öjebyn 

12 platser, 
3 närboende 

9,19 åa 
* 

Saxofonen 
Öjebyn 

14 platser, 
2 närboende 

9,03 åa 

Berggatan 
Munksund 
7 platser, 

1 närboende 
5,75 åa 

* 

Småstuge 3 
Öjebyn 

5 platser, 
1 utredningsplats 

7 åa 

Småstuge 5 
Öjebyn 

6 platser, 
1 utredningsplats 

8 åa 

Gärdet 
Roknäs 

4 platser 
4,94 åa 

Nygården 

8 platser 
3,0 åa 

Boendestöd 
(omsorg) 

4,5 åa 

Dag/kväll 

Dygnet runt/journatt 

Dygnet runt/vaken natt 

Ordinärt boende 

* Är inte anpassad 
för personer som är 
rullstolsburna 

Totalt 169 platser, varav 2 sviktplatser och 2 utredningsplatser. 
Under året finns även en korttidsplats (projekt) i anslutning till Linnéboendet. 



Beslutad av Socialnämnden xxxxxxxx   
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1 

Inledning 
Bilagan beskriver äldreomsorgens verksamheter och följer socialnämndens 
verksamhetsplan för övergripande målsättningar under året. Bilagan omfattar planering 
för år 2018 och samordnas med budget och verksamhetsplan för hela kommunen. 

2 Planeringsförutsättningar för
äldreomsorgen 

Demokrati och öppenhet 
 Verksamheten ska utformas efter brukarnas önskemål inom givna ramar och 

riktlinjer. Insatserna för äldre och funktionsnedsatta ska bygga på respekt för den 
enskildes behov. Hänsyn ska tas till den enskildes resurser. 

 Den enskilde ska inte utsättas för beslut eller diskussioner ”över huvudet” på sig 
själv och man ska kunna bli lämnad i fred om man så vill. Självbestämmande 
innebär att den enskilde får vara med och bestämma om sina livsvillkor. 

 Verksamheten ska präglas av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att 
stödja brukarnas känsla av sammanhang. För att uppnå detta måste förutsättningar 
skapas så att varje enskild brukare ska ha möjlighet att uppleva meningsfullhet. 
Brukaren ska erbjudas hjälp att göra tillvaron begriplig kopplat till dennes 
förmåga. För att få hanterbarhet i sin livssituation måste brukaren få hjälp att skapa 
en balans mellan belastning och egna resurser. 

 Målsättningen är att göra så likvärdiga bedömningar som möjligt. Detta uppnår vi 
genom framtagna riktlinjer för insatser samt gemensam genomgång av ärenden. 
Bedömningarna ska i första hand göras i den enskildes hem. 

 Vi ska vara begripliga och öppna i våra kontakter med medborgarna för att ge ett 
bra bemötande. Information om äldreomsorgens verksamheter ska utformas så att 
den skapar tillgänglighet till service, hjälp och stöd i olika former för de 
pensionärer som är i behov av det. 

 Det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska anlitas regelmässigt som referensorgan 
i frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. För att stimulera 
pensionärsorganisationernas verksamhet utgår ett ekonomiskt stöd. 

 Varje vård- och omsorgsboende ska årligen bjuda in till träffar där anhöriga får 
information och möjlighet till dialog i frågor som rör verksamheten. 

 Äldreomsorgen ska samverka med landstinget, kyrkor och trossamfund, olika 
föreningar och organisationer. 

Livsmiljö 
 Äldreomsorgens insatser ska ge möjlighet till kvarboende i den invanda hemmiljön 

och när inte det räcker ska det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. Fler 
kommer att behöva anpassade bostäder och alternativa boendeformer i framtiden. 
Ansvaret för senior- och trygghetsboende ligger på allmänna eller privata 
fastighetsägare. Seniorboende- en boendeform inom ramen för ordinärt boende i 
flerbostadshus med god fysisk tillgänglighet och hiss. De boende måste ha uppnått 
en viss angiven ålder för att få flytta in. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån 
och vem som får flytta in. Trygghetsboende- en boendeform inom ramen för 
ordinärt boende med god fysisk tillgänglighet, hiss, gemensamhetslokal, 
trygghetslarm och tillgång till servicevärd, värdinna eller motsvarande vissa tider. 
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Fastighetsägaren beslutar vem som får flytta in utifrån uppsatta kriterier. Särskilt 
boende- en boendeform för äldre med behov av särskilt stöd med omfattande 
vård- och omsorgsbehov dygnet runt. I boendeformen gäller helinackordering och 
kommunen ansvarar för insatserna förutom sådana som ges av läkare. För 
inflyttning fordras en utredning och rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Kommunens biståndshandläggare ansvarar för utredningen och beslutar vem som 
får flytta in. 

 Genom färdtjänst och riksfärdtjänst ska kontakt med anhöriga och vänner 
underlättas. 

 För att äldre ska ha möjlighet att komma ut och träffa andra och därmed motverka 
isolering och ensamhet ska frivilligcentraler finnas i de olika kommundelarna. 

Personal 
 Alla anställningar ska bygga på heltidstjänster med möjlighet att söka tjänstledigt. 
 Kommunens insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både när det gäller 

innehåll och personal. Personalens kompetens ska ständigt utvecklas och tas 
tillvara. För att nå en god kvalitet på äldreomsorgen arbetar vi för att all personal 
ska ha utbildning. 

 Brukarnas behov ska vara styrande vid arbetstidsförläggning, vilket i sin tur 
påverkar antal arbetsdagar, fördelning av personal över dygnet och 
helgtjänstgöring. 

 Alla brukare skall ha en kontaktperson. Kontaktpersonen har det övergripande 
ansvaret för brukaren. Den skall svara för anhörigkontakt och upprättande av 
genomförandeplaner. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar att vara lyhörd för 
sina brukares individuella behov av omvårdnad, stöd och social service. 

Ekonomi 
 Verksamheten ska förena rätt kvalitet med ett effektivt resursutnyttjande. Resurserna 

ska användas så effektivt som möjligt och med en så bra kvalitet som möjligt, där 
brukarnas behov ligger till grund för fördelning av resurser. Verksamheten ska 
präglas av god ekonomisk hushållning. 

 Målen och ambitionsnivån för kommunens verksamheter ska stämma överens med 
lagstiftningen. De ekonomiska förutsättningarna och därmed ambitionsnivån ska 
stämma överens med målen. För verksamheten ska finnas tydliga och realistiska 
budgetprinciper som är väl kända i politik och förvaltning. Det ska finnas 
ansvarstagande och samverkan mellan politik, ledning och anställda. 

 Rätt hjälp - Kommunens ambitioner och värdighetsgaranti ska utformas inom 
ramen för lagstiftning/rättssäkerhet och den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen. 

 På rätt tid - Tiden mellan ansökan och verkställd insats ska vara så kort som 
möjligt. 

 På rätt plats - Personer ska i första hand erhålla omvårdnad och service i ordinärt 
boende. Målet är att personer som är utskrivningsklara vid somatisk korttidsvård 
inom tre dagar ska beredas hjälp i ordinärt boende eller på särskilt boende. 

 Med rätt person - Målsättningen är att tillsvidareanställd personal ska ha lämplig 
vård- och omsorgsutbildning. Målsättningen är att ha en god personalkontinuitet. Det 
vill säga låg personalomsättning kopplat till den enskilda brukaren. 

 Till rätt kostnad - Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas inom ramen 
för beslutad budget. Budgeten ska följas upp och redovisas månadsvis. 
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Hälso- och sjukvård 
 Målet är att ge god hälsa och vård på lika villkor för alla. Vården ska vara av god 

och säker kvalitet utifrån hälso- och sjukvårdslagen och tillgodose den enskilda 
människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada. 

 Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker 
vård utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 
evidensbaserade metoder ska användas. 

 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 
enskilda människans självbestämmande och integritet. 

 Vården ska verka för goda kontakter och information mellan den enskilde, anhöriga 
och personal. 

 Verksamheten ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta för att 
förhindra vårdskador. 

 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge god och 
säker vård, rehabilitering och hjälpmedel för de som vistas i ordinärt boende, bor i 
särskilt boende eller vistas i dagverksamheter. 
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3 Internbudget 

3.1 Verksamheter 
Internbudget, verksamheter 

Avdelningsgemensamt 

Ordinärt boende 

Utredning/bedömning/ 
avlösning 
Särskilt boende 

Summa 

Personal-
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Totala 
kostnader 

Intäkter Netto 

5 490,9 13 267,7 18 758,6 18 758,6 

43 742,6 21 758,3 65 500,9 65 500,9 

134 624,7 10 228,7 144 853,4 144 853,4 

221 109,7 26 188,1 247 297,8 247 297,8 

409 625,4 73 042,9 482 668,3 18 510,0 464 158,3 

Avdelningsgemensamt Ordinärt boende 
Utredning/bedömning/ avlösning 
Särskilt boende 
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4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Verksamhetsförändringar 
 Innovationsprojekt 
 Fortsatt arbete med nytt vård- och omsorgsboende på Berget. 

4.2 Verksamheter 

4.2.1 Biståndsbedömning 
Biståndshandläggaren utreder och beslutar om insatser efter ansökan av den enskilde. 
Hänsyn tas till om behovet kan tillgodoses på annat sätt exempelvis av hemmavarande 
make/maka/barn. För att kunna ge rätt och likvärdig insats i hela kommunen är 
biståndshandläggaren i behov av bra underlag som kan ligga till grund för 
biståndsbesluten. Utredningsteamet bistår med kompletterande utredning och bedömning 
av funktioner och aktivitetsförmåga. Utredningar och bedömningar ska i första hand 
göras i den enskildes hem. Ambitionen är att påbörja utredning direkt efter ansökan om 
hemtjänst. 

4.2.2 Hemtagningsverksamhet 

Hemtagningsverksamheten består av tre team, 
 SIP teamet ansvarar för samordnad individuell planering hos den enskilde. 
 Utredningsteamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som 

utreder och bedömer aktivitetsförmågan för att öka den enskildes självständighet. 
Utredningen ger underlag för beslut om fortsatta hjälpinsatser. 

 Vård och omsorgsteamet bedömer, utför vård, omsorg och social service med målet 
att trygga äldre i ordinärt boende under 2-3 veckor för att sedan överlämna till 
ordinarie hemtjänstgrupp. 

4.2.3 Rehabenhet 
Rehabteamet består av nio arbetsterapeuter och fyra fysioterapeuter. De är uppdelade i 
fyra team som arbetar i fyra olika distrikt över kommunen. De ansvarar för 
rehabiliterings- och förebyggande arbetsmiljöinsatser i särskilda boenden och ordinärt 
boende i form av: 
 bedömning, behandling, träning 
 utprovning av hjälpmedel 
 handledning av personal 
 konsultation vid arbetsmiljöinsatser 
 förflyttningsutbildning 
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4.2.4 Stöd i eget boende 

4.2.4.1 Hemtjänst 

Stöd i eget boende vänder sig i huvudsak till personer över 65 år. För dagverksamheter, 
frivilligcentraler och avlösning gäller ingen åldersgräns. Stödet avser insatser som ska 
erbjudas personer som inte klarar den dagliga livsföringen. Samtal och umgänge ingår 
som en naturlig del vid dessa insatser. Service, omvårdnad och egenvård kan erbjudas 
alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Service kan ges i form av städning, tvätt, 
inköp, matservice och ledsagning. 

4.2.4.2 Egenvård 

Egenvård innebär hälso- och sjukvårdsinsatser som legitimerad personal bedömt att den 
enskilde själv klarar att ta ansvar för. Om den enskilde inte själv klarar att utföra insatsen 
praktiskt, kan den enskilde söka hjälp med insatsen enligt SoL. 

4.2.4.3 Hemsjukvård 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser är målsättningen att den enskilde medborgaren 
ska ta sig till hälsocentralen. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för 
medborgare över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen. Det kommunala ansvaret 
omfattar hemsjukvårdsbesök och hembesök dygnet runt av sjuksköterska. Vardagar 
dagtid hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut. Hemsjukvården ansvarar även för 
sjukvården i stöd- och omsorgsboendena. Kommunen har ansvaret för 
hemsjukvårdsinsatsen från den dag behovet uppstår och samordnad individuell plan, 
(SIP) har upprättats. Beslut om hemsjukvård fattas av legitimerad personal. Vissa insatser 
kan på beställning delegeras till kommunens hemtjänstpersonal. Kommunen ansvarar för 
medicinsk fotvård för de som inte kan ta sig till hälsocentralen. 

4.2.4.4 Hjälpmedel 

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där 
hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta 
behandlingar eller förebygga komplikationer. Kommunen har förskrivnings- och 
kostnadsansvar för hjälpmedel till medborgare enligt tröskelprincipen men även för 
hjälpmedel enligt länsgemensamma riktlinjer som kräver hembesök. 

4.2.4.5 Anhörigvård 

Anhörigvård kan beviljas i undantagsfall och bedöms på samma sätt som hemtjänst. 

4.2.4.6 Trygghetstelefon 

Målgrupp för trygghetstelefoner är personer över 65 år som bor självständigt och som 
på grund av funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer 
och inte kan larma omgivningen genom att använda den vanliga telefonen. Detta gäller 
främst personer som ramlar och som inte själva kan ta sig upp eller personer som 
upplever stor otrygghet. Erhållandet av trygghetstelefoner är avgiftsbelagd. Larm från 
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trygghetstelefoner ska under dagtid åtgärdas av personalen i hemtjänsten och under 
nattetid av nattpatrullerna. 

4.2.4.7 Nattpatrull - omsorg 

Nattpatrullen ska tillgodose behovet av insatser under natten i enskilda hem. Insatserna 
från nattpatrullerna ska vara planerade besök samt att svara på trygghetslarm. Det finns 
två patruller som arbetar mellan kl. 21.00 - 07.00 samt en nattpatrull som arbetar kl. 
20.30 - 01.30 varje natt. 

4.2.4.8 Ledsagning 

En person som har en varaktig funktionsnedsättning och har behov att bryta isolering för 
att kunna leva självständigare liv kan få ledsagarservice. 
Den enskildes behov ligger till grund för den individuella prövningen, en skälig 
levnadsnivå ska uppnås. Det innebär att antalet timmar som beviljas varierar i olika 
ärenden. Biståndshandläggare kan bevilja ledsagarservice upp till max 12 timmar per 
månad. Servicen ska utföras av arvodesanställda ledsagare eller hemtjänstpersonal. 

4.2.4.9 Dagverksamhet 

Dagverksamheter erbjuds personer som har ett demenshandikapp och bor i eget 
boende. Dagverksamheter finns på Munkberga och Trädgårdsvillans dagverksamhet. 
För att komma till dagverksamheten krävs biståndsbeslut. 

4.2.4.10 Frivilligcentraler 

Frivilligcentralen Samvaron ska bedrivas med hjälp av organisationer, föreningar och 
frivilliga/volontärer. Samvaron finns i centrala Piteå, Hortlax, Roknäs, Norrfjärden, 
Rosvik och Öjebyn. Frivilligcentralen ska vara en naturlig samlingspunkt för äldre där 
det ska finnas aktiviteter som efterfrågas av besökarna. Äldre ska få förutsättningar att 
må bra både fysiskt och psykiskt genom att kunna ha roligt tillsammans med andra. 
Samvaron ska motverka ensamhet och isolering. Besökarna ska ha medbestämmande 
beträffande inriktning och utformning av olika kultur- och hobbyaktiviteter. 

4.2.4.11 Trädgårdens äldrecentra 

Trädgårdens äldrecentra är en verksamhet som huvudsakligen riktar sig till personer 
som är 65 år och äldre och bor i eget boende och deras anhöriga. Det finns 36 rum för 
personer i behov av att få avlösning/växelvård eller heldygnsbedömning gällande 
aktivitetsförmåga/behov av hjälp. Det är biståndshandläggaren som beviljar beslut om 
vistelsen och efter beslutet kan anhöriga boka plats för avlösning direkt med 
personalen. Gästerna kan vara där några timmar, en dag, kväll, natt eller en längre 
period enligt biståndsbeslutet. Syftet är att hjälpa och stödja anhöriga att klara 
omsorgen i hemmet och att så långt det är möjligt uppehålla gästernas funktioner för att 
klara den dagliga livsföringen. Heldygnsbedömningen ligger till grund för 
biståndshandläggarens utredning av insatser i hemtjänst eller särskilt boende. Vid 
Trädgårdens äldrecentra erbjuds även anhörigstöd och demensstöd med olika 
yrkeskompetenser. 

https://4.2.4.11
https://4.2.4.10
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4.2.4.12 Anhörig- och demensstöd 

Stöd till anhöriga kan ges genom: 
 Avlösning på Äldrecentrat 
 Avlösning i hemmet 
 Hemtjänst 
 Dagverksamhet för dementa 
 Frivilligcentraler 
 Anhörigstöd på Äldrecentrat 
 Förebyggande uppsökande verksamhet 

4.2.4.13 Bostadsanpassningsbidrag 

Syftet med insatsen är att ge möjlighet för människor med funktionsnedsättningar att 
göra individuella anpassningar av bostaden som den enskilde behöver för att leva ett 
självständigt liv och kunna bo kvar i den egna bostaden. 

4.2.4.14 Uppsökande verksamhet 

Syftet med den uppsökande verksamheten är att erbjuda hembesök en gång per år till 
personer över 90 år som bor i ordinärt boende och inte har insatser från hemtjänsten. Vid 
besöken får den enskilde information om vad äldreomsorgen kan erbjuda den dagen 
personen får ett behov av insatser. Informationen handlar om vart de ska vända sig för att 
ansöka om hjälp och hur man förebygger risker och olyckor hos äldre. 

4.2.5 Särskilda boendeformer 
De särskilda boendeformer som finns är: vård- och omsorgsboende, demensboende och 
korttidsboende i väntan på särskilt boende. 
Personal finns dygnet runt och insatser ges i form av: 
 stöd i form av hjälp till självhjälp utifrån behov 
 personlig omvårdnad, tillsyn och hjälp vid förflyttning och hjälp med mat 
 kommunal hälso- och sjukvård med tillgång till sjuksköterska 
 service ex städning, tvätt och inköp 
 rehabilitering och utprovning av tekniska hjälpmedel med tillgång till 

arbetsterapeut- och fysioterapeutresurser. 

Hyresgästerna tecknar eget kontrakt och är berättigade till statligt bostadstillägg enligt 
gällande regler. Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad. Tillgång till 
sjuksköterska finns dygnet runt. Under vardagar finns tillgång till sjukgymnast och 
arbetsterapeut. 

Plats kan erbjudas personer som har betydande svårigheter i sin livsföring och 
omfattande behov av insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boende med hjälp och 
stöd av hemtjänst och anhöriga. Målsättningen är att personerna ska kunna bo kvar till 
livets slut. Flyttningar kan dock förekomma i undantagsfall. 

För inflyttning till vissa enheter för personer med demenssjukdom gäller att man är 
medicinskt utredd av hälso- och sjukvården och har en demensdiagnos. För inflyttning 
vid Munkberga demensboende krävs också att man är fysiskt rörlig på grund av 

https://4.2.4.14
https://4.2.4.13
https://4.2.4.12
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lokalernas beskaffenhet. Vid alla särskilda boenden ska vi sträva efter så få flyttningar 
som möjligt för omsorgstagarna. 

Alla brukare ska ha en patientansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och fysioterapeut. 

Särskilda boenden och bemanning
Äldreomsorgen har 478 lägenheter fördelat enligt nedan: 

Namn på 
boende 

Vård- och 
omsorgs-
boende 

Demens-
boende 

Årsarbetare 
vård-
personal 

Antal 
årsarb/lägenhet 

Berggården 64 53,44 0,835 

Mogården 60 50,10 0,835 

Munkberga 40 33,40 0,835 

Källbogården 39 32.57 0,835 

Österbo 48 40,08 0,835 

Öjagården 33 28,18 0,853 

Norrgården 40 18 48,43 0,835 

Rosågränd 18 15,03 +1,0 0,89 

Hortlaxgården 30 30 50,10 0,835 

Roknäsgården 23 23 38,41 0,835 

Totalt 262 204 

Villa Utkiken 12 11,52 0,96 

Vid fler boende (parboende) än lägenheter utgår ett resurstillskott med 1 328 kr/ dygn. 
För att klara nattbemanningen utifrån arbetsmiljöskäl har Rosågränd 1,0 extra 
årsarbetare. 
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4.2.6 Resor 

4.2.6.1 Färdtjänst 

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Personer 
som på grund av funktionsnedsättning har synnerliga svårigheter att använda allmänna 
kommunikationsmedel är berättigade till färdtjänst. 

Färdtjänsttillstånd gäller inom kommunen. Undantag kan göras om det är närmare till 
centralort i annan kommun än till centrala Piteå. Färdtjänsttillstånd kan beviljas 
vinterhalvåret 1 oktober t o m 30 april, tills vidare eller tidsbegränsat. Den som inte kan 
resa ensam kan beviljas färdtjänst med ledsagare. Antal resor är obegränsat. 

4.2.6.2 Riksfärdtjänst 

Denna insats gäller för resor inom Sverige från en kommun till annan kommun och kan 
beviljas till personer som har den allra svåraste funktionsnedsättningen. Insatsen kan 
beviljas dels för enstaka resor men även generellt för en längre tidsperiod upp till tre år. 

4.2.7 Arbetsledning 
Inom verksamheten ska arbetsledaren för nyanställd personal svara för en allmän 
information om äldreomsorgen samt en detaljerad information om den anställdes 
direkta arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. All personal arbetar efter individuella 
scheman. Ansvarig för arbetstidsförläggningen är respektive arbetsledare i samråd med 
arbetsgruppen. 

Socialnämnden fattar beslut om verksamhetens inriktning och innehåll. 
Arbetsledningens roll är att ansvara för att de politiska besluten i verksamheten 
verkställs och följs upp i samråd med personal och brukare. 

En arbetsplatsträff ska genomföras varje månad, med undantag av sommarmånaderna, 
inom respektive arbetslag. Tid bör avsättas för kortsiktig planering antingen i form av 
morgonträffar eller på annat lämpligt sätt som arbetslaget anser är bäst för 
verksamheten. 

Alla arbetsledare ska en gång per år genomföra medarbetarsamtal med sin personal. 
Inför medarbetarsamtalet görs en riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöfrågor ska lösas i samverkan mellan arbetsledare och berörd personal. 
Riskbedömning hos varje enskild brukare ska utföras och dokumenteras. Varje år ska 
göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4.2.8 Kompetensutveckling 
För att planera och utveckla verksamheten ska all personal få utbildning under året. 
Planeringen sker i studiedagsgruppen som består av representanter från alla 
yrkesgrupper och äldreomsorgens ledningsgrupp godkänner planen. 
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Befolkningsutveckling 
Av kommunens befolkning, 41 904 personer, är 9 585 ålderspensionärer 
d v s 22,9 % av befolkningen. Uppgifter från kommunstatistik 161231. 

2010 2016 Prognos 2025 

Befolkning totalt 40 892 41 904 43 356 

Ålderspensionärer 8 149 9 585 10 622 

Andel ålderspensionärer 19,9 % 22,9 % 24,5 % 

Ålderspensionärer 
Faktiska 

2005 2010 2016 

65 - 79 år 
80 - 89 år 
> 90 år 

5 270 
1 638 

231 

6 090 
1 820 

239 

7 272 
2 003 

307 

Totalt 7 139 8 149 9 582 

De senaste åren har antalet pensionärer ökat. Enligt prognosen för de kommande tio 
åren kommer antalet pensionärer att öka ytterligare. 

År 65 år - W 65 - 79 år 80 - 89 år > 90 år 

2016 

2021 

2026 

9 585 

10 238 

10 663 

7 272 

7 718 

7 418 

2 003 

2 120 

2 773 

307 

400 

456 
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65 år och äldre 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 65 år och äldre att öka med 
1 076 personer (11,2 %) 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 80 år och äldre att öka med 
911 personer (39,0 %). 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 90 år och äldre att öka med 159 
personer (50,8 %). 
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Antal pensionärer 80 år och äldre 

Område 2000 2005 2016 

Piteå centrala/Pitholm 
Öjebyn 
Norrfjärden 
Hortlax 
Infjärden/Markbygden 

835 
220 
228 
214 
174 

1 004 
211 
226 
227 
201 

1 430 
250 
218 
226 
189 

Totalt 1 671 1 869 2 313 

Antal pensionärer 80 år och äldre fördelade i procent 

Område 2000 2005 2016 

Piteå centrala/Pitholm 

Öjebyn 

Norrfjärden 

Hortlax 

Infjärden/Markbygden 

50 % 

13 % 

14 % 

13 % 

10 % 

54 % 

11 % 

12 % 

12 % 

11 % 

62 % 

11 % 

9 % 

10 % 

8 % 
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Äldreomsorgens kvalitetsindikatorer 
För att kunna följa upp målen hämtas uppgifter från tre olika informationskällor. 

 Öppna jämförelser: är en nationell databas där man kan jämföra nyckeltal med 
egna resultat mellan olika år. Dessutom kan man jämföra resultaten mellan olika 
kommuner. 

 Nyckeltalen beskriver resurser, volymer och kvalité i kommunernas 
verksamheter. Alla uppgifter finns i kommun och landstingsdatabasen 
”KOLADA” (www.kolada.se). 

 Äldreomsorgens egna statistikuppgifter 
Uppgifterna redovisas i äldreomsorgens bilaga till årsredovisningen. 

6.1.1 Mål - demokrati och öppenhet 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Hjälp och omsorg som helhet 
 Personalens bemötande 
 Inflytande 
 Väntetid till vård- och omsorgsboende 
 Information på Webben 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avlidna, inflyttade och lediga platser 
under året 

 Andel platser 80 år -w 
 Antal personer och dygn med 

betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandling 

 Klagomålshantering/Synpunkten 
 Överklaganden till förvaltningsrätt och 

kammarrätt 
 Avvikelser SoL - Lex Sarah 

www.kolada.se
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6.1.2 Mål – livsmiljö 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Social samvaro och aktiviteter 
 Mat 
 Personalkontinuitet 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Antal personer med hemtjänst 1 okt 
fördelat efter ålder 

Beviljade hjälptimmar oktober 
månad 
Antal personer fördelade i 
omsorgsnivåer 
Antal personer med larm och 
trygghetstelefon 
Antal personer med matservice 
Antal besök av nattpatrull 
Antal besök i dagverksamhet 
Antal personer och beläggning i 
avlösningsverksamheten 
Antal personer, beläggning, 
hembedömning och träning i 
utredningsverksamheten 
Antal tillstånd för färdtjänst, 
specialfordon och nyttjade tillstånd 
Antal resor/person 
Antal resor med taxi och 
specialfordon 
Antal riksfärdtjänsttillstånd och 
nyttjade tillstånd 
Antal resor riksfärdtjänst fördelat 
på taxi, buss, tåg och flyg 

 Antal besök på frivilligcentralerna 
Samvaron 

 Antal ärenden i 
hemtagningsverksamheten fördelat 
på SIP-, Utrednings-, Vård och 
omsorgsteamet 

 Antal hemsjukvårdsärenden och 
antal hembesök 

 Antal behandlingar medicinsk 
fotvård 
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6.1.3 Mål – personal 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Personal med vård och 
omsorgsutbildning 

 Personalkontinuitet i hemtjänsten 

2 Kommunens medarbetarenkät  Centrala medarbetarenkäten 

3 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Fortbildning 
 Projekt 
 Övriga personalnyckeltal redovisas i 

kommunens personalbokslut som 
sjukfrånvaro, rehabilitering, 
arbetsskada, hot och våld 

 Pensionsavgångar 

6.1.4 Mål – ekonomi 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Kostnad för äldreomsorg 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Avvikelse mot standardkostnad 

 Kostnad i ordinärt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

 Kostnad i särskilt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Resultaträkning 
 Avgiftsfinansieringsgrad 
 Styckepris på utförda tjänster 
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6.1.5 Mål - hälso- och sjukvård 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Riskbedömningar fall, undernäring 
och trycksår i särskilt boende 

 Läkemedelsgenomgångar i särskilt 
boende 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avvikelser gällande fall, läkemedel, 
kosten, medicinsktekniska produkter 
och informationsöverföring 

 Förekomst av katetrar, trycksår och 
peg-sonder i särskilt boende 

 Lex Maria ärenden 

3 SKL punktprevalensmätning  Följsamhet basala hygienrutiner 

4 Egenkontroll Journalgranskning 
Vårdhygien 
Läkemedelshantering 
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Organisation 
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Resursfördelning 
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Månadsrapport missbruksvård 
november 2017 



 

 

   

  
      

             
             

              
   

                
                 
           

             

                 
                                                            

  

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-14 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård november 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för november 2017 

Ärendebeskrivning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av behandlarna fortsätter, ca 
10 fler såväl besök på mottagningen som antal hembesök jämfört med oktober. Antalet 
vårddygn på behandlings-hem är 50 dygn färre än föregående månad. Fyra 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 något färre jämfört med oktober månad. 

Vård på institution (frivilligt och LVM) har under november kostat 1 175 778 kr vilket är ca 
59 000 kr mer än f g månad. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport november 2017 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

   
     

   

     
   

  
          

   
   

     
  

   
  
  

  
   

   

    
  

  
   

    

Piteå 2017-11-01 

Månadsrapport till socialnämnden, november 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 390 
Varav Intensivt Stöd: 10 personer 
Antal besök på mottagningen: 744 
Antal hembesök: 105 
Saknar eget boende: 12 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 4/11=15 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 38,2 år, Män medelålder 36 år 
Påbörjade placeringar: 3 
Avslutade placeringar: 2 
Totala antal dygn: 395 
Kostnader: 815 648 kr= 2065 kr/dygn 
Saknar eget boende: 4 

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

Kvinnor/män: 3/3=6 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 31-53 år medelålder 41 år, män 34-66 år 
medelålder 52 år 
Saknar eget boende: 3 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 3/1=4 personer
Åldersfördelning: medelålder 25,5 år 
Påbörjade placeringar: 
Avslutade placeringar: 1 
Totala antal dygn:110 
Kostnader: 360 100 kr 
Saknar eget boende: 2 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 0/2= personer 
Åldersfördelning: 26-27 år 
Saknar eget boende: 1 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 



      

          
          

        
          

     

            
      

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

           
            
             

        
         

    
 

          
                 

                                                     

 
 

Saknar eget boende, totalt: ca 20 st 

Sammanfattning
Ökningen av antal besök på mottagningen och antalet hembesök av 
behandlarna fortsätter, ca 10 fler såväl besök på mottagningen som 
antal hembesök jämfört med oktober. Antalet vårddygn på 
behandlingshem är 50 dygn färre än föregående månad. Fyra 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 något 
färre jämfört med oktober månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under november kostat 1 175 778 kr vilket är ca 59 000 kr mer än f g 
månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



   

    

Ärende 18 

Hemtjänsttimmar SO – November 
2017 



 

 

    

  
  

            
           

                   
  

              
           

               
               

      

               
               

        

               

      

                 
             

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-13 
Dnr 17SN3 

Hemtjänsttimmar SO – November 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisar ett underskott. Timmarna har fluktuerat under året 
kopplat till brukarnas behov. I januari 2017 397 tim/v, i juni 2017 319 tim/v och nu i november 2017 
287 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 november 2017 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 14 timmar per 
vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på att en brukare har avlidit. 
Psykosocialt stöd timmar har minskat marginellt med 1 tim/v. 

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 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

  
   

   

Ärende 19 

Månadsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård november 2017,
Äldreomsorg 



 

 

     
   

  
  

           
              

             
          

                           
                                                                     

               
               

                
                
         

                
              

             
                 

              
      

                
             

               
        

           
             

              
             

    

 

Socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-14 
Dnr 17SN4 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård november 2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 12 timmar/dag jämfört med oktober vilket 
motsvarar ca 3 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 4. Timmarna för den hälso 
och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten har minskat med 2 
timmar/dag, motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet personer har minskat med 1 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 22 758 tim 759 tim/dag Omsorgstagare 694 
Hemsjukvård 609 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 59 

13 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 4 till demensboende och 
9 till vård och omsorgsboende. 3 personer har flyttat till Villa Utkiken under november i 
väntan på plats till särskilt boende. Den 8 december fanns totalt 19 icke verkställda beslut om 
särskilt boende. 8 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 6 
befinner sig i ordinärt boende, 5 på Trädgårdens äldrecentra. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 
omsorg tillgodosedda på annat sätt.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. För de som erbjuds tillfälligt boende på Villa Utkiken liksom de som blir kvar i
väntan på Äldrecentrat i väntan på förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den 
enskilde samt att anhöriga avlastas. 

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. Att personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till 
särskilt boende minskar tillgängliga platser för bedömning och avlösning. 

Budget. 
Verksamheten har fortfarande ett budgetunderskott gällande hemtjänsttimmar på grund av att 
behovet av hemtjänst är större än budget. Förväntan att korttidsplatser Villa Utkiken skulle 
bidra till att minska hemtjänsttimmarna har inte infriats. En del kan förklaras med att 
färdigställande av lägenheter på Källbogården tog längre tid än planerat samt tomhållning av 
lägenheter på Norrgården pga vattenskador. 

Mona Sundquist-Alm 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 

1 (1) 



   

   
   

Ärende 20 

Månadsuppföljning ärendekön för 
barn och unga 2017 



   

   
    

 

Ärende 21 

Månadsuppföljning placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

institution 2017 



   

 

Ärende 22 

Delegationsbeslut 2017 



   

  

Ärende 23 

Delgivningar december 2017 



 

 
          

        
 

  

              
            

              
  

 
      

             
 

 

     
            

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

§ 267 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 2 2017 
Diarienr 17KS593 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

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 2, 2017. 

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

Beslutsunderlag 
 Ej verkställda beslut kvartal 2 2017 
 § 162 Socialnämnden 2017-09-08 Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 

2017 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
        

   
 

  

               
         

          
 

      

             
 

         
       
      

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

§ 268 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
SoL kvartal 2 2017 
Diarienr 17KS594 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

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 2, 2017. 

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

Beslutsunderlag 
 § 161 Socialnämnden 2017-09-08 Ej verkställda beslut kvartal 2 2017 
 Lista ej verkställda beslut äldreomsorgen kvartal 2 2017 
 Lista ej verkställda beslut kvartal 2 2017 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
     
 

       

             
            

           
   

            
            

         

           
          

     

           
          
  

            
           

          
  

            
         

          
        

      
 

             
 

     

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

§ 272 
Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 
Diarienr 16KS524 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning
Information är en av Piteå kommunkoncerns viktigaste tillgångar och en förutsättning för att 
kunna bedriva vår verksamhet. Säker och tillförlitlig information är väsentlig för koncernens 
förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. Med Piteå kommunkoncernen menas Piteå kommun 
och Piteå Kommunföretag AB. 

Kommunens invånare och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. 
Medborgarna har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommunikation med 
kommunen. Samhället har krav i form av lagar och förordningar. 

Kommunens informationstillgångar behöver därför skyddas på ett tillbörligt sätt genom olika 
former av skyddsåtgärder. Såväl administrativa som tekniska skyddsåtgärder är nödvändiga 
för att skapa en god informationssäkerhet. 

För att kunna arbeta strukturerat och systematiskt med informationssäkerhet är ett 
ledningssystem för informationssäkerhet nödvändigt att införa som komplement till befintliga 
ledningssystem inom organisationen. 

Ledningssystem innehåller en rad olika styrande dokument där en övergripande policy för 
informationssäkerhet utgör det högsta styrande dokumentet. Dokumentet ska ange den högsta 
ledningens viljeinriktning, målsättning och stöd för det informationssäkerhetsarbete som ska 
bedrivas inom organisationen. 

För att få ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhet omfattar policyn hela Piteå 
kommunkoncern det vill säga alla nämnder och helägda kommunala bolag. 

För att uppfylla branschstandard och rekommendationer från tillsynsmyndigheter är policyn 
baserad på den internationella standarden SS-ISO/IEC 27001 och 27002. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Policy för Informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)



     

   
    

  

        
 

   

Policy för Informationssäkerhet i Piteå 
kommunkoncern 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Policy för Informationssäkerhet 
i Piteå kommunkoncern Policy 2017-11-20 § 272 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen Tillsvidare 
Dokumentinformation Anger hur Piteå kommunkoncern ska bedriva arbetet med 

informationssäkerhet 
Dokumentet gäller för Piteå kommunkoncern 



           
  

             
            

    

            
            

         

           
             

        
          

       
          

         
  

           
          

          
          

  

         
              
 

          
           

         
  

         
 

Med Piteå kommunkoncernen avses Piteå kommun och Piteå Kommunföretag AB, nedan 
kommunkoncernen. 

Information är en av Piteå kommunkoncerns viktigaste tillgångar och en förutsättning för att 
kunna bedriva vår verksamhet. Säker och tillförlitlig information är väsentlig för koncernens 
förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. 

Kommunens invånare och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. 
Medborgarna har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommunikation med 
kommunen. Samhället har krav i form av lagar och förordningar. 

Mål 
Målet för koncernens arbete med informationssäkerhet är att skydda koncernens verksamhet 
mot avbrott i informationsflödet samt förebygga och begränsa skador till följd av oönskade 
händelser. 

Definition 
Med informationssäkerhet avses skydd av kommunkoncernens informationstillgångar. Skyddet 
ska uppfylla koncernens krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

 Konfidentilaitet; att informationstillgångar inte görs tillgängliga för obehörig 
 Riktighet; att informationstillgångar skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller 

förstörelse 
 Tillgänglighet; att informationstillgångar är tillgängliga i förväntad utsträckning och 

inom önskad tid. 
 Spårbarhet; att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser 

rörande informationstillgångarna till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, 
när). 

Förutom dessa grundegenskaper för information ska ytterligare krav på oavvislighet, 
ansvarsskyldighet, autenticitet och auktorisation uppfyllas där sådana behov finns inom 
kommunkoncernens specifika verksamhetsgrenar. 

Informationstillgångar utgör all information och resurser för informationsbehandling oavsett 
om behandlingen sker manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö 
den förekommer. 

Skyddet omfattar dels åtgärder för den tekniska miljön och dess användning 
(teknisk säkerhet), dels åtgärder som anknyter till olika bestämmelser exempelvis lagstiftning 
för hantering av personuppgifter, tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och 
arkivlagen (administrativ säkerhet). 

Omfattning 
Policyn uttrycker kommunfullmäktiges ledning och mål för informationssäkerhetsarbetet inom 
koncernen. 



 

            
      

            
            

  

           

       

       
    

   
    

     
         

       
        

             
           

        
            

   

           
           

         
        

         
  

Sid 2 

Samtliga förtroendevalda, anställda, elever, konsulter och andra som är i kontakt med 
koncernens informationstillgångar omfattas av denna policy. 

Policyn omfattar utan undantag all hantering och lagring av information från utvecklingsarbete 
till löpande produktion och arkivering. Skyddet omfattar all information oavsett hur den 
hanteras och lagras. 

Genomförande 
För att uppnå målet med informationssäkerhet ska Piteå kommunkoncern sträva efter att: 

 Alla informationstillgångar klassificeras enligt kommunkoncernens modell för 
informationsklassning 

 Göra informationen tillgänglig för dem som är behöriga 
 Förhindra obehörig åtkomst till information 
 Uppfylla kraven på sekretess 
 Information inte förvanskas eller förstörs 
 Uppfylla krav i lagar och avtal 
 Leva upp till de krav som de internationella informationssäkerhetsstandarderna SS-

ISO/IEC 27001 och 27002 ställer på verksamheters informationssäkerhet 
 Upprätta, underhålla och testa planer mot avbrott i informationsflödet 
 Alla som omfattas av denna policy har tillräcklig förståelse för och kunskap om 

informationssäkerhet för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt 
 Alla incidenter för informationssäkerheten rapporteras och följs upp 
 Tillämpningen av policyn ska ske med stöd av riktlinje för informationssäkerhet och 

dess underliggande anvisningar/instruktioner 

Valet av skyddsåtgärder ska anpassas till verksamheten. De ska också baseras på 
de konsekvenser som bristande informationssäkerhet kan medföra för medborgarens liv och 
hälsa, kommunkoncernens funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande 
värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Policy, riktlinjer och anvisningar/instruktioner för informationssäkerhet ska finnas på 
koncernens olika intranät. 
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Sid 3 

Ansvar och roller 
Informationssäkerhet är en integrerad del av koncernens verksamhet och ett gemensamt ansvar 
för hela organisationen. Alla har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten och skydda 
koncernens informationstillgångar. 

Chefer på alla nivåer ska aktivt verka för att alla ska inse informationssäkerhetens betydelse 
och att en positiv attityd till säkerhetsarbetet genomsyrar all verksamhet. 

 Kommunfullmäktige fastställer kommunkoncernens policy för informationssäkerhet 
 Kommunstyrelsen fastställer kommunens övergripande riktlinje för 

informationssäkerhet 
 Piteå Kommunföretag AB:s styrelse fastställer bolagens övergripande riktlinje för 

informationssäkerhet 
 Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att policyn med tillhörande riktlinje 

efterlevs och utarbetar vid behov egna handlingsplaner för respektive verksamhet 
 Kommunchef/Säkerhetschef har det övergripande ansvaret för kommunens 

informationssäkerhetsarbete och fastställer kommunens övergripande 
anvisningar/instruktioner för informationssäkerhet 

 VD Piteå Kommunföretag AB har det övergripande ansvaret för bolagens 
informationssäkerhetsarbete och fastställer övergripande anvisningar/instruktioner för 
informationssäkerhet 

 Informationssäkerhetsstrategen ska leda och samordna koncernens arbete kring 
informationssäkerhet och ansvarar för att denna policy följs upp samt ger råd och 
vägledning för dess införande. Informationssäkerhetstrategen är direkt underställd 
kommunchefen och Piteå Kommunföretag AB:s VD i dessa frågor 

 Funktionen Informationssäkerhetssamordnare ska finnas utsedda av varje nämnd 
eller bolagsstyrelse, dessa ansvarar för det löpande operativa arbetet med 
informationssäkerhet inom respektive verksamhet 

 Samtliga chefer är ansvariga för att denna policy med tillhörande riktlinjer och 
anvisningar/instruktioner följs inom sina respektive ansvarsområden 

 Varje medarbetare och elev är ansvarig för att efterleva denna policy och kommunens 
övriga regelverk för informationssäkerhet 

Den som använder koncernens informationstillgångar på ett sätt som strider mot denna policy 
kan bli föremål för åtgärder från koncernens sida. Informationssäkerhetsstrategen ansvarar för 
att policyn årligen granskas och vid behov revideras. 

Antagen av KF 2017-11-20, § 272 



     

    
   

  

     

       
   

Policy för säkerhetsarbetet i Piteå 
kommunkoncern 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Policy för säkerhetsarbetet i 
Piteå kommunkoncern Policy 2007-09-24, § 142 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 55 2017-11-20, § 271 Tillsvidare, dock senast 
2027 

Dokumentinformation Anger hur Piteå kommunkoncern ska bedriva säkerhetsarbetet 
Dokumentet gäller för Piteå kommunkoncern 
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Med Piteå kommunkoncernen avses Piteå kommun och Piteå kommunföretag AB, nedan 
kommunkoncernen. 

Syfte 

Kommunkoncernens säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för 
kommunkoncernens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen samt egendom 
och miljö. Personsäkerheten prioriteras alltid i allt säkerhetsarbete. 

Kommunkoncern ska aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot 
och säkerhetsarbetet ingår som en naturlig del i kommunkoncernens kvalitetsarbete. 

Omfattning 

Denna policy gäller för all verksamhet som kommunkoncern ansvarar för. Policyn omfattar 
säkerhetsarbetet inom områdena: 

- Skydd mot olyckor 
- Krishantering 
- Internt skydd 

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd är fastställd i enskilda policys och plan av 
kommunfullmäktige. 

Mål och ansvar 

• Kommunkoncernen ska verka för att säkerhetsarbetet samordnas inom det geografiska 
området för Piteå kommun 

• Kommunkoncernens medarbetare, medborgarna och de som vistas inom det geografiska 
området ska tillförsäkras en hög säkerhet och upplevd trygghet. 

• Kommunkoncernen ska underlätta för den enskilde och juridiska personer att själv bidra 
till sin egen säkerhet för att kunna fullgöra sina skyldigheter. 

• Kommunkoncernens samhällsviktiga funktioner ska alltid fungera utifrån en bedömd 
fungerande nivå. 

• Kommunkoncernen ska bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos medarbetare 
• Kommunkoncernen ekonomi ska användas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Kommunstyrelsen och Piteå kommunföretag AB har det övergripande ansvaret för ledning, 
styrning, genomförande och att fastställa säkerhetsarbetets övergripande riktlinjer och ingår i 
respektives interkontrollplan. 

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att säkerhetspolicyn följer upp dess övergripande 
riktlinjer i dess internkontrollplan och vid behov upprättar egna riktlinjer. 

Antagen av KF 2007-09-24 § 142
Ändrad av KF 2017-11-20 § 271 



 

 
     
 

       

         
             

             
           

 

           
                

  

    
   
 
  

 
          

      

      
 

             
 

     

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

§ 271 
Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 
Diarienr 17KS66 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning
Denna säkerhetspolicy omfattar hela Piteå kommunkoncern. Med Piteå kommunkoncernens 
menas Piteå kommun och Piteå kommunföretag AB. Syfte med säkerhetsarbete är att skapa 
trygghet och säkerhet för medarbetare, medborgarna och de som vistas inom det geografiska 
området för Piteå kommun samt för koncernens egendom och miljö. Personsäkerheten 
prioriteras alltid. 

Kommunkoncernens ska aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja 
hot och ingår som en del i koncernens kvalitetsarbete och ska därmed följas upp med i 
respektive organisations internkontrollplan. 

Policyn omfattar säkerhetsarbetet inom områdena: 
• Skydd mot olyckor 
• Krishantering 
• Internt skydd 

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd fastställs i enskilda policys och plan av 
kommunfullmäktige. 

Denna policy ersätter den tidigare antagna policy. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Policy för säkerhetsarbetet i Piteå kommunkoncern 

(1 av 1)
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

§ 262 
Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal 
skattesats för 2018 
Diarienr 17KS645 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för år 
2018. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2018 till 22:25 kronor 
(oförändrat). 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M),Lage Hortlund (M), Charlotte Elworth (M), Karl-
Erik Jonsson (M) och Ulf Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Britt-Louise Nyman (C), Marika Risberg (C) och 
Lisa Samuelsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för 
år 2018 den 26 juni 2017, § 141. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. 

Global återhämtning 
Efter att BNP under 2016 utvecklats måttligt inom bland annat euroområdet har 
världsekonomin under framför allt andra kvartalet 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-
utveckling i USA, Kina och euroområdet. BNP-tillväxten i, för svensk export, viktiga 
områden bedöms bli högre 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar en 
ökning av global BNP med 3,6 % per år 2017 och 2018. Politisk osäkerhet finns bland annat 
kring vilka satsningar och prioriteringar Trump-regeringen tänker sig genomföra och hur 
Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Fortsatt expansiv 
penningpolitik bidrar till stimulans på efterfrågan på flera håll i närområdet. På 
finansmarknaderna har dollarn försvagats tydligt mot kronan och euron under sommaren. 10-
åriga statsobligationer har under året generellt stigit något i omvärlden. 

Svensk ekonomi visar fortsatt styrka 
Svensk ekonomi går starkt med högt utnyttjande av produktionsresurser. BNP steg under 
andra kvartalet med 4,0 % jämfört med samma kvartal 2016, där bland annat investeringar i 
byggnationer samt hushållens konsumtion bidrog positivt. Som en följd av den globala 
återhämtningen har svensk exportindustri god orderingång. SKL prognostiserar svensk BNP-
tillväxt på 3,3 % för 2017. Inflationen har närmat sig 2 % och Riksbanken kommunicerar att 
en höjning av reporäntan är att vänta i mitten av 2018. Den starka kronan dämpar inflationen 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

och förväntas fortsatt göra det under 2018. Den goda inhemska ekonomin gör att 
skatteunderlaget förväntas växa relativt kraftigt under 2017-2018. 

Avtagande skatteunderlagstillväxt och ökade behov 
Under 2019-2020 förväntas konjunkturen avta och återgå till balans vilket leder till en svagare 
skatteunderlagstillväxt, som förväntas bli lägre än genomsnittet. Det tillsammans med 
förväntad stagnation i antal arbetade timmar kan leda till utmaningar att klara de ökade 
behoven inom de kommunala kärnverksamheterna. 

Antalet yngre och äldre personer ökar relativt snabbt vilket leder till kraftigt ökade behov av 
kommunal service och tjänster. Det tillsammans med att den yrkesverksamma delen av 
befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och 
omsorg. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökning mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige 
i juni med 15,0 mkr år 2018, 15,5 mkr år 2019 och 33,8 mkr år 2020. 

 Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräknings-
faktorer med 3,4 % för år 2018 och 3,5 % för år 2019 samt 3,8 % år 2020 (2017-års 
skatteunderlag är oförändrat 4,4 %). Medför minskad intäkt med -18,2 mkr år 2018 (-19,2 
mkr år 2019, -15,5 mkr år 2020). 

 Preliminär kostnadsutjämning för år 2018 medför försämring med -0,7 mkr. 
 Preliminär LSS-utjämning för år 2018 ger en förbättring med 0,6 mkr. 
 Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och 

med år 2017, de så kallade Välfärdsmiljarderna. Preliminär beräkning för Piteå kommuns 
del visar på ett tillskott om totalt 32,4 mkr för år 2018. Beräkningen består av två delar, en 
del som avser flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning. Delen avseende 
befolkning ingår i skatteunderlagsberäkningen och ger en ökad intäkt med 8,8 mkr 2018 
(14,4 mkr 2019 och 20,0 mkr 2020). Delen avseende flyktingvariabeln är nu fastställd och 
ger 23,6 mkr 2018 och är inräknad i budgeten. Kommande åren är det en högst osäker 
intäkt och ingår således ej för 2019-2020. 

 Enligt budgetpropositionen föreslår regeringen ytterligare tillskott till kommuner på 3,5 
mdkr 2019 och ytterligare 3,5 mdkr 2020 och tillförs det generella statsbidraget och 
påverkar därmed bidragsposten positivt från 2019. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september
2017 visar följande förändringar mot VEP 2018-2020 som beslutades av KF i juni: Ökad 
kostnad med 1,9 mkr 2018 och 1,5 mkr 2020. Däremot en minskad kostnad med 11,9 mkr 
2019. 

Resursförstärkning Inköp 
Omfördelning mellan nämnder möjliggör utökning av personella resurser inom Inköpsenheten 
för ökad upphandlingskapacitet, förväntas ge positiv ekonomisk effekt för nämnderna över 
tid. 

Kommungemensamma medlemsavgifter 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-20 

Medlemsavgifter som är kommungemensamma har påverkat driften med 0,2 mkr. 

Driftmedel Äldreomsorg – Demensboendet Berget 
Med hjälp av Välfärdsmiljarderna har avsatts medel i Kommunstyrelsens centrala pott 
avseende driften för demensboendet Berget för åren 2019 (8 mkr) och 2020 (16 mkr). 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2018 återfinns i 
budgetdokumentet. 

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar en budget i 
balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 13 juni 2017. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Åke Forslund (L), Maria Holmquist Ek (V), Johnny Åström (SJP) 
och Simon Granberg (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Robert Håkansson (SD): I första hand ta från de tillskjutna medlen för att tillgodose 
socialnämndens äskande om 4 mkr för att anställa utredare. I andra hand justera skattesatsen 
till 22,30 kronor, vilket skulle ge ca 4,5 mkr att lägga till socialnämnden. Dessutom bifall till 
beslutsmeningen att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och 
uppdrag, fastställa internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och 
investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning. 

Håkan Johansson (M) och Lage Hortlund (M): bifall till moderaternas budget samt 
beslutsmeningarna att kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2018 till 
22:25 kronor (oförändrat). Samt att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, 
utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel 
(driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning. 

Majvor Sjölund (C) och Helén Lindbäck (KD): bifall till centerns budgetförslag med tillägg 
att nyckeltalen bör vara formulerade som målvärden. Dessutom bifall till beslutsmening två 
och tre. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och om Robert Håkanssons (SD) förslag 
vinner ställs hans två förslag mot varandra. 

Ordförande ställer de fyra förslagen var för sig och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) m.fl. förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2018-2020 
 §272 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 

2018 
 Centerpartiets budgetförslag 
 Moderaterna strategisk plan och budget 2018 Piteå 
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Dokumentstruktur 

Budgetdokumentet består av följande delar: 
 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt God ekonomisk hushållning 
 Omvärldsanalys 
 Piteå kommuns planeringsförutsättningar 
 Sammanfattande analys utifrån prioriterade mål och ett helhetsperspektiv 
 Nämndvis redovisas mål, indikatorer, uppdrag, förändrade taxor samt ekonomisk 

sammanställning 
 Ekonomiska sammanställningar avseende resultat, kassaflöde, drift och investeringar 
 Nyckeltal övergripande mål 
 Budgetantaganden 
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Styr- och ledningssystem 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska 
områden och mål. 
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive 
nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. 

Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande 
arbete. Planen utgör också strategi för Klimat och energi. 

Dokument för styrning och ledning 

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 
Den utgör också kommunkoncernens internkontrollplan. 

Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 

Riktlinjer och Verksamhetsplan 
Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför 
kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjer. 

Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och 
koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 
respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige 
beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till 
mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal 
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Styr- och ledningssystem 

kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa 
månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för 
verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att 
bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt 
per nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 
Hur underlag för beslut byggs upp redovisas i figuren utifrån de mål och målindikatorer som i Piteå 
kommun indikerar om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning. 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar 
kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål 
prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör 
koncernens samlade mål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder 
och styrelser. 
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Styr- och ledningssystem 

Prioriterade mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Nämnder, Alla Bolag 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Nämnder, Alla Bolag 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Alla Nämnder, Alla Bolag 

Riktade övergripande mål 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 

droger 
KS, Bun, Kfn, Mtn, Sbn, Sn Öfn 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet KS, Sbn, Sn 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande KS, Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
KS, Mtn, Sbn, Pikab (koncernen), 

PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

KS 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Nämnder, Alla Bolag 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet Alla Nämnder, Alla Bolag 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
KS, Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, 
PiteEnergi, PiteBo, Pireva 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer KS, Sbn, PiteEnergi, Piteå Hamn, Pireva 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling KS, Bun, Kfn, Sbn 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

KS, Kfn, Mtn, Sn 

Mål för personal och ekonomi 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

KS, Rtj, Bun, Fsn, Sbn, Sn, Alla Bolag 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 

ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 

Måluppfyllelse 

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt 
jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå 
kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall 
och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker 
och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för 
målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal 
får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och 
dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, 
inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda 
underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. 
Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
 "Andra värden" - ej mätbara. 

Nämndernas historiska 
måluppfyllelse redovisas 
enligt tidigare färgkoder 

8 



  

 
 

 

  
   

 

  
   

  
 

   
  

 
  

 

 
    

 
   

 
     

 
   

 
    

 
     

  

   

  

 
   
  
   
   

  
    

 
  

  
 

  
 

  
    

 
   

 
     
      

Styr- och ledningssystem 

Vision och värdegrund 

Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den 
värdegrund som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog utgör en viktig del i styr- och 
ledningssystemet. 

Medborgar- eller brukardialog? 

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och 
kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster 
som kund. 

Medborgarfokus 

Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 

Medborgardialog 

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog 
beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av 
det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå 
kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv; 

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. 
Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar. 

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och 
kundundersökningar. 

 Delaktighet Möjligheter för medborgare att delta redan vid framtagande av förslag, eller att 
själv lägga egna förslag. 

 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många 
beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam 
avsiktsförklaring och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden 
som utgör kommunens hållbarhetskriterier. 

 En plats där människor vill bo, verka och leva. 
 Jobb och tillväxt ger framtidstro 
 En god miljö och hälsa för nästa generation 
 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 

Globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet 

Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är 
avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, 
miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande 
konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens 
övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå 
kommun har inarbetat mål, nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen 
bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har 
därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. 

Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna 
 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för 

Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen. 
 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 
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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 2018 - 2020 
Förutsättningarna för Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. 
Allt från globala strömningar till policyförändringar på regional och nationell nivå påverkar oss. 

2016 har varit ett år som på många områden ökat osäkerheten i den globala utvecklingen. Brexit, val 
av ny president i USA och framgångar för extrema partier i många europeiska länder visar på att 
protektionismen och nationalstaterna växer sig starkare. Om detta är en tillfällig yttring eller om det 
är början på ett paradigmskifte är idag omöjligt att säga. Globaliseringen är dock fortfarande stark. 
Klimatavtalet från Paris har ratificerats och trätt i kraft tidigare än man trodde, framför allt är EU och 
Kina drivande. Den tekniska utvecklingen driver även på klimatomställning och ger goda 
möjligheter till ekonomisk utveckling. Sverige ligger i framkant och har som mål att vara 
klimatneutralt 2050. 

Både i Sverige och i världen ökar antalet människor, Sverige passerade i 10 miljoner invånare i 
januari 2017. Detta tillsammans med ökad livslängd gör den demografiska situationen komplicerad. 
För att ha råd att erbjuda tjänster och service kommer genomsnitt för antal år i arbetskraften behöva 
öka. Samtidigt som arbetskraften minskar ökar sjukfrånvaron, för Piteås del är särskilt kvinnors 
sjukpenningtal väldigt höga, vilket ytterligare stärker behov av kompetensförsörjning.  För Piteås del 
är även en fortsatt tillväxt till 46 000 innevånare en förutsättning för att klara kvalitén i service och 
tjänster. Det innebär behov av såväl ett tidigare insteg på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv i 
form av senare pensioner. Inflyttning och mångfald kommer att krävas för att nå befolkningsmålet. 

Informationsteknologin har gjort att utvecklingen går snabbare, medborgarnas efterfrågan styrs i 
större utsträckning av globala trender och händelser. Teknikutveckling driver på automatisering via 
digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera stora steg framåt, som kommer påverka 
inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Beräkningar visar på att upp till 50 % av alla 
arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut 
att tillta. Förutom minskad arbetskraft förändras behoven och människor vill ofta ha en skräddarsydd 
produkt eller tjänst. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala 
organisationen är redo att förändra sig och villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. 
Kulturer som tillåter innovation och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. 

På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger 
antalet som tillkommer. Pendlingen fortsätter att öka, det verkar finnas större skillnad mellan 
arbetsplats och boplats. Människor väljer i större utsträckning att pendla för att öka sina 
valmöjligheter att bo och att arbeta. Urbaniseringen har på grund av det stora inflödet av människor 
till landet avtagit. En stor del av kommunerna i Sverige ökar nu sin befolkning. Underliggande finns 
det fortsatt effekter från urbaniseringen kvar, exempelvis skillnader i värderingar mellan stad och 
land. En polarisering av samhället pågår, rika blir rikare, fattigare blir fattigare. Studieresultaten 
skiljer sig allt mer mellan grupper och boendesegregationen tilltar. 

Flyttbenägenheten för åldrarna 20-24 år är högst både i riket och i Piteå. Luleå tekniska universitets 
minskning av studieplatser påverkar kommunens befolkningstillväxt. Det är viktigt att utveckla 
attraktiva erbjudanden för den målgrupp som är i störst rörelse. I nästan hela landet är det 
bostadsbrist och det finns ett behov av drygt 700 000 bostäder fram till 2025. Detta har lett till högt 
resursutnyttjande inom byggmarknaden som börjar få kapacitetsproblem.    

Utifrån omvärldsanalysen tydliggörs följande uppdrag i ledningskonsekvenser 
Demografiutveckling - Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor 
Innovation och utveckling - Mångfald 
Befolkningsmål, behov av bostäder - Kompetensförsörjning 
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Planeringsförutsättningar 

Piteå kommuns planeringsförutsättningar 
Strategiska områden 

Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från fördjupad månadsrapport per 
mars 2017, statistik för befolkning mars 2017 och arbetslöshet under april. 
Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. 
Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten bland unga har 
minskat. 

I april 2017 var det totalt 2,8 % (705 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,4 
procentenheter jämfört med april 2017 (2,6 % 

Arbetslöshet april 2017, % Piteå Länet Riketkvinnor och 3,1 % män). 
Öppet arbetslösa 16-64 år 2,8 3,0 3,0 
Arbetslösa 16-64 år inklusive 5,6 6,0 5,9 

Total arbetslöshet, öppen arbetslöshet plus program 
sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick Utrikesfödda totalt arbetslösa 19,6 16,3 15,2 

inklusive program till 5,6 %, en ökning med 0,2 procentenheter 
Utrikesfödda öppet arbetslösa 11,6 8,5 8,1 jämfört med motsvarande månad 2016. Bland Unga totalt arbetslösa 8,4 8,0 6,3 utrikesfödda är 11,6 % öppet arbetslösa vilket är inklusive program 

mer än fyra gånger högre än för hela gruppen Unga öppet arbetslösa 2,5 2,4 2,4 
öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för 
utrikesfödda uppgick till 19,6 procent, vilket är 3,7 procentenheter högre än april 2016. 

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Utmaningar är 
fortsatt en åldrande befolkning, kvinnors hälsa samt att antal invånare i arbetsför ålder ökar svagt. 
Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och 
till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad. 

I mars 2017 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 954 
Befolkning i Piteå kommun per månad 

personer, en ökning med 50 personer sedan årsskiftet. Det 
är invandringen som driver Piteå kommuns 42500 

befolkningsökning. Befolkningsstatistiken från SCB visar 
42000samtidigt att utflyttningen till andra delar Sverige nu är 

större än inflyttningen, inrikes inflyttningsöverskottet visar 
41500 - 55 under perioden jan-mars 2017. En orsak till det 

negativa överskottet är att nya svenska medborgare som 
41000 bott i Piteå rört sig mot storstadsregionerna. 

Utmaningarna är fortsatt en åldrande befolkning. Behovet 2015 2016 2017 
av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur 
och ökad samhällsbyggnad. Kvinnors ohälsa ligger högt 
för Piteå, en åldrande befolkning, relativt låg andel invandring samt en ökad försörjningsbörda. Piteå 
behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta förebyggande med 
mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och ökad invandring två viktiga 
parametrar. 

Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt 
ökade investeringar, vilket kan leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan 
ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader. Det ”kostar” att bli fler, men att bli 
fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar. 
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Planeringsförutsättningar 

Förändring efter KF beslut juni 2017 
Nedan lyfts ett urval av innehållet i delårsrapporten 2017, för mer utförlig analys se delårsrapport augusti 2017. 

Svåranalyserad befolkningsutveckling 
Piteå kommun hade 41 904 invånare i juli 2017. Det innebär att folkmängden är oförändrad sedan 
december 2016. Till viss del har 2017 års befolkningsutveckling påverkats av den stora 
befolkningsökningen under 2016 års sista månader. I november och december 2016 ökade 
befolkningen med 60 respektive 93 invånare. En ökning som till stora delar bestod av invandring i 
form av att delar av de inskrivna vid Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå fick 
uppehållstillstånd i Sverige och därmed folkbokfördes i Piteå kommun 

I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) ökat med 
0,5 procentenheter till 5,0 % när augusti 2017 jämförs samma period 2016. Arbetslösheten i augusti är 
jämnt fördelad mellan könen. I Norrbotten och Sverige som helhet ökar inte arbetslösheten, även om 
tendenser har funnit enskilda månader under året. Skillnaderna är dock stora mellan grupperna 
inrikesfödda, ungdomar minskar i arbetslöshet medan utrikesfödda ökar. 

Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet 

Planeringsförutsättningarna avseende ledningskonsekvenser utgår från riktlinjer inför VEP 2018-2020 
och innehåller följande uppdrag. 

Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som 
identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål. Det 
synliggör också ett ömsesidigt beroende för att nå framgång i det framtida arbetet. 
 Inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 
Piteås befolkning har en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot. Det är av största 
vikt att Piteå kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt arbete för att inkludera 
grupper som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden. 

 Utveckling av landsbygdscentra 
Bostadstillväxten i Piteå har begränsats till stadsnära delar. Kommunen vill att även andra delar av 
kommunen har en tillväxt i bostäder och har ett behov av att öka attraktionskraften i landsbygd. En 
åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Fördjupade 
översiktsplaner ska antas för de fem orterna som stärker tillgången till service och attraktionskraft. 

 Delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället 
De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan på 
lokalsamhällestilliten. Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, 
inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunen har en roll i att 
utveckla systematiken för dialog och delaktighet. Behovet av dialog har utökats från dialoger som 
underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor. 
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Planeringsförutsättningar 

 Mänskliga rättigheter och mångfald 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen och 
inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och 
öppenhet. Stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill 
leva, besöka och verka i kommunen. 

Samverkan med civilsamhället 
Samverkan behövs för att klara välfärdsuppdraget under rådande demografiutveckling. Samverkan och 
dialog omfattar såväl piteborna som civilsamhället. 

Kvinnors hälsa – en förutsättning för tillväxt 
Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. I dagsläget har Piteås kvinnor ett högre 
sjuktal än vad männen har. Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet men har också en lägre 
medelinkomst. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet och kvinnors hälsa som en förutsättning för 
tillväxt. 

 Struktur och kultur för innovation 
Det är viktigt att utveckla en struktur och kultur som stödjer innovation och verksamhetsutveckling för 
att kunna möta medborgarnas förväntningar på service- och tjänsteutbud. Resultatet av utvecklingen 
bör visa på en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser. En viktig del är 
digitaliseringen som innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya sätt men framför 
möjligheter till helt nya lösningar. Det är en omvandling till något annorlunda med nya förutsättningar 
för samhället och människan. Utvecklingen bör ske i nära samarbete med medborgarna. Förändringen 
kommer att innebära förändrade roller i ledning och ökad tilltro till medarbetare och medborgare. 

Personal 

Nuläge 
Piteå kommun har genom åren haft en förhållandevis stabil personalsituation med rätt kompetens och 
låg omsättning inom många av våra yrken. Det har möjliggjort att Piteå kommun har kunnat leverera 
tjänster med hög kvalitet till medborgarna i Piteå. Under första kvartalet 2017 blir det tydligt att 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft inte är i balans. Det är färre som söker de lediga arbeten som 
annonseras och rörligheten märks i verksamheterna, när medarbetare söker sig vidare till andra 
arbeten. De senaste åren visar det sig att fler och fler yrkesgrupper blir svårrekryterade, vilket är 
oroväckande för framtiden. Tekniker/ingenjörer och sjuksköterskor har länge varit bristyrken, men 
idag kan fler läggas till, som till exempel, förskollärare, lärare i allmänhet och yrkeslärare i synnerhet, 
socialsekreterare och chefer på olika nivåer. Det blir tydligt att även yrken med gymnasiekompetens 
som undersköterska och kock är bristyrken. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens får idag 
konsekvenser i verksamheterna och kan på sikt innebära stora påfrestningar. Parallellt med svårigheter 
att rekrytera rätt kompetens så är sjukfrånvaron fortsatt hög, även om vi ser en viss minskning med 0,4 
procentenheter första kvartalet 2017 jämfört med 2016. Arbetet med sjukfrånvaron är i fokus och 
rehabiliteringsrutinerna har reviderats för att tydliggöra ansvar och åtgärder. Tema för chefsfrukostar 
och forum under 2017 är ”Hälsosamma arbetsplatser” för att stärka chefer i Piteå kommun i arbetet 
med att motverka sjukfrånvaro. En sjukfrånvaro på drygt 7 procent innebär att ca 300 medarbetare inte 
är på sitt arbete, vilket är ett problem för den enskilde men också ett stort problem i verksamheterna, 
särskilt i de verksamheter som måste ta in vikarier vid all frånvaro. 

Framtida utmaningar 
Läget på arbetsmarknaden är ett samhällsproblem som alla arbetsgivare och organisationer kommer att 
påverkas av. Vilket innebär att Piteå kommun har stor konkurrens när det gäller att säkra sitt behov av 
arbetskraft inom alla områden. Det är därför viktigt att låta den antagna personalstrategin vara 
utgångpunkten för arbetet.  
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Planeringsförutsättningar 

Mål 
Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. 

Definition 
Som medarbetare på Piteå kommun gör du skillnad för piteborna. För att ge dig förutsättningar att 
göra ett bra arbete ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med dina villkor, din 
utveckling och kulturen på arbetsplatsen. 

Från ord till handling 
Piteå kommun behöver arbeta på bred front för att säkerställa att fortsättningsvis uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare som medarbetare gärna stannar kvar och utvecklas hos, samtidigt som nya 
medarbetare ska känna sig attraherade av. Att medarbetare blir ambassadörer för sin arbetsgivare, 
arbetsplats och yrke, är den bästa marknadsföringen för att locka nya medarbetare till sig. 
Konsekvenserna kan bli omfattande om Piteå kommun inte lyckas nå målsättningen i 
personalstrategin. 

Internt arbete 
Piteå kommun ska fortsätta arbeta med villkoren för medarbetarna, skapa förutsättningar att kunna 
göra ett gott arbete och göra skillnad för piteborna. I det arbetet ingår att arbeta aktivt med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att stödja ett hållbart arbetsliv. Skapa förutsättningar för 
medarbetare att vara delaktig och få möjlighet att påverka i sin verksamhet. Inför alla förändringar 
göra risk- och konsekvensanalyser för att ha bra underlag när beslut ska fattas. I det arbetet ska alltid 
medarbetarnas villkor belysas så att arbetsgivaren är medveten om effekterna av ett beslut. Målen för 
verksamheten ska alltid vara i fokus och ligga till grund för planering av utveckling för arbetslaget i 
allmänhet och den enskilde i synnerhet. Piteå kommun behöver utveckla en systematik i hur man följer 
upp utvecklingen för den enskilde så att det blir tydligt hur insatsen hänger ihop med måluppfyllelsen. 
Kulturen på arbetsplatsen påverkar i stor utsträckning hur den enskilde medarbetaren upplever sin 
arbetssituation. Piteå kommun ska arbeta aktivt för att stödja arbetsplatserna i det arbetet och visa på 
vikten av att alla tar sitt ansvar för att hur vi har det på vår arbetsplats. 

Marknadsföring 
Piteå kommun måste var representerad på både mässor och event där kontakt med presumtiva 
medarbetare kan ske. Ett arbete som sker i olika samarbetsforum tillsammans med andra kommuner. 
Vid dessa tillfällen möter vi elever på högstadium och gymnasium, studenter från högskolor och 
universitet, arbetssökande och får möjlighet att knyta kontakter, visa på vad Piteå kommun kan 
erbjuda. ”Syns man inte – så finns man inte” i en tid när alla konkurrerar om arbetskraften är det 
viktigt att vara aktiv och skapa intresse för arbete hos Piteå kommun. Det finns mer krav och 
förväntningar idag från de som söker arbete och det är därför viktigt att det vi går ut och erbjuder är i 
harmoni med vad våra medarbetare säger om oss som arbetsgivare. 

För att uppfattas som en arbetsgivare som är intressant måste Piteå kommun visa på VÅGA – LÅGA – 
FÖRMÅGA. Att sticka ut, prova nya lösningar, vara innovativ och visa stor tilltro till medarbetarna. 
Om de är vår viktigaste resurs måste det bli tydligt. Piteå kommun ska framstå som en arbetsgivare, 
där samspelet inom och mellan förvaltningarna och den politiska ledningen ska stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke. 
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Planeringsförutsättningar 

Tillägg efter KF beslut juni 2017 
Innehåller ett urval av innehållet i delårsrapporten, för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2017. 

Kvinnors lön i förhållande till män 
Kvinnornas medellön i förhållande till männens har i princip legat mellan 90-91 % de senaste tio åren, 
lönekartläggningar och andra åtgärder har vidtagits. Förra året skedde en positiv utveckling och nådde 
då 92 %, en utveckling som har fortsatt under årets första månader. Kvinnornas medellön i förhållande 
till männens är nu 93 %. Alla förvaltningar visar en positiv utveckling. 

Trots en ökning av kvinnors lön i förhållande till männens har Piteå kommun enligt lönekart-
läggningen osakliga löneskillnader för vissa kvinnodominerande yrkesgrupper. Boendehandledare, 
undersköterskor, personliga assistenter och boendestödjare är några av yrkesgrupperna där skillnaden i 
lön jämfört med drifttekniker/fastighetstekniker samt brandmän är osaklig. Förklaringen har länge 
varit att marknaden, tillgång och efterfrågan, har påverkat lönerna. Idag har Piteå kommun fler 
kvinnodominerade yrkesgrupper där efterfrågan på arbetskraft är mycket större än tillgången. En 
åtgärdsplan ska tas fram efter lönekartläggningen i november för hur lönerna ska bli mer jämställda. 
Lönegapet för Piteå kommun är större än för andra kommuner länet. 

Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 
Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2016, 
Cirkulär 17:18 samt Ekonomirapport maj 2017. 

Omvärldens ekonomier i otakt 
Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen 
fortsatt vara svag inom såväl euroområdet som USA och Storbritannien. Regeringen har uttryckt viss 
osäkert om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och bedömer en svagare ekonomisk utveckling i 
många råvaruberoende ekonomier. Effekterna av Storbritanniens aviserade utträde ur EU, s k Brexit, 
samt valet av ny president i USA är ännu svåra att överblicka. I övriga Norden prognostiseras en svag 
utveckling till följd av låga olje- och råvarupriser. Den globala inflationen är låg och det bidrar till att 
de stora centralbankernas styrräntor fortsatt ligger på relativt låga nivåer men de långa räntorna i USA 
har stigit något den sista tiden. 

Svensk ekonomi växer 
Trots svag internationell utveckling med svag utveckling av svensk export som följd samt hushållens 
höga sparkvot har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och är nu i 
högkonjunktur. Den inhemska efterfrågan har de senaste åren ökat mycket snabbt och stärkt den 
svenska ekonomin. Den offentliga konsumtionen är den enskilt största orsaken till ökningstakten och 
den bedöms nu bromsa in. Enligt SKLs beräkningar ökar svensk BNP år 2017 med 2,8 %, vilket är en 
uppskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i oktober. Högkonjunkturen beräknas nå sin topp 
under 2018 varefter konjunkturen långsamt återgår till balans, ekonomin utvecklas då betydligt 
svagare med inbromsande sysselsättningsökningstakt. Bedömningen av utvecklingen för den 
kommande planperioden är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bl. a. 
befolkningsutveckling och långsiktig produktivitetsutveckling. 

2016 2017 2018 2019 2020 
BNP* 3,3 2,8 2,1 1,4 1,7 
Arbetade timmar* 1,7 1,5 0,8 -0,1 0,0 
Relativ arbetslöshet, nivå** 6,9 6,3 6,1 6,2 6,5 
Konsumentpris, KPIF årsgenomsnitt 1,4 1,9 1,9 2,1 2,0 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell utveckling om inte annat anges 
*Kalenderkorrigerad utveckling. ** Procent av arbetskraften 15-74 år. Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 

Den låga inflationen under senaste åren har medfört att Riksbanken under en längre tid har haft en 
negativ styrränta samt genomfört stödköpsprogram i syfte att nå målet om två procents inflation. Det 
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Planeringsförutsättningar 

extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. Det är 
framför allt inom kommunsektorn som det råder en hög investeringstakt. Riksbanken har uttalat att 
styrräntan fortsatt kommer att ligga på minus kommande år och först i början av 2020 beräknas den 
svenska reporäntan höjas till plusnivå. 
Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland 
födda utanför Europa. Antalet arbetade timmar år 2014 och 2015 ökade inte i särskilt hög takt men 
produktiviteten utvecklades desto bättre. År 2016 har antalet arbetade timmar ökat med 1,7 %, vilket 
är relativt mycket i jämförelse med åren dess för innan respektive kommande års antaganden. Den 
relativa arbetslösheten har 2016 legat på 6,9 % och beräknas successivt minska ned till omkring 6,1 % 
under 2018 för att därefter stiga något åren därpå. 

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar 
SKLs bedömningar, av antalet invånare i Sverige, varierade kraftigt under föregående år. I april 2016 
presenterades en beräkning där befolkningen förväntas öka tre gånger så snabbt åren under 2014-2019 
som snittet för de senaste tre decennierna. Detta till följd av de kraftigt ökade flyktingströmmarna, 
som till största delen består av personer i yrkesaktiv ålder. Denna prognos har det senaste halvåret 
dämpats efter införandet av skärpta gränskontroller. Utvecklingen kommande år är i svårbedömd med 
tanke på oron i världen. Oavsett befolkningsökningens storlek så kommer flyktingarnas etablering på 
arbetsmarknaden att ta tid och det är inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala 
skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. På sikt medför en etablering positiv inverkan på 
tillväxten och möjligheterna att finansiera välfärden. 

Dämpad privat konsumtion 
Trots ökad befolkningstillväxt de senaste åren har hushållens konsumtionsutgifter vuxit i ganska 
maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men 
skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Konjunkturinstitutets barometerundersökning indikerar att 
hushållens har en fortsatt låg förväntan på den svenska ekonomins utveckling, vilket gör att sparandet 
ökar. Bedömningen är att hushållen även kommande år kommer att vara försiktiga med sin 
konsumtion. 

Hushållens konsumtionsutgifter och sparande. Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel 
inkomst 
Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver 
Resultatnivån i kommunsfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga 
poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Beräkningen i 
april 2017 av skatteunderlagsprognosen för åren 2018-2020 har reviderats upp jämfört med tidigare 
beräkningar. Prognoserna under det sista året har varit mer osäkra än bedömningarna brukar vara, 
eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år. 
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Planeringsförutsättningar 

2016 2017 2018 2019 2020 
SKL april 2017 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 
SKL feb 2017 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 
SKL dec 2016 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 
SKL okt 2016 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 
SKL aug 2016 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 
ESV april 2017 5,4 4,6 3,8 3,8 3,8 
Regeringen, april 
2017 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring, 
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Från och med 2018 beräknas det reala skatteunderlaget per invånare krympa under tre år i rad. En 
prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget ger betydande problem för kommunsektorn att 
klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. Intäktsökningar i 
form av ökat skatteunderlag på 0,5-1,0 procent klarar inte täcka de ökade kostnaderna som årligen 
växer med 1,5 procent. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den 
demografiska utvecklingen, den ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter 
att leva upp till krav som följer av statliga reformer. 

Utveckling av kostnader och skatteunderlag. Förändring per år i fasta priser, procent. Källa: SKL 
Ekonomirapport maj 2017 

Kommuner och landsting beviljas ökade generella statsbidrag på 10 miljarder kronor från och med 
2017. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet (kr per invånare) och 
dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning 
per kommun för år 2017 fastställdes under december 2016. Samtidigt har modell för statlig ersättning 
för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB) ändrats och gäller från och med 1 juli 2017. 
Den nya ersättningsmodellen innebär lägre ersättningsnivåer till kommunerna än nuvarande system 
och det medför behov av omställning av verksamheten. 

En tydlig riktning ses de senaste åren, där generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade 
statsbidrag och andra insatser. Den statliga styrningen ger kortsiktighet och ryckighet i planeringen 
samt försvårar det kommunala självstyret. 

Kommunerna kommer sammantaget ha en relativt snabb ökning av verksamhetsvolymen under den 
kommande planperioden, vilket medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den 
totala ökningen av antalet arbetade timmar kommande år. Det kommer bli en utmaning för 
kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs för att möta den ökande kommunala 
verksamhetsvolymen. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den 
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Planeringsförutsättningar 

kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande 
skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar. 

Totala volymförändringar inom olika verksamheter (% förändring, index 2015=100) 
Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017 

Tillägg efter KF beslut juni 2017 
Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2017. Källor: SKL Ekonomirapport maj 2017 samt Cirkulär 17:42, 
SCB, Konjunkturinstitutet, Riksbanken 

Global återhämtning 
Efter att BNP under 2016 utvecklats måttligt inom bland annat euroområdet har världsekonomin under 
framför allt andra kvartalet 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-utveckling i USA, Kina och 
euroområdet. BNP-tillväxten i, för svensk export, viktiga områden bedöms bli högre 2017 och 2018 än 
2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar en ökning av global BNP med 3,6 % per år 2017 och 2018. 
Politisk osäkerhet finns bland annat kring vilka satsningar och prioriteringar Trump-regeringen tänker 
sig genomföra och hur Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Fortsatt expansiv 
penningpolitik bidrar till stimulans på efterfrågan på flera håll i närområdet. På finansmarknaderna har 
dollarn försvagats tydligt mot kronan och euron under sommaren. 10-åriga statsobligationer har under 
året generellt stigit något i omvärlden. 

Svensk ekonomi visar fortsatt styrka 
Svensk ekonomi går starkt med högt utnyttjande av produktionsresurser. BNP steg under andra 
kvartalet med 4,0 % jämfört med samma kvartal 2016, där bland annat investeringar i byggnationer 
samt hushållens konsumtion bidrog positivt. Som en följd av den globala återhämtningen har svensk 
exportindustri god orderingång. SKL prognostiserar svensk BNP-tillväxt på 3,3 % för 2017. 
Inflationen har närmat sig 2 % och Riksbanken kommunicerar att en höjning av reporäntan är att vänta 
i mitten av 2018. Den starka kronan dämpar inflationen och förväntas fortsatt göra det under 2018. 
Den goda inhemska ekonomin gör att skatteunderlaget förväntas växa relativt kraftigt under 2017-
2018. 

Avtagande skatteunderlagstillväxt och ökade behov 
Under 2019-2020 förväntas konjunkturen avta och återgå till balans vilket leder till en svagare 
skatteunderlagstillväxt, som förväntas bli lägre än genomsnittet. Det tillsammans med förväntad 
stagnation i antal arbetade timmar kan leda till utmaningar att klara de ökade behoven inom de 
kommunala kärnverksamheterna. 
Antalet yngre och äldre personer ökar relativt snabbt vilket leder till kraftigt ökade behov av 
kommunal service och tjänster. Det tillsammans med att den yrkesverksamma delen av befolkningen 
inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och omsorg. 
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Planeringsförutsättningar 

Ekonomisk analys Piteå kommun 

Planeringsförutsättningarna avseende ekonomi för VEP 2018-2020 utgår från riktlinjer inför VEP 

2018-2020,årsbokslut 2016 och fördjupad månadsrapport per mars 2017. 

Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till 0,4 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än 
periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden på 
40,2 mkr. Fjolårets (år 2016) resultat för samma period uppgick till -8,6 mkr. 

Prognosen för helåret 2017 visar positivt resultat om 42,4 mkr. Detta är 1,2 mkr högre än det 
budgeterade resultatet om 41,3 mkr. Resultatet i årsbokslutet 2016 uppgick till 37,4 mkr. 

Den prognostiserade differensen mot budget om 1,2 mkr förklaras med -5,7 mkr från nämnderna och 
+6,9 mkr från finansieringsverksamheten. Socialtjänsten prognostiserar det största underskottet, -7,9 
mkr. Kommunens totala kostnad för semesterlöneskuldens ökning beräknas för helåret uppgå till 4,2 
mkr. Prognosöverskottet från finansieringen härrör från positiv skatteavräkning. Skatteunderlaget och 
prognoser på skatteintäkter bör dock ses med försiktighet, då små förändringar i konjunkturprognoser 
gör stora förändringar i utfallet. 

I slutet av 2016 beslutade riksdagen om ett utökat generellt statsbidrag fördelat via det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel utifrån antal 
asylsökande och nyanlända. För Piteå kommuns del innebär ökningen år 2017 ett tillskott om 31,3 
mkr. 

Kommunens målsättning, att resultatet år 2017 ska uppgå till 1,5–2,0 % av skatter och generella 
statsbidrag motsvararar ett resultat mellan cirka 35-47 mkr. 
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Resultat, mkr Resultatets andel av skatter/statsbidrag 

Nettokostnader redovisas med ett års eftersläpning i statistiken. Vid en analys av nettokostnaden per 
invånare framgår att Piteå 2015, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört 
med strukturellt liknande kommuner och ligger 2015 i princip i nivå med riket. Piteås ökning mellan 
de senaste åren beror bland annat på ökade nettokostnader inom missbruksvård, hemtjänst och 
förskola. Inom dessa områden har även nettokostnaderna i Piteå ökat kraftigare än i strukturellt 
liknande kommuner vilket bidrar till det ökade nettokostnadsgapet. Inom äldreomsorgen överlag ligger 
Piteås nettokostnader något lägre än strukturellt liknande kommuner, även om skillnaden minskat. 
Inom utbildningsområdet är nettokostnaderna i Piteå högre för grund- och gymnasieskola jämfört med 
liknade kommuner samt på en jämförbar nivå inom förskolan. Även inom infrastruktur har Piteå högre 
nettokostnad per invånare jämfört med liknande kommuner. Även nettokostnadsavvikelsen för Piteå 
kommun bekräftar ökningen år 2015. 
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Nettokostnad, kr per invånare Nettokostnadsavvikelse totalt, andel % 
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Piteå kommun har sedan 2005 genomfört besparingar motsvarande 119,6 mkr. Under samma period 
har ramökningar beviljats med 192,9 mkr, varav 101,4 mkr till socialnämnden. De sparbeting som 
lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, 
förändrad lagstiftning och andra prioriteringar. 

För planperioden har kommunen som långsiktigt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska uppgå till mellan 1,5 - 2,0 %. Med den resultatnivån bedöms kommunen 
långsiktigt nå en hållbar ekonomi som klarar av att möta påfrestningar i form av framtida 
pensionsutbetalningar, investeringsbehov, konjunktursvängningar, volymökningar med mera. Enligt 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatmålet i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag bedömas över en konjunkturcykel. I kombination med 
resultatmålet har kommunen samtidigt haft en uttalad strategi att dämpa konjunktursvängningarnas 
effekt på nämndernas driftramar och detta har varit möjligt då kommunen har haft en stark ekonomi. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 178,2 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknas att 
176,2 mkr tas i anspråk under året. Per sista mars har 23,3 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på 
att 176,7 mkr kommer att nyttjas under året, vilket utgör nästintill hela investeringsbudgeten. Det 
innebär att 153,4 mkr ska upparbetas under årets resterande nio månader. Nedan visas ett urval av 
större investeringsprojekt under året. 

Urval investeringsprojekt Prognos 

2017 (mkr) 

Skolstrukturförändringar 29 
Fotbollshall, inkl konstgräsplan 22 
Nytt vård- och omsorgsboende 19 
Infrastruktur 12 
universitetsområdet 
Renovering fd Djupviksskolan 10 
Reinvestering gator 10 
Renovering Folkets hus Storfors 5 
Räddningsfordon 4 
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Likviditet 
Betalningsberedskap i antal dagar är ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid 
beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt reservfondens 
ej placerade del. Likviditeten har minskat kraftigt under de senaste åren till följd av investeringar via 
eget kapital. För 2016 minskade likviditeten något, vilket skett enligt beslutad likviditetsplanering. Till 
följd av negativ ränta och inlåningsavgift har koncernens samlade likviditetsstrategi varit att minimera 
likvida medel i bank samt vid behov nyttja checkkredit. Detta har inneburit kostnadsreduktion. 
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Planeringsförutsättningar 

Nuläge (fördjupad månadsrapport mars) 
Kommunens likviditet är för närvarande god och tillgången på likvida medel är något högre jämfört 
med samma period föregående år. Detta förklaras till stor del av lägre investeringsutbetalningar. Mars 
är årligen en månad med stora negativa kassaflöden då en betydande del av pensionsutbetalningarna 
sker. I år är saldot per sista mars cirka 55 mkr högre än 2016. För kommunen prognostiseras en stabil 
kassa under året vid nivåer mellan 50-100 mkr. I dagsläget betalar kommunen inlåningsavgift vid för 
höga saldonivåer varför en alltför stor kassa likvida medel inte är önskvärt. 
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mkr Likviditetsprognos 2017 

Koncernkonto Kommun 

Kommunens likviditetsmål är en betalningsberedskap på minst 30 dagar. Med en betalningsberedskap 
på 30 dagar avses att kommunen klarar sina ekonomiska åtaganden i 30 dagar utan att nya likvider 
flyter in. I dagsläget bedöms kommunens likviditetssituation som stabil och nästa beräkning av 
prognos för likviditetsmålet lämnas i delårsrapporten augusti. 

Soliditet 
Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan Soliditet, % 

2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är 
hög. 2016 ökade soliditeten exklusive 100 

Soliditet Soliditet, inkl total pensionsskuld 

pensionsskuldåtaganden jämfört med 2015. Soliditet 
inklusive kommunens totala pensionsskuldåtagande 2016 80 

ökade något jämfört med 2015, till följd av att 60 

ansvarsförbindelsen för pensioner minskat. Även om 40 

ökningen är marginell så är det positivt med tanke på att 
20 pensionsskuldåtagandet kommer att redovisas i 

balansräkningen när ny kommunal redovisningslag införs 0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kommande år. 

Resultatutjämningsreserven (RuR) 
Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera 
överskott till en resultatutjämningsreserv (RuR) från och med 1 januari 2013. Kommuner med positivt 
eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter och utjämning-/statsbidrag. Syftet med RUR är att utjämna intäkterna över 
en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige har beslutat om hur reservation kan göras. 

Reservation kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets 
resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, får avsättas 
till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som 
överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i 
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Planeringsförutsättningar 

Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att 
avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag. 
Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 90,3 mkr. 

Följande reservationer är beslutade i RuR: 
2010 13,7 mkr 
2011 3,7 mkr 
2012 20,5 mkr 
2013 36,1 mkr 
2014 0,0 mkr 
2015 8,7 mkr 
2016 7,6 mkr 

Nämndernas prognos och utgångsläge inför 2018 
Nämndernas utfall för perioden januari-mars uppgår till -3,6 mkr. Helårsprognosen visar på 
nämndresultat om -5,7 mkr. Fyra nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -11,4 mkr enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige -0,2 mkr 
Kommunstyrelsen -2,9 mkr 
Socialnämnden -7,9 mkr 
Överförmyndarnämnden -0,4 mkr 

Med utgångspunkt från det som är känt i samband med årsredovisning 2016 och ingången av 2017 
görs bedömningen att nämnderna sammantaget har en god ekonomistyrning över verksamheterna, där 
det ekonomiska målet är helt uppfyllt eller i hög grad uppfyllt för åtta av nio nämnder. Socialtjänsten 
hade i bokslutet 2016 en budgetavvikelse på -19,7 mkr. Årets prognostiserade underskott förklaras av 
negativ budgetavvikelse inom avdelningen stöd och omsorg där främsta orsaker är kostnader för 
institutionsvård, både barn och vuxna, personlig assistans samt övriga kostnader kopplade till barn och 
unga. Inför planperioden 2018 - 2020 kommer det vara en stor utmaning att komma tillrätta med 
socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen negativa prognos för 2017 förklaras till stora delar av ökade kommun-
övergripande kostnader för företagshälsovård och friskvårdssatsningar. Kommunfullmäktige har svårt 
att nå en budget i balans då kopieringskostnader för material till sammanträden är betydligt högre än 
budget. Överförmyndarnämndens underskott beror på att personalkostnaderna överstiger budget. 

Central pott till KS förfogande 
I VEP 2017-2019 finns i plan för 2018 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som 
fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2017 och 2018 är klara. I den centrala potten finns 
också medel för kompensation för prisökningar. Medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare och 
generationsväxling finns avsatta i budget 2017, men inte i budget 2018. 

Internränta 2018 
Internräntan år 2018 är 1,75 %. 

Tillägg efter KF beslut juni 2017 
Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2017, för mer utförlig analys, se delårsrapporten augusti 2017. 

Piteå kommun prognostiserar i delårsrapporten per augusti ett helårsresultat på 23,8 mkr eller 1,0 %, 
vilket är 15,5 mkr eller 0,7 procentenheter sämre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av -20,2 mkr 
för nämnderna och +4,7 mkr för finansieringsverksamheten. Bland nämnderna är det socialnämnden 
som prognostiserar störst budgetunderskott, -29,8 mkr. Finansieringsverksamheten har utvecklats 
enligt prognos. 
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Planeringsförutsättningar 

RESULTAT 2018-2020 

Årets resultat enligt VEP 2017-2019 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

Anslagsöverföring till 2017: 
Skatter/generella statsbidrag förändring 

Tidsbegränsad ramökning 2017-2019 

Ramökning nämnder 

Summa skatter o statsbidrag 

Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

Skatter och statsbidrag: 
Skatter/bidrag ny prognos februari 

Skatter/bidrag ny prognos april 

Preliminär kostnadsutjämning per april 

Preliminär LSS-utjämning per april 

Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017 och ny 
skatteunderlagsprognos 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

Statsbidrag: 

Välfärdsstatsbidrag 

Invånarantal 42 018 st 2018 + 0,5% ökning/år 2019-2020 

Tillskott till nämnder: 

Drift ramökningar 

Drift pga. investeringar 

Tidsbegränsade driftökningar  pga. investeringar 

Ränta på tagna lån 

Effekt av övergång till komponentredovisning 

Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni 2017 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 

2018 2019 2020 

0,7 -23,4 

0,03% -0,97% 

0,1 -7,2 

-6,0 -6,0 0,0 
-5,1 -5,1 -5,1 

-11,0 -18,3 -5,1 

-10,3 -41,7 -59,6 

-0,44% -1,73% -2,40% 

8,0 8,2 4,2 
19,3 21,0 23,5 
12,8 12,8 12,8 
-7,9 -7,9 -7,9 
32,2 34,1 32,6 

21,9 -7,6 -27,0 

0,91% -0,31% -1,08% 

10,0 5,0 0,0 
14,0 25,3 38,3 
24,0 30,3 38,3 

-20,1 -20,5 -18,8 
-5,8 -4,1 -0,5 
-1,5 -1,3 -0,9 
-1,5 -2,7 -3,0 
10,5 6,1 2,5 

-18,4 -22,5 -20,7 

27,5 0,2 -9,4 

1,14% 0,01% -0,37% 
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Planeringsförutsättningar 

Till kommunstyrelsen 30 oktober: 
Finansiering - skatter ny beräkning: 
Skatter/bidrag ny prognos SKL aug 2017 -0,4 1,6 -0,5 
Skatter/bidrag ny prognos SKL sept 2017 1,9 14,0 34,4 
SCB prel kostnadsutjämning 2018, sept 2017 -0,7 -0,7 -0,7 
SCB prel LSS-utjämning 2018, sept 2017 0,6 0,6 0,6 
Välfärdsstatsbidrag 13,6 0,0 0,0 
Summa skatter/statsbidrag 15,0 15,5 33,8 

Finansiering - pensioner ny beräkning: 
Ny beräkning KPA aug 2017 -2,7 11,1 -2,3 
Ny beräkning KPA förtroendevalda 0,8 0,8 0,8 
Summa pensioner -1,9 11,9 -1,5 

Summa finansiering 13,1 27,4 32,3 

Tillskott till nämnder: 
Kommungemensamma medlemsavgifter -0,2 -0,2 -0,2 
Ramökning från välfärdsmiljarderna till Socialnämnden för 
demensboendet Berget - placerat i KS centrala pott 0,0 -8,0 -16,0 
Summa tillskott nämnder -0,2 -8,2 -16,2 

Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2017 40,4 19,4 6,7 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 1,68% 0,78% 0,26% 

Vid Kommunfullmäktiges beslut av Riktlinjer VEP 2018-2020 var osäkerhetsfaktorerna stora 
avseende skatteunderlagsprognos, varför inga nya beräkningar gjordes. 

Resultat (mkr) 2017 2018 2019 2020 
Budgeterat resultat i VEP 2017 – 
2019 

17,8 0,7 -23,4 

Budgeterat resultat före Riktlinjer 
VEP 2018 - 2020 

40,2 -10,3 -41,7 

Helårsprognos per mars 2017 42,4 
Beslut av KF juni 2017 27,5 0,2 -9,4 

Kommunfullmäktiges beslut juni 2017 
I VEP 2017-2019 beräknades resultatet för år 2018 uppgå till 0,7 mkr vilket motsvarar 0,03 % av 
skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs. långt från kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2018 och 
framåt om 1,5 – 2,0 %. Budgeterat resultat i riktlinjer för VEP 2018-2020 ligger på grund av 
ramökningar i anslagsöverföringen på ca 10 mkr lägre än jämfört med resultatet i VEP 2016-2018. 

SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser per februari samt i april 2017 inklusive preliminär 
beräkning av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för år 2018. Jämfört med prognosen i 
oktober 2016 har skatteunderlaget justerats upp för åren 2017, 2018 och 2019 till följd av en 
uppräknad befolkningsprognos. Prognoserna är dock beräknade med stora osäkerhetsfaktorer framför 
allt för åren 2019 och 2020. 
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Planeringsförutsättningar 

Förändring finansiering september 
Skatter och statsbidrag 
Diagrammet visar skatteunderlagets 
utveckling från år 1993 till 2015 samt 
prognos för åren 2016-2020 enligt SKL 
september 2017. 

SKL:s senaste prognos visar oförändrad 
ökning för 2016 av skatteunderlaget 
jämfört med tidigare prognos (5,0 %). 
För 2017 är prognosen fortfarande 4,4 
%, vilket är oförändrat jämfört med 
april. 

Utvecklingen för 2018 är en kraftig 
nedjustering, -0,6 %, vilket ger minskade skatteintäkter. Skatteunderlag för 2019 är oförändrat och för 
2020 är utvecklingen uppjusterad med 0,2 %. 

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. 
Preliminär kostnadsutjämning för år 2018 medför en försämring med 0,7 mkr och preliminär LSS-
utjämning för år 2018 ger en ökning med 0,6 mkr. 

Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och med år 2017, 
de så kallade Välfärdsmiljarderna. Preliminär beräkning för Piteå kommuns del visar på ett tillskott 
om totalt 32,4 mkr för år 2018. Beräkningen består av två delar, en del som avser flyktingvariabel och 
den andra är en befolkningsfördelning. Delen avseende befolkning ingår i skatteunderlagsberäkningen 
och ger en ökad intäkt med 8,8 mkr 2018 (14,4 mkr 2019 och 20,0 mkr 2020). Delen avseende 
flyktingvariabeln är fastställd och ger 23,6 mkr 2018 och inräknad i budgeten. Kommande åren är det 
en högst osäker intäkt och ingår således ej för 2019-2020. 

Enligt budgetpropositionen föreslår regeringen ytterligare tillskott till kommuner på 3,5 mdkr 2019 
och ytterligare 3,5 mdkr 2020 och tillförs det generella statsbidraget och påverkar därmed 
bidragsposten positivt från 2019. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni 
med 15,0 mkr år 2018, ökar med 15,5 mkr år 2019 och 33,8 år 2020. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september 2017 visar 
följande förändringar mot VEP 2018-2020 som beslutades av KF i juni: Ökad kostnad med 1,9 mkr 
2018 och 1,5 mkr 2020. Däremot en minskad kostnad med 11,9 mkr 2019, vilket till största delen 
beror på att ökningen av pensionskostnaderna förskjutits ett år framåt i tiden. 

Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2017 
Resultat (mkr) 2017 2018 2019 2020 
Budgeterat resultat i VEP 2017 – 
2019 

17,8 0,7 -23,4 

Budgeterat resultat före Riktlinjer 
VEP 2018 - 2020 

40,2 -10,3 -41,7 

Helårsprognos per mars 2017 42,4 
Beslut av KF juni 2017 27,5 0,2 -9,4 
Beslut av KF nov 2017 40,4 19,4 6,7 

26 



  
 

 
 

       

     
 

 
 

  
    

    

    
 

  
  

 
 

   

   
     

   

    
    

    
      

 
 

     
   

    
  

     
 

 
    

      
 

  
 
 

 
  

 
 

   
  

  
  

  
 

 
  

  
  

Planeringsförutsättningar 

Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober) 

Inför 2018 års budgetarbete finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka kommunens 
totala ekonomi. 

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser med stor osäkerhet 
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser, presenteras 
normalt fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). För 2017 och kommande år 
råder stor osäkerhet om befolkningsprognoser till följd av de senaste årens stora ökningar av 
asylsökanden samt stor osäkerhet om kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen 
leder till relativt stora svängningar i skatteberäkningarna. Beräkningarna baseras på kommunens 
befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror, plus 
en årlig ökning med 0,5 %. Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har ytterligare två 
skatteunderlagsprognoser kommit, augusti och september. Prognoserna visar på förbättring jämfört 
med junibeslutet. 

Över tid har kommunens beroende av förändringar i skatteunderlaget ökat. Därför är det väsentligt för 
kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas stabilt i positiv riktning. 
Detta eftersom arbetade timmar idag har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek. 
Den demografiska utvecklingen är i och med detta också en oerhört central faktor där trenden i 
kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar och riskerar att på sikt medföra 
svårigheter, både för kommunen och för privata företag, att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
Demografiförändring sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen behöver mötas med 
förändrade arbetssätt och nya metoder. Innovation, utveckling av verksamhet och teknik samt 
effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer framöver för att kunna bibehålla den service och de 
tjänster som kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå de tre prioriterade målen. 

AFA-försäkring 
Under perioden 2013 – 2015 har kommunen fått stora premieåterbetalningar från AFA Försäkring. 
Förutom återbetalningarna har årspremien varit noll kronor under några år och så är beslutat även för 
år 2017. Nivån på premien för år 2018 är ännu inte känd och kommer bestämmas av styrelsen för AFA 
Försäkring i december 2017. Indikationerna som har delgivits indikerar på en nollpremie för 2018, 
men pga. stor osäkerhet och inget formellt beslut har det ej tagits i beaktande för kommunens budget 
avseende 2018. 

Regeringens vårproposition, vårändringsbudget 2017 samt budgetproposition 2018 
I april presenterade regeringen förslaget till 2017 års vårändringsbudget och ekonomisk 
vårproposition. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och 
inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att 
ange politikens inriktning för perioden 2017-2020. I vårändringsbudgeten för 2017 lämnar regeringen 
bland annat förslag om ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program, 
förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram, förstärkning av den sociala barn- och 
ungdomsvården samt förstärkning av klimatinvesteringar. 

Budgetpropositionen presenterades av regeringen under september månad och den innefattar 
ytterligare tillskott till kommunerna på totalt 7,0 mdkr under åren 2019-2020. Budgeten innehåller 
dessutom bland annat riktade statsbidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling i skolan, jämlikhetspeng till skolan, bidrag till socioekonomisk eftersatta 
kommuner, förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Budgetpropositionen 
beslutas under december av Riksdagen. 

Komponentredovisning 
Nya riktlinjer för investeringar är beslutade och nämnderna har utgått från dessa i budgetförslagen. 
Nytt för år 2017 är förändrade redovisningsprinciper avseende komponentredovisning. De 
investeringsäskanden som bedöms ligga inom regelverket för komponentredovisning har hanterats i 
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Planeringsförutsättningar 

enlighet med det nya regelverket. Kortfattat medför förändringen att vissa större kostnadsposter som 
hittills bokförs inom driften framöver kommer att bokföras som investeringar. Nämnderna redovisar 
därför förslag på oprioriterade omflyttningar från driftbudget till investeringsbudget. I samband med 
den förändrade redovisningsprincipen uppstår en viss resultatpåverkan, men omfattningen är initialt 
svårbedömd. 

Pensionsskuldens utveckling och redovisning 
En statlig utredning föreslår förändringar inom den kommunala redovisningslagen från och med år 
2019. Om lagförslaget beslutas kommer det bland annat att medföra att den så kallade blandmodellen 
för redovisning av pensionsskulden avvecklas. Förslaget innebär att pensionsåtagandet, där för 
närvarande merparten ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ska redovisas i sin 
helhet i balansräkningen. Den ändrade redovisningsprincipen kommer troligen medföra 
resultatpåverkan, men omfattningen är ännu svårbedömd. Med förslaget lyfts stora risker in i 
balansräkningen vilket medför en ökad känslighet för yttre förändringar som ökar resultatets 
volatilitet. Soliditeten kommer att sjunka till följd av de nya redovisningsprinciperna. För år 2018 
innebär en ny redovisningslag att dubbla bokslut ska upprättas, så att jämförande poster är 
framräknade till 2019 års budget och bokslut. 

Balanskravsutredning i budget 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en resultat-
utjämningsreserv. Reserven uppgår till 90,3 mkr (avsättningar för åren 2010-2016). 

Enligt författningskommentarerna bör beslut om att reservera till respektive använda medel från RUR 
i första hand fattas i samband med beslut om budgeten. Därför presenteras i budgeten en balanskravs-
utredning som på ett tydligt sätt anger de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är 
aktuella, liksom de olika summeringsnivåerna. 

Kommunens budgeterade resultat för helåret 2017 klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att 
intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska 
återföras. Den årsprognos som lämnas i samband med den fördjupade månadsrapporten i mars 
indikerar att kommunen kommer att uppvisa ett positivt resultat för helåret 2017. Årsprognos per 
delårsrapport augusti pekar på 23,8 mkr 

Tkr Budget 2017 efter Prognos helår 2017 enligt Prognos helår 2017 enligt 
anslagsöverföring fördjupad månadsrapport delårsrapport augusti 

mars 
Årets resultat 40 253 42 436 23 808 

Reducering av samtliga realisationsvinster - - -

Vissa realisationsvinster enligt - - -
undantagsmöjligheter 
Vissa realisationsförluster enligt - - -
undantagsmöjligheter 
Orealiserade förluster i värdepapper - - -

Återföring av orealiserade förluster i - - -
värdepapper 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 40 253 42 436 23 808 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - -

Disponering från resultatutjämningsreserv - - -
(RUR) 
Prognostiserat balanskravsresultat 40 253 42 436 23 808 
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Planeringsförutsättningar 

Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2017) 
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Budgeterat resultat för år 2018, 40,4 mkr motsvarande 1,7 % av skatter och bidrag, är bättre än i VEP 
2017-2019 förklarat av förbättrade prognoser för skatte- och statsbidragsintäkter. Beräkningarna 
baseras på aktuell prognos från september från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2019 beräknas 
ett resultat på 19,5 mkr och 2020 är resultatet enligt aktuellt förslag 6,7 mkr. 

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 27,5 mkr för år 2018, 34,1 mkr 
för år 2019 och 36,3 mkr för år 2020. 
Det årliga resultatmålet, 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag, ligger i intervallet cirka 35-47 mkr. Som 
framgår av grafen ovan når resultatet målnivån 2018, men inte under 2019-2020. 

Aktuell prognos, som presenterades i delårsrapporten, för 2017 pekar mot ett resultat under 
målintervallet. 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2012 
utfall 

2013 2014 2015 2016 2017 
budget 

2017 
prognos 

2018 
budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

mkr Nettoinvesteringsvolym 

Egenfinansierat Externt finansierat Förskjutna 

Nettoinvesteringsvolymen har, efter ett par investeringstunga år, dämpats under 2016 och 2017. I 
förslaget till VEP 2018-2020 ökas investeringstakten och 2018 budgeteras investeringar för 250 mkr, 
inklusive en liten del förskjutna projekt från tidigare år. Enligt budgetförslaget egenfinansieras under 
2018 en investeringsvolym på 164 mkr (exkl. förskjutna) och 73 mkr finansieras externt. 
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Likviditet betalningsberedskap antal dagar Likviditet, betalningsberedskap antal dagar 
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Som framgår av grafen ovan förväntas antalet likviditetsdagar under VEP-perioden ligga stabilt kring 
målvärdet 30 dagar utifrån aktuella antaganden av bland annat investeringsvolym och extern 
finansiering. 
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Soliditet Soliditet inkl total pensionsskuld 

Soliditeten, andelen egenfinansierade tillgångar, kommer att sjunka något i takt med ökad 
lånefinansiering. Piteå kommun har en hög soliditet relaterat till andra kommuner både inklusive och 
exklusive hela pensionsskulden. Som jämförelse var medelvärdet 2016 bland landets kommuners 
46 % exklusive pensionsskuld, vilket inte är långt ifrån den nivå Piteå uppvisar med pensionsåtagandet 
inkluderat. 
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Planeringsförutsättningar 

Sammanfattande kommentar 

Aktuellt förslag ger för 2019-2020 resultatnivåer under uppsatt målintervall. Kommunen har en god 
finansiell ställning med god soliditet, vilket bedöms gälla för hela planperioden. Utifrån aktuella 
antaganden om bland annat investeringsvolym och dess finansiering bedöms likviditeten stabil och 
målvärdet för 2018 uppnås. 

Finansiella nyckeltal Mål VEP 2017-

2019 för år 

2018 

KS förslag VEP 

2018-2020 för 

år 2018 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

1,5 - 2,0 % Nej, 0,03 % Ja, 1,7 % 

Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Minst 30 dagar Ja, 43 dagar Ja, 31 dagar 
(exkl. kredit), 
106 dagar (inkl. 
kredit) 

Soliditet Inga lån, 
undantag kan 
ske för 
bostadsbyggande 
och strategiskt 
långsiktiga 
investeringar. 

Ja, 0 lån Ja, 73 mkr till 
bostadsbyggande 
och andra 
strategiskt 
långsiktiga 
investeringar. 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. 0 kr Ja, 0 tillskott Ja, 0 tillskott 

Känslighetsanalys 

Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Tabellen 
nedan visar hur olika procentuella förändringar av viktiga kostnads- och intäktsposter påverkar 
kommunens ekonomi. Generellt kan sägas att kommunen är mycket beroende av skatteintäkter och 
generella statsbidrag på intäktssidan. Denna känslighet för konjunktursvängningar och statliga beslut 
är inget unikt för Piteå kommun, utan realitet för kommunsektorn. Det är därför av stor betydelse att 
ha väl fungerande analys- och signalsystem. 

Händelseförändring Kostnad/intäkt, mkr 

Löneförändring med 1 % 

Nettokostnadsförändring med 1% 

Generella statsbidrag med 1% 

Förändrad utdebitering med 1 kr 

10 heltidstjänster (29 000 kr) 

Förändrad befolkning 100 personer (utjämningssystem) 

1 % ökad ränta vid lån på 100 mkr 

-17,3 

+-20,4 

+-2,2 

+-94,0 

+-4,8 

+-5,1 

-1,0 
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Planeringsförutsättningar 

Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv 
Analysen görs utifrån en samlad bild av nämndernas förslag, och redovisas med följande disposition 
 Inledning 
 Prioriterade mål 
 Nämndernas svar på budget riktlinjernas utvecklingsområden 
 Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag 

Inledning 

Grunden för driftbudget har varit KF:s beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2018-
2020” som anger nämndernas uppdrag. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska 
klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 

Kommunledningsförvaltningen gör fortsatt bedömningen att målet om 43 000 invånare kommer att 
uppnås runt år 2020. Utifrån det är det viktigt att ha ett nytt mål i sikte på 46 000 invånare, så att 
engagemang och samling kring befolkningsmålet består. Viktiga framgångsfaktorerna för 
möjligheterna att uppnå detta, samstämmer med de prioriterade målen, det behövs aktivt arbete för att 
bygga attraktiva bostäder och för skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i 
utvecklingen av Piteå. I det arbetet är det viktigt att se ett starkt civilsamhälle som en resurs. 

Det är också avgörande att kommunens näringsliv fortsätter att växa genom både nyetableringar och 
utveckling av befintliga företag, samt att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva 
arbetsplatser. Den största oron är i dagsläget demografiutvecklingen som medför ökad 
försörjningsbörda i en allt snabbare takt. 
För att möta demografiutvecklingen krävs såväl resursanpassning och ökad samverkan som att 
utveckla attraktiva arbetsplatser i den kommunala organisationen. En förutsättning för ovanstående är 
att kommunen lyckas skapa ett klimat för innovation och verksamhetsutveckling. Ett klimat som både 
tydliggör nödvändigheten av att se över och effektivisera processer i våra verksamheter, men som 
också utifrån attraktiv arbetsgivare skapar ett klimat för medarbetare att de deltar i den framtida 
utvecklingen. Det arbetet är en kritisk framgångsfaktor med avgörande betydelse för att fortsatt kunna 
erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av. 

Att skapa förutsättningar för inflyttning och tillväxt innebär hård belastning på kommunens 
investeringsbudget och kräver prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig 
förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna 
driftbudgetramar. 

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte 
att möta omvärldsanalysen, stärka de tre prioriterade målen och en långsiktigt hållbar utveckling, 
innebär budget 2018 och VEP 2018-2020 att inga nya ramtillskott ska äskas, i syfte att stärka det 
ekonomiska resultatet. Det är av största vikt att samtliga nämnder och bolag känner ett gemensamt 
ansvar för det arbetet.  På lång sikt är målet att ha ett resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella stadsbidrag på minst 1,5 -2 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov, 
utifrån de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna. 

Prioriterade mål 

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 46 000 invånare år 2030 
På det strategiska planet är arbetet inriktat på dialog och ökad samverkan med näringsliv och det civila 
samhället. Ett Piteå för alla med ökad mångfald, kvinnors hälsa som tillväxtfaktor samt innovation och 
verksamhetsutveckling är också viktiga faktorer. För att nå målet om 43 000 till 2020 och 46 000 till 
2030 måste strategi och arbete för inflyttning vara levande. En kritisk framgångsfaktor är 
kompetensförsörjning genom att både nyrekrytera och verka för att behålla medarbetare till 
kommunens service och tjänster. 
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Planeringsförutsättningar 

Delaktighet för tillit och tilltro handlar i botten om att ”värna om” och utveckla demokratin. Tillit och 
tilltro stärker känslan av en trygg boendeort. Mycket som görs i lokalsamhället främjar demokratin, 
såväl kommunens utvecklingsarbete, en korrekt myndighetsutövning samt kulturens och 
civilsamhällets roll. 

Fortsatt gäller att möjligheter att stimulera till inflyttning bygger på att en kommunal service med bra 
tillgänglighet upprätthålls, men också goda möjligheter till pendling för att nå arbetsmarknaden i 
regionen. En sammanflätad utveckling där Piteå som bostadsort, Piteå som studentort samt Piteå som 
etableringsort tillsammans stärker bilden av Piteå som en attraktiv ort att leva, verka och bo i. En 
stärkt övergripande samhällsplanering och ett kontinuerligt översiktsplanearbete behövs för en 
planering som följer samhällsutvecklingen. 

En god skolkommun är viktigt för en attraktiv ort. En skola som är modern och följer med i 
utvecklingen kan stimulera till ett livslångt lärande. Digitalisering, skola för hållbarhet och en 
gymnasieskola som attraherar unga att studera vidare är viktiga delar. 

Fritiden värdesätts allt högre och omfattar såväl kulturutbud och mötesplatser som ett attraktivt 
friluftsliv. Föreningslivet är under förändring och det behövs en översyn kring hur kommunen ska 
möta utveckling och samverkan med det civila samhället. Fritids- och friluftsliv är viktigt för alla 
grupper, viktiga faktorer i det arbetet är folkhälsa och tillgänglighet. 

Piteå som ort har goda värden vad avser trygghet i flera undersökningar. Trygghet är en god bas för ett 
samhälle som ska utveckla tillit och deltagande för ett gemensamt samhällsbyggande, och därför är 
trygghetsarbetet fortsatt viktigt. Personer i Piteå ska känna trygghet i att deras intresse och 
angelägenheter tillvaratas oaktat deras egen förmåga. Genom rätt stöd ska kommunen underlätta för 
personer att leva ett självständigt liv. Det ska finnas ett stöd för att tillgodose medborgarnas behov av 
ett självständigt liv och en skälig levnadsnivå. På kommunnivå når Piteås skolor goda resultat, och är i 
nationella jämförelser rankade bland landets främsta. Skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar 
på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. SAM-
projektet (samverka, motivera och agera) ska bidra till främjande av förebyggande arbete för att 
förbättra ungas psykiska hälsa.  

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
I Piteå är social uthållighet ett av de tre ben som samhällsbyggandet vilar på, och det finns ett direkt 
behov av att mångfalden i samhället ökar. Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av 
FN:s toppmöte, åtagit sig att leda världen mot en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och 
dess konventioner utgör grunden i arbetet för Agenda 2030 enligt regeringens strategi. I det uppdraget 
ingår också att öka kunskap och kompetens kring det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter. 
Piteå kommuns riktlinjer för Mänskliga rättigheter har för perioden 2017 och 2018 fokus på attityder 
och kunskap, integration, tillgänglighet, samhällsbyggande samt jämställdhet. 

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya 
utmaningar. Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder. 
Kommunledningsförvaltningen, har ett uppdrag att samordna och följa det kommunövergripande 
arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. För att 
nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas möjligheter att 
delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Samverkan med civilsamhället behöver stärkas för att 
kunna erbjuda de tjänster och den service som efterfrågas. Inför 2018 ska kompetens och kunskap 
stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället. 

För att utöka möjligheterna till inflyttning och möjliggöra att asylsökanden och flyktingar väljer att 
stanna som boende i Piteå är det viktigt med ett gott mottagande. I det arbetet pågår både folkbildning 
och dialog samt att det riktade samarbetet med företag och föreningar fortsätter. För ett gott 
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Planeringsförutsättningar 

mottagande krävs också att praktikplatser, arbetstillfällen och rekryteringar ger förutsättningar för att 
nya invånare i Piteå kan nå ett inträde på arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att kommunens verksamheter, service och tjänster organiseras så att alla boende i Piteå, 
oavsett bakgrund och erfarenheter tas emot på bästa sätt. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att 
erbjuda utbildning till alla nyanlända barn, även asylsökande. Språksluss, mottagningsenhet och 
integrering av elever i grundskolan innebär både en ökad mångfald och nya utmaningar på skolorna i 
Piteå. SFI (svenska för invandrare) arbetar för att ge stöd i det svenska språket. 
Jämställdhet är en del i mångfaldsarbetet och sker på bred front i alla verksamheter inom kommunen. 
Trots intensivt arbete så nås inte önskade resultat. 

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
En förutsättning för ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Bostäder behövs 
för olika målgrupper i en inkluderad miljö. En central del i detta är det pågående arbetet med att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Nya gruppboenden ska tas i drift och ett nytt vård- och 
omsorgsboende planeras. Översiktsplan är antagen. Fördjupad översiktsplan i kommunens 
landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för 
att möta målet. 

Samhällsbyggandet i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal 
etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Bland annat renoveras och byggs om för att kunna 
erbjuda bostäder till flyktingar. Ett antal större projekt är under planering exempelvis nya 
bostadsområden, två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. Dessa 
bostadsområden kan innebära behov av omflyttning av befintlig verksamhet som skola och bibliotek. 

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till 
år 2020 utifrån de politiska målen för tillväxt. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder byggts. 
Under 2014 tillkom 140 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus (SCB). Efterfrågan på och antalet 
beviljade bygglov för enfamiljshus har ökat under 2016.  I färdiga detaljplaner finns utrymme för att 
bygga ca 400 bostäder, varav Universitetsområdet representerar största delen. Planläggning i tidiga 
skeden pågår för ytterligare ca 800 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt 
byggbar mark innebär ovanstående att från och med 2013 till i slutet av 2018 kan ca 900-
1 000 lägenheter ha tillkommit, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Planering pågår för 
ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i 
tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm och Rönnen/Norrmalm 
som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 
2012 om 1 600 bostäder nås till 2020. 

En god infrastruktur med lättillgängliga och säkra kommunikationer, väl utbyggt bredband möjliggör 
rörlighet såväl inom kommunen, som utanför kommunen. Att stärka möjligheter till pendling gör det 
också attraktivt att ha sitt boende i Piteå även för dem som studerar och arbetar på annan ort. 

Nämndernas svar på särskilda uppdrag i riktlinjer för VEP 2018 

Jämställdhet och kvinnors hälsa 
Kommunstyrelsen lyfter det kommunövergripande och samordnande arbetet som riktar sig såväl 
externt som internt. Jämställdhet kommer att integreras i rekryteringsarbetet och inom 
lönekartläggning. Då Piteå kommun utgör en stor arbetsgivare är bedömningen att det interna arbetet 
kommer att ge positiva effekter även för den geografiska orten. I riktlinjer för mänskliga rättigheter 
anges åtgärder och omfattar såväl jämställdhet som kvinnors hälsa ingår. Socialnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillsynsnämnden poängterar vikten av ett långsiktigt arbete 
genom att årligen genomföra minst en jämställdhetskartläggning, för att därefter kunna vidta åtgärder. 
Därutöver lyfts vikten av att jämställdhet ska integreras in i planeringsinstrumenten för att bidra till 
hållbarhetsperspektivet. Socialnämnden kopplar ihop kvinnors hälsa med delaktighet och beskriver ett 
arbete med hälsosammare schemaläggning med brukaren i fokus. Fastighets- och servicenämnden 
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Planeringsförutsättningar 

kopplar ihop arbetet med jämställdhet och kvinnors hälsa och kommer fortsatt att arbeta med att skapa 
förutsättningar för heltidstjänster, minskad sjukfrånvaro med fokus på friskvård och hälsofrämjande 
arbetsplatser. 
Övriga nämnder beskriver redan pågående arbete som bedrivs utifrån respektive nämnds beslutade 
handlingsplan. Kultur och fritidsnämnden säger att de kommer att arbeta med frågan under 2018, 
ingen planering är klar i dagsläget. 

Delaktighet i syfte att skapa kostnadseffektiva processer 
Kommunstyrelsen lyfter arbete kring program för aktivt medarbetarskap vilket ska stärka 
medarbetarens roll och bidra till yrkesstolthet. Lärplattform som kan ge nya metoder av 
kompetensutveckling kan också effektivisera processer. Dessutom tydliggörs skillnader i möjliga 
arbetsområden som kan drivas i annan organisationsform och vilka arbetsområden som utgör 
styrelsens förlängda arm och därmed även fortsatt bör organiseras inom förvaltningsformen. Barn- och 
utbildningsnämnden lyfter innovationsarbetet ska ha sin utgångspunkt i digitaliseringssträvanden, 
Översyn av Strömbacka 2025, Översyn av förskole- och skolområden/ledarskap och administration 
Miljö- och tillsynsnämnden lyfter också översyn av utveckling med inriktning mot digitalisering och 
utvecklade arbetsformer kopplade till en långsiktig planering. 
Socialnämnden ser schemaläggning av personalresurser som en viktig process att utveckla och arbetet 
har startat med både bemanningsenhet som utvecklat sina processer samt fortsatt arbete med hälsosam 
schemaläggning med brukaren i fokus. 

Samverkan 
Alla nämnder har beskrivit sitt arbete med samverkan. Det är framförallt pågående samverkan som 
beskrivs. Några nämnder pratar om möjlig utveckling med andra kommuner medan det inte är någon 
nämnd som nämner samverkan med parter i civilsamhället som en möjlighet inom planperioden. 

De nya arbetsområden som beskrivs är enligt nedan; 
Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbete med PIKAB, E-nämnden inom digitalisering samt 
samverkan med Älvsbyns kommun. Inom innovationsarbetet pågår samverkan med Skellefteå 
kommun. 
Barn- och utbildningsnämnden lyfter nya samverkansområden för både ungdomsarbetslöshet samt 
skydd mot väpnat våld i skolan som göra i samverkan med flera aktörer i samhället. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden lyfter samverkan med Region Norrbotten kring barn och unga 
och dess psykiska ohälsa. Miljö- och tillsynsnämnden anger att pågående gemensamma projekt med 
andra kommuner på sikt kan leda till nya organisatoriska lösningar. Även digitalisering och ny teknik 
nämns som samverkansområden. Överförmyndarnämnden lyfter att deras arbetsbörda börjar plana ut 
genom att trycket på ensamkommande barnminskar, där öppnas personella möjligheter för att kunna 
utveckla samverkan med Älvsbyn. 

Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag 

Årets anvisningar är tydliga när det gäller att inga äskanden om ramökningar ryms inom 
budgetarbetet. Det är dock flera nämnder som lyfter kommande konsekvenser utifrån den ram de har i 
dagsläget. 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten bedömer att med prioritering klara löpande 
förvaltning inom nuvarande driftramar. Fokus kommer att ske på de tre prioriterade målen och 
beslutade uppdrag, samt de ledningskonsekvenser som prioriterats i riktlinjer inför VEP 2018-2020. 
Bedömningen är att det kommer att kräva både prioritering och omprioriteringar för att kunna 
genomföra uppdragen framgångsrikt, och arbeta för ökad måluppfyllelse. Kritiska områden är brist på 
rörliga medel samt hård belastning på planbudgeten. För investeringar äskas 45 mkr för 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden ser ökade kostnader för volymökning i förskolan, grundskola, fritidshem och 
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Planeringsförutsättningar 

gymnasieskola. Om BUN ska klara verksamheten inom befintliga ramar behöver BUN minska 
personaltätheten vilket bl.a. innebär större barngrupper. För VEP-perioden beräknas volymökningen 
beräknas totalt till 17,6 miljoner kronor. Nationell strategi för digitalisering innebär initialt ökade 
investeringsbehov. Ett flertal översyner för effektivare processer planeras 2017/2018. För 
investeringar äskas ca 76 mkr för 2018. 

Fastighets- och servicenämnden 
Strategiskt arbete för ökad mångfald bedrivs med fokus på att minska utanförskap. Kritiska områden 
som lyfts är eftersatt underhåll och reinvesteringar, volymökningar ute i verksamheterna, samt 
personalförsörjning. Eftersatt underhåll påverkar dels fastigheterna och dels arbetsmiljö för 
kärnverksamhetens personal, deras kunder, lokalvård och vaktmästeri. Utökade volymer i 
verksamheter som förskola, skola, vård och omsorg påverkar nämndens möjligheter att inom befintliga 
ramar leverera service och tjänster till verksamheterna. Det totala underhålls- och 
reinvesteringsbehovet har passerat 350 mkr och är betydligt större än tillgängliga resurser. För 
investeringar äskas ca 96 mkr för 2018. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Konsekvensbeskrivningen handlar främst om nya investeringar för ökad attraktivitet, stöd till 
föreningslivet och nya mötesplatser. Kontinuerliga investeringar genom park- och lekparksplan lyfts 
för långsiktig planering. Nämnden äskar om en årlig ”Kulturmiljon”. För investeringar äskas ca 10 
mkr för 2018. 

Miljö – och tillsynsnämnden 
Måluppfyllelse för riktade mål kräver att tillsynsuppdraget och ambitioner balanseras mot tillgängliga 
resurser. Det saknas enligt kartläggning av tillsynsbehov och tillgängliga resurser ca 
40 % bemanning vilket innebär starka prioriteringar och ett behov av att utveckla arbetssätt och 
arbetsformer. Internt utvecklingsarbete förväntas ge en mer långsiktig planering av tillsynsarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden har fokus på prioriterade mål, med fortsatt fokus på en stärkt övergripande 
samhällsplanering, som trafikplanering, översiktsplanering, god planberedskap samt stödfunktioner till 
dessa processer. Även här signaleras resursbehov för att kunna möte utvecklingstakten. Därutöver är 
det viktigt med mångfaldsarbetet, och åtgärder riktade till barn och unga för att främja ett socialt 
hållbart samhälle. Riktade insatser för den grupp unga som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden är viktig för en stärkt måluppfyllelse. Utbildningsformerna är under förändring. En 
oro för förändringar av riktade statsbidrag som påverkar nämnden negativt med 2,7 mkr. Genom 
samverkan kring ny teknik och nya arbetssätt skapas bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling 
och högre kvalitet. Digitalisering kan komma att på sikt behöva årliga investeringsmedel. För 
investeringar äskas ca 38 mkr för 2018. 

Socialnämnden 
Nämnden har inför 2017 fått ökad driftram med 15 mkr samt ytterligare riktade medel på 5 mkr till 
gruppboenden. Till detta kommer nämndens egna vardagsbesparingar. 
Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att systematiskt genomlysa verksamheter i syfte att hitta 
effektiviseringar och lägre kostnader. Orosanmälningar för unga ökar och ger en ökad arbetsbörda på 
verksamheten, samtidigt ligger antal placeringar på institution kvar på en hög nivå. 
Demokratiutvecklingen visar på ökat andel äldre, de kommande åren sker ökningen främst bland de 
yngre pensionärerna 65-79 år, fram till 2021 ökar antal över 80 år med 200 personer. För investeringar 
äskas 67 mkr för 2018. 

Överförmyndarnämnden 
Verksamheten ser ett ökat tryck genom en kontinuerligt ökande ärendemängd. Samtidigt minskar för 
närvarande, antalet ensamkommande barn vilket kan lätta på arbetsbördan. Samverkan med Älvsbyn 
kan vara en lösning för att bibehålla resurser och möjliggöra en större flexibilitet. 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Vision 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem” 

2. Prioriterade mål för Piteå kommun och Piteå kommuns koncern 

Kommunfullmäktige har beslutat om följande tre prioriterade mål 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare. 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny målstruktur som gäller från och med 2017. Det finns 14 övergripande 
mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är 
riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om ett antal 
nämndmål. 

2018 innebär valår vilket ställer särskilda krav på kommunfullmäktige före och efter valet varvid extra kostnader 
kommer att uppstå. Det avser främst utbildning av det nya kommunfullmäktige, avtackningar etc. I 
budgetförslaget, liksom tidigare valår, beskrivs att engångskostnader uppstår under 2018-2019 relaterat till två 
utbildningstillfället på två respektive en dag med tillhörande extra arvodeskostnader och utbildningskostnader. 

Under 2019 kommer också papperslösa sammanträden att behöva realiseras vilket kommer att påverka 
investeringsbehovet och till viss del driftkostnaden. För detta äskas medel för tekniska hjälpmedel och en 
löpande drift för dessa. Efter år ett ska dock driftkostnaden för kommunfullmäktige sammantaget sjunka på 
grund av minskat behov av kopierings och utskickskostnader. Parallellt med budgetprocessen kommer ett ärende 
att behandlas gällande möjlighet till leasing av IT-utrustning vilket i efterhand minskar investeringsbehovet. 
Detta kan också underlätta delvis planering och införande av tekniken för papperslösa sammanträden. 

KF föreslår att ett extra sammanträde årligen införs där bokslutsinformation från nämnderna ges till samtliga 
ledamöter. För detta behövs ramtillskott på 250 tkr. 

Valnämnden: 
Under 2018 hålls val till riksdag, landsting och kommun. Under 2019 genomförs val till europaparlamentet. 
Presenterat budgetförslag tar därför höjd för detta utifrån faktiska erfarenheter från valet 2014 justerat med 
kostnadsökningar under åren. Det avser allt från arvoden till lokalhyra, material och omkostnader 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Kommunfullmäktige har inga uppdrag att redovisa. 

4. Taxor 

Kommunfullmäktige och valnämnden har inga taxor. 
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Kommunfullmäktige 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 41 150 720 720 50 
Kostnader 3 504 3 415 5 246 5 693 3 514 
Netto 

varav 

3 463 3 265 4 526 4 973 3 464 

Kommunfullmäktige 3 426 3 193 3 424 3 871 3 392 
Valnämnd 

Investeringar 

Inkomster 
Utgifter 
Netto 

37 72 1 102 1 102 

0 
0 

72 

Kapitalkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

Utbildningsinsats KF (engångsanslag) 
Statsbidrag för val 
Val (riksdag, kommun, landsting) 
Val (europaparlamentet) 

-670 
1 700 

0 

450 
-670 

1 700 

0 

Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo) 150 150 150 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 100 100 100 
Utbildningsinsats nya fullmäktigeledamöter 450 
Val (riksdag, kommun, landsting, europarlament) 1 030 1 030 
Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo) 150 150 150 

Utbildning nya KF-ledamöter: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för 
nya ledamöter efter kommande val. 

Val: Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka 
kostnader för riksdags, kommun, landstings- respektive 
europaparlamentsval. 

Extra sammanträde: Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra ett 
extra sammanträde med bokslutsinformation från 
nämnderna. 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunfullmäktige får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar 

Papperslösa sammanträden: Återkom i VEP 2019-2021 
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Revision 

Revision 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdrag 

Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska at styrelse och nämnder bedriver 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som 
lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att 
den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 
Kostnader 
Netto 

varav 
Kostnader revision kommunen 

Driftbudget ingår ovan 

Utbildningsinsats nya revisorer 
samt fler sammanträden i samband 
med byte 
Prisökning 2018 

0 
1 361 
1 361 

0 
1 402 
1 402 

1 402 

0 
1 432 
1 432 

1 432 

15 

0 
1 512 
1 512 

1 512 

80 
15 

0 
1 432 
1 432 

1 432 

15 

Drift (tkr) 

Priser 2018 
Utbildningsinsats nya revisorer 

2018 

15 
2019 

15 
80 

2020 

15 

Utbildning nya revisorer: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för 
nya revisorer efter kommande val. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 4 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 4 4 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Styrelsens planerade åtgärder: 
Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de styrande dokument som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. Styrelsen har ett särskilt ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning i ett kommunövergripande perspektiv. 

För att nå befolkningsmålet på 43 000 respektive 46 000 invånare är viktiga faktorer att öka mångfalden i 
samhället och att öka samverkan med civilsamhället för att kunna inkludera nya medborgare. En förutsättning för 
ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Som en del av detta pågår ett arbete med att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Samarbetet med hyresvärdar i Piteå bör fördjupas för att underlätta en smidig 
inflyttning i samband med nyrekryteringar. Översiktsplanen är antagen. En fördjupad översiktsplan i kommunens 
landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för att nå 
befolkningsmålet. Antalet bygglovsansökningar har ökat med 17 % för början på året jämfört med samma tid 
2016. 

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya utmaningar. 
Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder vilket kommunledningsförvaltningen 
har ett uppdrag att samordna och följa. Inom kommunledningsförvaltningen ska alla medarbetare genomgå 
utbildning i mänskliga rättigheter. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera 
medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Inför 2018 är ska kompetens och 
kunskap stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället. 

För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet utvecklas 
ytterligare samt att nya innovationsmiljöer stärks. Ett aktivt arbete med företagsfrukost, gemensamma analyser av 
nationella värderingar av näringslivsklimatet är andra exempel på arbeten som pågår. 

Med tillväxt uppstår också en tydligare konkurrens om arbetskraft där Piteå kommun som organisation arbetar 
aktivt för att ytterligare stärka arbetsgivarperspektivet. 

Kommunledningsförvaltningens arbete inför och under 2018 kommer att vara fokuserat på de uppdrag som 
kommunchef fått i riktlinjerna för 2018-2020. För samordning av ledning och styrning har kommunchef därför 
bildat förvaltningsövergripande styrgrupper. Som exempel kan nämnas flykting, integrering och 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

samhällsutvecklingsfrågor. Syftet med de olika styrgrupperna är att nyttja resurser smart och optimerat för att 
hålla tempo i särskilt viktiga frågor samtidigt som berörda förvaltningar aktivt deltar i arbetet. 

I takt med växande utmaningar för Piteå kommun blir också det inåtriktade arbetet än viktigare och en 
förutsättning för att lyckas. Det berör kommunledningsförvaltningens egna förutsättningar att klara de förvaltande 
uppdragen som är av kommunövergripande karaktär. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö prioriteras därför 
tillsammans med tydliga processer och ansvarsförhållanden inom organisationen för att hela organisationen ska 
kunna sträva mot samma mål. Den andra utmaningen är att resursmässigt skapa en balans mellan realiseringen av 
kommunstyrelsens olika uppdrag med de stödjande uppdrag som levereras inom kommunstyrelsen och till andra 
nämnder och förvaltningar. Dessa stödjande uppdrag, som är både operativa och strategiska till sitt innehåll, 
kommer att öka i betydelse i takt med att kraven på nämnderna ökar samtidigt som de har begränsade resurser. 

Inom alla kommunala verksamheter ökar personalomsättningen. Det innebär i sin tur att stödet från ordinarie 
personal ökar vid introduktion och inskolning på arbetsplatsen. De centrala funktionerna inom 
kommunledningsförvaltningen påverkas redan idag genom en större efterfrågan och förväntan på att rekrytera, 
förbereda, konfigurera, utbilda och stödja nyanställd personal och chefer i förvaltningarna. Det innebär därför en 
ökad arbetsbelastning. 

Sammantaget har Piteå goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär 
fortsatt ökade investeringar vilket leder till påfrestningar på kommunens likviditet och resultat. Piteå kommun 
står inför stora investeringsbehov vilket kommer att kräva lån som finansieringsform. Leasing av IT-utrustning 
blir också allt mer den förekommande affärsmodellen på marknaden. Att i ett sådant läge endast använda 
traditionella investerings- och reinvesteringsplaner begränsar och försvårar allt mer underhåll och utveckling av 
modern teknik. I vissa avseenden kan ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader både av 
engångskaraktär och löpande drift. Det är priset av att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för 
Piteå att möta framtidens utmaningar. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever som aldrig rökt, gy 
2, % 

Årlig förbättring Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel elever som aldrig druckit 
alkohol i gy 2, % 

Årlig förbättring Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel elever som aldrig använt 
hasch eller annan narkotika åk 2 
gy, % 

Årlig förbättring Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Debutålder rökning, alkohol, 
narkotika 

Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder rökning Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder alkohol Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 

- Debutålder narkotika Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 

Hur ser du på livet just nu? (skala 
1-10) 

Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll, % 

Lägre än riket och 
länet 

Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal invånare i Piteå kommun 43000 till år 2020 Trend - följa 
utveckling 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Oförändrad till 2020 
(jämfört med 2010) 

Trend - följa 
utveckling 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, 
index 1-100 

Öka Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 

Andel ungdomar som är öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
18-24 år 

Halvera till 2020 (från 
10,9 2015-12-31) 
SBN: I nivå med länet 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 

- Andel ungdomar i Piteå 
kommun som är öppet 
arbetslösa, % av befolkningen 
18-24 år 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Social hållbarhet 
- Andel ungdomar i Piteå 

kommun som är i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
18-24 år 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens 
utveckling 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal tillgängliga e-tjänster på 
kommunens webbplats 

Öka årligen Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Antal synpunkter Trend - följa 
utveckling 

Antal medborgarförslag Trend - följa 
utveckling 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Utveckling 
Agenda 2030 

Nöjdhet med bemötande och 
tillgänglighet - I kontakt med 
tjänstemän och annan personal, 
index 1-100 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Vilka möjligheter har du att föra 
fram dina åsikter till de som 
bestämmer i kommunen? 

Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Nytt 
Förslås som ny årlig 
fråga i Personligt 

Antal unga som deltagit i Unga i 
Piteå - Totalt 

Öka årligen Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Behålls 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, % 

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

Andel som får svar på e-post 
inom två dagar, % 

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

Informationsindex för 
kommunens webbplats - Totalt 

Högre än 
kommunsnitt 

Tillgänglighet 
Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

Andel som har tillit till de flesta 
människor 

Lokalsamhällestillit Nytt 
Varannat år SCB 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel utrikesfödda av 
befolkningen, % 

Öka årligen Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-
100 

Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd-Medborgar-Index 
- Miljöarbete (förutsättningar att 
leva miljövänligt), index 1-100 

Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 
Uthållig kommun 

Sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare 

I nivå med rikssnittet Folkhälsa 
Jämställdhet 
Attraktivitet 

Andel invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd 
kommun, % 

Högre än länet och 
riket för kvinnor och 
män 

Redovisas de år 
enkäten genomförs 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är etiskt 
märkta, ekologiska eller 
lokalproducerade, % 

Trend - följa 
utveckling 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är etiskt 
märkta, % 

Trend - följa 
utveckling 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
ekologiska, % 

Trend - följa 
utveckling 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
lokalproducerade, % 

Trend - följa 
utveckling 

Nöjdhet med trygghet, index 1-
100 

Mänskliga rättigheter 
Säkerhet 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Medborgarnas 
upplevelse 

Anmälda våldsbrott i kommunen, 
antal/100 000 inv 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Tillgänglighet arbetsmarknad 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Över medel för riket Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra 
kommuner 

MFD utvecklar ny 
enkät 
Omformuleras när ny 
enkät blir känd. 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, 
boendeformer, trivsamhet), index 
1-100 

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

Nöjdhet med att bo och leva i din 
kommun (Nöjd-Region-Index), 
index 1-100 

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

Nöjdhet med kommunikationer, 
index 1-100 

- Nöjdhet med gator och vägar, 
index 1-100 

- Nöjdhet med gång- och 
cykelvägar, index 1-100 

Trend - följa 
utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 
Trend - följa 
utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 
Trend - följa 
utveckling 
Medborgarnas 
upplevelse 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 
Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal bygglov i landsbygd Levande landsbygd 
Antal företagsetableringar i 
landsbygd 

Levande landsbygd 

Befolkning landsbygd Trend - följa 
utveckling 
Levande landsbygd 

Befolkning stadsbygd Trend - följa 
utveckling 
Levande landsbygd 

46 



   

 
 

 

 
        

 
 

    

  
  

  

    
   

  
   

    
   

      
 

   

        
 

   

      
 

 

   

    
 

   
 

 

   

   
   

   
 

 
 

   

  
   

 
   

  
  

  
 

 

    
 

 

      
  

 

 
     

  
 

 

 
       

     
 

    

       
        

 
  

  

  
  

  
 

 

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal subventionerade 
anställningar/100 medarbetare 

Öka årligen Attraktiv arbetsgivare 
Mänskliga rättigheter 

Mäts per förvaltning 

Andel anställda med utländsk 
bakgrund, % 

Spegla befolkningen Mångfald 
Mänskliga rättigheter 

Antal rekryteringar Attraktiv arbetsgivare 
Generationsväxling 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Årets resultat Piteå kommun, mkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

Målnivån mellan 
1,5% - 2,0% 

God ekonomisk 
hushållning 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Likviditet; Betalningsberedskap i 
antal dagar 

Minst 30 dagar Kontroll 

Soliditet (kommunen), % Målvärde ska 
utarbetas 

God ekonomisk 
hushållning 

Arbete med avtalstrohet 
redovisas, (Ja=1, Nej= 0) 

Kontroll 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Återredovisning av beslutade uppdrag från såväl tidigare som redan påbörjade uppdrag från riktlinjerna 2018-
2020 är redovisade i löpande text under avsnitt 2 Mål och nyckeltal och avsnitt 4 Prioriteringar utifrån mål samt 
konsekvenser för måluppfyllelse. 

4. Taxor 

Kommunstyrelsen har endast en taxa som avser priset för kopior av handlingar. Ingen taxeökning föreslås. 

5. Ekonomi 
Kommunstyrelsen gemensam Central pott 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 
Kostnader 0 4 441 15 414 26 483 37 246 
Netto 

Investeringar 

Inkomster 

4 441 15 414 26 483 37 246 

Utgifter 0 57 951 26 200 41 300 39 800 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, itn 

0 57 951 26 200 41 300 39 800 

rta) 

Driftbudget ingår ovan 

1 541 3 314 8 933 14 996 

Allmän driftpott 
Priser 2018 indexuppräkning 

2 800 2 800 2 800 2 800 

vissa anslag 100 100 100 100 
Innovationsfond SN/BUN 3 000 3 000 3 000 
Attraktivare arbetsgivare 1 000 
Driftkstn för Berget 8 000 16 000 
Grans budgetunderskott 5 200 3 650 350 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Drift (tkr) 

Innovationsfond riktad mot SN/BUN 
Attraktiv arbetsgivare 
Grans budgetunderskott 
Nytt demensboende Berget 

2018 

3 000 
1 000 
5 200 

2019 

3 000 

3 650 
8 000 

2020 

3 000 

350 
16 000 

Innovationsfond: Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad 
finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden som syftar till 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Attraktiv arbetsgivare: Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 2019. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att täcka befarat driftsunderskott 
under perioden 2018-2020. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 

Utveckling Christinaområdet 
Exploatering näringsliv 
Exploatering för ökad befolkning 
Lindbäcksstadion 
Fåröbron 
Nytt äldreboende 
Nytt gruppboende SO 
Byacentrum 
Parkeringsautomater 
Västra Kajen, replipunkt 
Universitetsområdet, infrastruktur 
Allmän investeringsfond till KS förfogande 

2017 

5 000 
16 500 
3 500 
6 000 

225 
2 000 
2 000 
8 000 

14 726 

2018 

10 000 
4 200 
8 000 
2 000 
2 000 

2019 

30 000 
3 300 
8 000 

2020 

30 000 
1 800 
8 000 

Totalt 

Kapitalkostnader (avskrivning, internränta) 
57 951 26 200 

639 
41 300 

2 285 
39 800 

4 248 

Utveckling Christinaområdet: Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. Samordnas 
med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras. 

Exploatering näringsliv: Ny investeringsram. Under 2018 ingår investering i 
infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i 
Södra Hamn. 

Exploatering för ökad befolkning: Ny investeringsram för nya tomter och tillhörande 
infrastruktur. 

Lindbäcksstadion: Lägre ambitionsnivå med inriktning mot 
infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig 
överenskommelse med exploatören. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Kommunledningsförvaltningen 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 21 677 8 053 10 000 10 000 10 000 
Kostnader 198 946 177 656 177 610 175 324 172 451 
Netto 177 269 169 603 167 610 165 324 162 451 
varav Tillväxtpolitisk reserv 

Investeringar 

22 548 22 548 22 548 22 548 

Inkomster 600 
Utgifter 17 191 -5 539 10 202 0 0 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

16 591 -5 539 10 202 0 0 

rta) 1 871 1 933 2 929 2 880 
Förändrade driftskostnader 

Driftbudget ingår ovan 

670 807 807 

Priser 2018 584 584 584 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 2 031 2 031 2 031 
Priser 2018 584 584 584 
Kommungemensamma medlemsavgifter 200 200 200 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen får göra omfördelning av driftanslag till 
investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att förvaltningen efter 
omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 
tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 
tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Reinvesteringar persondatorer 
Investering elevdatorer 1+1 gymnasiet 
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, 9 000 
nätverksutrustning) 
Datortillbehör pga garantitids utgång efter 3 år 
Skrivare/scanner/kopiator 60 
E-tjänsteplattform 197 
Mötesportal (politiker) 295 
E-arkiv (projektering) 650 
Totalt 10 202 0 0 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 933 2 929 2 880 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt 

Uppdrag 

Till kommunchef 
Investeringsråd: Tillsätta och leda investeringsråd med syfte att optimera 

den kommunövergripande samplaneringen av 
investeringssatsningar. Medlemmar i rådet föreslås vara 
förvaltningschefer för samhällsbyggnad, fastighets- och 
serviceförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialtjänsten samt kommun- och ekonomichef. 

Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, 
verksamhetsutveckling samt resultat- och 
prognosarbete. 

Samordning-/sammanslagningsmöjligheter 
utvecklingspotter: Utred möjlighet och lämplighet att slå samman/förändra 

kommunens olika verktyg för stimulans av 
verksamhetsutveckling. Bland annat förslagsverksamhet 
och verksamhetsutvecklingspott. 

Kommunchef/Kommunstyrelsen 
Innovationsfond: Utforma och besluta kring villkor och 

ansökningskriterier för innovationsfonden. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

Kommunstyrelsen Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 4 4 4 4 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 3 4 4 4 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 4 4 4 4 4 
Ekonomi 4 4 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 

Nämndens planerade åtgärder: 
Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats 
•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor 
får det stöd och den hjälp som då behövs 
Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt 
underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa 
skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att 
leva och verka i. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: 
Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och 
mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. Under 2016 färdigställdes projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt 
Piteå” med mycket lyckat resultat. Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt 
skapa en bra boende och livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: 
Ett led i att uppnå attraktiva boendemiljöer är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att informera och 
utbilda fastighetsägare och allmänhet samt kontroll av brandskyddet genom tillsyn. Vid 
olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. En 
riktad satsning för boende i glesbygd genomförs under perioden 2016 – 2018. Satsningen 
innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 
Räddningstjänsten sorterar under kommunstyrelsen organisatoriskt, nedan uppräknande mål är de som bedöms 
riktas mot räddningstjänsten. 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

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

Nämndsmål/Bolagsmål 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal personer utbildade inom 
området skydd och säkerhet 

1200 per år Säkerhet 

Andel elever i utvalda årskurser 
som undervisats i 
brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

- Andel elever i åk 7 som 
undervisats i brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

- Andel elever i gy 1 som 
undervisats i brandkunskap, % 

100% Attraktiv arbetsgivare 
Säkerhet 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal bränder per år Trend - följa 
utveckling 
Jämförelse andra 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

kommuner 
Antal bostadsbränder per 1000 
invånare och år 

Trend - följa 
utveckling 
Jämförelse andra 
kommuner 

Nöjd Medborgar-Index 
- Räddningstjänst 

Jämförelse andra 
kommuner 
Medborgarnas 
upplevelse 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal riktade insatser/år till 
kvinnor för att skapa intresse för 
räddningstjänstens yrken 

Minst 2 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Inga uppdrag att återredovisa. 

4. Taxor 
Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, 
rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen 
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. 
Se även bilaga. 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänst 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 4 161 3 634 3 634 3 634 3 634 
Kostnader 40 634 40 673 42 197 42 212 42 128 
Netto 

Investeringar 

Inkomster 

36 473 37 039 38 563 38 578 38 494 

Utgifter 2 343,4 4 517 2 200 1 900 1 900 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

2 343,4 4 517 2 200 1 900 1 900 

rta) 

Driftbudget ingår ovan 

106 272 503 

Priser 2018 104 104 104 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 856 856 856 
Priser 2018 104 104 104 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr 
från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, 
SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kommunstyrelsen för räddningstjänsten får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag 
under löpande budgetår med maximalt 500 tkr under förutsättning att förvaltningen efter omfördelning klarar en 
budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Investeringsram utrustning/fordon 
Totalt 

Kapitalkostnad (avskr, int rta) 

2 200 
2 200 

106 

1 900 
1 900 

272 

1 900 
1 900 

503 

Tillfälligt utökad investeringsram 2018: Ändring från 1 900 tkr till 2 200 tkr pga. renovering och 
utveckling av övningsfältet (material) 2018. 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 4 4 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 4 4 4 4 3 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

En god skolkommun kännetecknas av en god arbetsmiljö. Tillfredställelsen med det egna arbetet och trivseln på 
arbetet är viktiga faktorer för personalförsörjningen och för att trenden med ökad sjukfrånvaro ska brytas. 
Förvaltningen har fortfarande en hög andel behörig personal men möjligheten att rekrytera behöriga kommer att 
försämras under de närmaste åren. Nämnden ska fortsatt prioritera rekryteringsinsatser och åtgärder för att behålla 
medarbetare. Det pågår en rad satsningar som förväntas bidra till en högre måluppfyllelse inom verksamheten. En 
av dessa är att låta verksamheten genomsyras av arbetet med ”Skola för hållbarhet” enligt planen som antagits av 
nämnden. Nämnden betonar den sociala hållbarheten och särskilt det främjande och förebyggande arbetet för att 
förbättra ungas psykiska hälsa. Ett starkt fokus riktas också på elevhälsans insatser för att stödja elevens 
utveckling mot utbildningens mål. En översyn av Strömbackaskolans verksamhet och framtida utveckling 
genomförs under 2017 och åtgärder som följer av denna ska stärka Strömbackaskolans attraktivitet under VEP-
perioden. Från och med 1 augusti 2017 övergår gymnasieutbildningen vid Gran lantbruksskola från Region 
Norrbotten till Piteå kommun. Utbildningen blir därmed ett gott komplement till de nuvarande 
gymnasieprogrammen vid Strömbackaskolan. 
Under 2018 implementeras en huvudmannaplan som anger syfte och mål samt systematisk uppföljning för studie-
och yrkesvägledning (SYV) inom hela verksamhetsområdet. Den påbörjade kompetensutvecklingen (Läslyftet) 
bland lärarpersonalen ökar förutsättningarna för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga, vilket är 
avgörande för utveckling och lärande i skolan samt att underlätta framtida delaktighet i aktivt samhälls- och 
yrkesliv. Nämnden fullföljer också den del av skolstrukturplanen som avser år 2018 för att optimera enheternas 
möjligheter att genomföra sina uppdrag med den kvalitet och med det elevstöd som behövs. För att klara det 
väsentligt ökade barnantalet samt befolkningsmålet krävs snabbt fler och större förskoleenheter. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

För att möjliggöra en helhetssyn på kommunens uppdrag avseende de många nyanlända, har en styrgrupp 
etablerats i samverkan mellan Samhällsbyggnads-, Fastighets-, Social- och Utbildningsförvaltningarna. I 
uppdraget ingår också att tydliggöra roller och ansvar. 

Språkslussen Öjebyn har haft cirka 40 elever under läsåret, de integreras i kommunens grundskolor så snart de 
bedöms ha tillräckliga kunskaper. Lärare från verksamheten bistår inledningsvis mottagande skolor med 
undervisning i svenska som andraspråk för att underlätta integreringen. Språkslussen Havsbadet har för närvarande 
ca 50 barn i förskolan och 110 elever i mottagningsverksamhet och förberedelseklass. Under året har cirka 40 % 
av eleverna flyttat till annat boende, oftast i annan kommun och nya elever har tillkommit. Många av de elever 
som varit i Språkslussen Havsbadet sedan hösten 2016 ska integreras i kommunens skolor de närmaste månaderna, 
under förutsättning att de blir kvar i kommunen. 
Sedan slutet av föregående år har en förändring skett gällande de familjer som kommer till havsbadets anläggning. 
Huvuddelen av de barn/elever som i dagsläget kommer till verksamheten har tidigare vistats vid någon av 
Migrationsverkets anläggningar i andra delar av landet och många elever har även gått skola i Sverige. 
Utmaningen för Språkslussen Havsbadet inför hösten är att hantera den osäkerhet som finns gällande antal 
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Barn- och utbildningsnämnden  

barn/elever som kommer att finnas i verksamheten, vilka åldrar det är på eleverna, varifrån de kommer och om de 
har tidigare skolbakgrund. 
Sammanfattningsvis kommer skolorna i Piteå att ställas inför en positiv förändring genom att antalet elever med 
utländsk bakgrund ökar i skolorna samtidigt som det är en stor utmaning att tillgodose behovet av lokaler samt 
behöriga lärare. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Ett gemensamt arbete, med, UBF och fastighetsförvaltningen, pågår för att upprätta långsiktiga åtgärder utifrån 
beslutad klimatanpassningsplan. Nämndens fokus på behöriga lärare inom skolan gör det nödvändigt att fortsätta 
med omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för 
skolstruktur i Piteå kommun. Planeringsarbetet inför projektet att skapa en sammanhållen skolmiljö omfattande 
förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan, har påbörjats. Målet är att de nya lokalerna skall 
vara inflyttningsklara till vårterminen 2021. För att dessutom möta de riktlinjer för barngruppernas storlek som 
regeringen tagit fram behöver ytterligare förskolor byggas. Strömbackaskolans elevbyggen är unika i Sverige och 
borgar för en god utbildning samt en efterfrågad kvalitet från byggbranschen. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 5, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 9, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, gy 2, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Andel elever som upplevt sig 
mobbade det senaste året, % 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

- Andel elever i åk 7 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

- Andel elever i åk 9 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utv. 

Enkät Personligt 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Andel elever i gy 2 som 
upplevt sig mobbade det senaste 
året, % 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Enkät Personligt 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 5, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 9, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, gy 2, % 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Andel elever som aldrig använt 
hasch eller annan narkotika åk 2 
gy, % 

Årlig förbättring Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 5 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 9 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i gy 2 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Bland de 25 % bästa Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Medelvärde i procentandel av 
elever som för det mesta mår bra 
eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i åk 4 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i åk 7 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel av 
elever i gy 1 som för det mesta 
mår bra eller mycket bra, % 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkät 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel som studerar vidare efter 
gymnasiet, % 

Rikssnitt +/- 5 
procentenheter 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

Andel 20-64 år med 
eftergymnasial utbildning, % 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

Antal elever vid kommunens 
gymnasieskolor som deltar i UF-
företag 

220 Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Nöjdhet med 
utbildningsmöjligheter, index 1-
100 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Elever som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen, % 

94 % Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Omformulerat 

- Andel elever i åk 6 som 
uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven läser), 
hemkommun, % 

94 % Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Omformulerat 

- Andel elever i åk 9 som 
uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen, hemkommun, % 

94 % Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Omformulerat 

Meritvärde i åk 9 och gy 3 Bland de 25 % bästa 
- Meritvärde i åk 9, % Bland de 25 % bästa 
- Meritvärde i gy 3 Bland de 25 % bästa 

Andel gymnasieelever i 
kommunens egna skolor, % 

90 % Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Omformulerat 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn, % 

Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Nytt 
KKiK mått 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel placerade barn som inte får 
placering på förskola inom 3 mån 
(4 mån) 

0 % Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Omformulerat 
Egen mätning 

Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, kommunala skolor, % 

Nytt 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever i åk 9 som svarat 
positivt på frågan: Mina lärare 
ger killar och tjejer samma 
förutsättningar, % 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 

Nytt 
Skolinspektionens 
enkät (vart 2-3 år) 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal enheter som innehar 
utmärkelsen "Skola för hållbar 
utveckling" 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Vårdnadshavares upplevda 
delaktighet och inflytande 

7 till 2019, skala 1-10 Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Tillgänglighet grundskola 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra 
kommuner 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

Bland de 25 % bästa Nytt 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Andel lärare med 
lärarlegitimation, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i grundskola, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
gymnasieskolan, % 
Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 

Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal elever/lärare Kontroll 
- Antal elever/lärare i 

grundskola 
Kontroll 

- Antal elever/lärare 
gymnasieskolan 

Kontroll 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Nettoresultat i % i förhållande till 
budget (vid bokslut) 

0 % Nytt 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

BUN har inga uppdrag att redovisa 
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Barn- och utbildningsnämnden  

4. Taxor 
De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidsverksamhet regleras av den s.k. Maxtaxan. Den 
indexreglerades senast 2017-01-01 enligt skolverkets anvisningar. De enda övriga avgifter nämnden har är 
terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt lokaluthyrning. Avgifterna 
för lokaluthyrning höjdes from 2017-01-01 enl. beslut KF 2016-06-22 och där föreslår BUN att det from 2018-01-
01 införs en årlig indexhöjning på 2 % (bilaga 4). En översyn av avgifter musik o dansskola är gjord och redovisad 
för nämnden som föreslår att dessa avgifter förblir oförändrade. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förändra avgifterna i den kommunala Musik- och dansskolan. 
Barn- och utbildningsnämnden vill att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildnings-nämnden får i 
uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %. 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 122 975 72 219 72 219 72 219 72 219 
Kostnader 952 419 905 123 936 966 939 349 935 493 
Netto 
Investeringar 

829 444 832 904 864 747 867 130 863 274 

Inkomster 1 076 
Utgifter 50 058 46 829 54 405 51 705 51 705 
Netto 48 982 46 829 54 405 51 705 51 705 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 1 864 4 913 8 049 
Internhyra 1 024 2 718 4 735 
Ökade driftkostnader 0 0 0 
Tillfälliga ökade driftkostnader 
Driftbudget ingår ovan 

643 680 640 

Nationell IT-strategi 1 800 3 690 4 590 
Kompetensutv. Nationell IT-strategi 665 665 0 
Volymökning 2018-2020 3 000 3 000 3 000 
Arbetskläder förskolan 1 000 
Priser 2018 
Varav: 
Investeringar Grans Nbs 

1 241 1 241 1 241 

Utgifter 4 300 1 600 1 600 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 385 856 1 030 
Internhyra 
Driftbudgetunderskott Grans Nbs 

0 0 0 

(Flyttat till KS centrala pott) 0 0 0 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 22 572 22 572 22 572 
Priser 2018 1 241 1 241 1 241 
Volymökning 2018-2020 3 000 3 000 3 000 
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (teknik) 1 800 3 690 4 590 
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (utbildning) 665 665 
Arbetskläder förskola 1 000 

Nationell IT-strategi grundskola: Ökad driftanslag, engångsanslag för utbildningsinsatser 
samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola-åk 9. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Arbetskläder förskola: Engångstillskott 2018, får återkomma om kommande år. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns i KS centrala pott för att täcka befarat 
driftsunderskott under perioden 2018-2020. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn-
och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att 
tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr 
från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, 
SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Barn- och utbildningsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under 
löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i 
balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 405 405 405 
Pott för renovering/ombyggnationer, skolstruktur-
förändringar 45 000 45 000 45 000 
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor, skolor 1 500 1 500 1 500 
Återanskaffning inventarier gymnasiet 3 000 3 000 3 000 
Återanskaffning musikinstrument, Musikskolan 200 200 200 
Totalt 50 105 50 105 50 105 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 479 4 057 7 019 

Investeringar Grans naturbruksskola (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

IT och telefoni 2 300 
Reinvestering inventarier 2 000 1 600 1 600 
Totalt 4 300 1 600 1 600 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 385 856 1 030 

Skolstrukturförändring: Fördröjd investeringstakt med prisuppräkning enligt 
tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige. 

Reinvestering fastigheter Grans naturbruksskola: Får återkomma med äskande i VEP 2019-2021. 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 4 4 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 3 3 
Ekonomi 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

Nämndens planerade åtgärder: 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden (FSN) professionellt med rätt kvalitet 
utifrån de förutsättningar nämnden har. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats 
och synliggöra goda exempel. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: 
Erbjuda fyra former av boende; särskilda boenden, trygghetsboenden, lägenheter och lägenheter med 
rivningsklausul. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

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

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 
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Fastighets- och servicenämnden 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar 

Mänskliga rättigheter 
Verka för ett tryggt 
Piteå 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel elever som äter lunch alla 
skoldagar, % 

Öka Trend - följa 
utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt 
Enkät Personligt 
Årlig fråga 

Andel elever som vanligtvis äter 
lunch i skolmatsalen, % 

Öka Trend - följa 
utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt 
Enkät Personligt 
Årlig fråga 

Varför äter du inte skollunchen 
varje dag i skolmatsalen? 

Trend - följa 
utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt målvärde 
Enkät Personligt 
Årlig fråga 
Analystal 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - mat och 
måltidsmiljö, % 

Bland de 25 % bästa Trend - följa 
utveckling 
Kontroll och styrning 

Nytt 
Årlig fråga 
Öppna Jämförelser 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare Mäts per förvaltning 
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Fastighets- och servicenämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Folkhälsa 
Jämställdhet 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
FSN har inga uppdrag att rapportera. 

4. Taxor 
FSN återkommer till kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende måltidsabonnemang och matservice. 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 333 137 315 716 314 035 314 035 314 035 
Kostnader 424 257 407 941 404 867 405 639 406 528 
Netto 

Investeringar 

91 120 92 225 90 832 91 604 92 493 

Inkomster 0 
Utgifter 17 040 7 421 49 300 26 300 26 300 
Netto 17 040 7 421 49 300 26 300 26 300 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 2 190 3 862 5 297 
Tillfälliga driftkostnader 
Driftbudget ingår ovan 

820 640 640 

Priser 2018 3 722 3 722 3 722 
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Fastighets- och servicenämnden 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 3 582 3 582 3 582 
Priser 2018 3 722 3 722 3 722 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr 
från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, 
SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela driftanslag upp till 5 000 tkr till 
investeringsanslag, om syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får 750 tkr omfördelas från 
drift till investering under året för övriga ändamål. Samtliga omfördelningar förutsätter att budget i balans klaras 
efter omfördelning. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 300 300 300 
Reinvestering fastigheter 16 000 16 000 16 000 
Västra Kajen, Replipunkt 1 500 
Renovering Stadshuset 10 000 10 000 10 000 
Ombyggnad yttertak Oden, Strömbacka 21 500 
Totalt 49 300 26 300 26 300 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 2 190 3 862 5 297 

Reinvesteringar fastigheter 2: Yttertak Odenhuset genomförs. Inget ytterligare beviljat 
med anledning av disponibelt investeringsutrymme samt 
stor andel nybyggnationer i fastigheter. 

Västra kajen, Replipunkt: Färdigställs inom ramen för tilldelad budget. 

Stadshuset: Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med 
långsiktig investeringsplan (förslag tio år). 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 4 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 3 3 3 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla) 

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

Nämndens planerade åtgärder: 
För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 
som svarar upp mot efterfrågan. Intresset för friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar vilket ställer krav på 
information, tillgänglighet och drift. Föreningslivet är under förändring och en översyn av bidrag och stödformer 
inför framtiden har påbörjats i dialog med föreningslivet. Satsningar på anläggningar som Nolia ishall, 
konstgräsplaner och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Detsamma gäller 
en flytt av Stadsbiblioteket till stadskärnan. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: 
Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats med kulturella förtecken där mångfalden ska stärkas. Arbetet mot 
unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor 
fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska 
fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både 
vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: 
Utveckling av lekparker och parker för ökad attraktivitet och tillgänglighet är viktigt. För attraktiva boendemiljöer 
behöver vi dessutom skapa förutsättningar för ”livet mellan husen” med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. 
Att tillvara ta och utveckla de gröna miljöerna är av stor vikt vid ökad bebyggelse. Av stor vikt är även att 1% regeln 
som beslutats i översiktsplanen efterlevs och att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation. 
Norrstrandsområdet är ett viktigt stadsnära aktivitets- och friluftsområde där utvecklingen fortsätter. 
Aktivitetsparken utvecklas vidare i samarbete med föreningslivet. 

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring Folkhälsa Enkät Personligt 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Antal certifierade föreningar 
"trygg och säker" 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Utlåning av barn- och 
ungdomslitteratur 

200 000 Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Nytt målvärde 

Andel simkunniga i åk 3, % 100% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Andel simkunniga i åk 5, % 100% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Andel som vet hur de kan 
påverka Kultur och 
fritidsfrågor, % 

25% Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Demokratiutveckling 

Andel som tränar/motionerar på 
sin fritid, % 

90% Folkhälsa 
Trend - följa 
utveckling 

Antal deltagare i 
sommarlovsaktiviteter 
"Smultron" 

600 Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Antal deltagare i aktiviteter för 
unga "Balkong" 

1600 Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Antal Bokprat för unga på 
biblioteken 

Utvecklande uppväxt 
Utbud 

Nytt enl uppdrag 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal studiecirklar 1400 Livslångt lärande 
Agenda 2030 

Antal studiecirkeldeltagare 9000 Mänskliga rättigheter 
Livslångt lärande 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Agenda 2030 
Antal studietimmar 52000 Livslångt lärande 

Agenda 2030 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal utlån av media på 
biblioteket som inte är skrivna på 
svenska 

4000 Mångfald 
Integration 

Nytt 
Omformulerat 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter 

70 Mänskliga rättigheter 
Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott-
och motionsanläggningar 

70 Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

Tillgänglighet idrott 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Tillgänglighet kultur 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Över medel för riket Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 Trend - följa 
utveckling 
Attraktiv fritid 

Antal arrangemang/aktiviteter på 
Kaleido 

Demokratiutveckling 
Tillväxt 

Omformulerat 

Nöjdhet med tillgången till 
kulturevenemang, skala 1-10 

Högre än 
kommunsnitt 

Mänskliga rättigheter 
Kulturen som 
drivkraft 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum 

Kulturen som 
drivkraft 

- Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum, varav lokala 
arrangörer 

130 Kulturen som 
drivkraft 

Antal aktörer som deltar i 
antidopingnätverk 

Agenda 2030 
Drogförebyggande 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Skärgårdsturer, antal passagerare 
per säsong 

1300 Resultat 
Attraktiv fritid 

Antal övernattningar i 
skärgårdsstugor 

140 Attraktiv fritid 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
examensarbeten mätning provas under 

2017. 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 
Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 

Kultur och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utarbeta nyckeltal om 
fritidsutbud för unga. 

Klar Riktlinjer 
2018-2020 

Förslag på tre nya nyckeltal finns under 
”Barn och unga” 

4. Taxor 
Taxehöjning för simhallarna föreslås enl. bilaga taxor badavgifter. Badavgifterna har inte höjts på två år pga av att 
summorna är så låga (bil 3.2). 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 33 800 14 625 14 675 14 625 14 675 
Kostnader 165 104 142 866 142 785 141 920 140 734 
Netto 

Investeringar 

131 304 128 241 128 110 127 295 126 059 

Inkomster 360,7 
Utgifter 15 076,9 35 567 7 131 2 281 3 431 
Netto 14 716,2 35 567 7 131 2 281 3 431 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 299 801 1 127 
Ökade driftkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

0 0 0 

Priser 2018 168 168 168 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 1 307 1 307 1 307 
Priser 2018 168 168 168 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr 
från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, 
SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Kultur- och fritidsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Modernisering park, omfördelat från driftbudget 100 100 100 
Modernisering anläggningar, omfördelat från driftbudget 550 550 550 
Konstpark, omfördelat från driftbudget 81 81 81 
Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Lekparksplan 300 300 
Parkplan 200 
Teknikinvestering Studio Acusticum 400 250 
Ispist/rörsystem LF Arena 
Badvattning Ridklubben 4 500 
Skärgårdspaket 
Badvattenrening Öjebyn 
Friidrottsbanor LF Arena 1 700 
Totalt 7 131 2 281 3 431 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 299 801 1 127 

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för nämndens samtliga fordon/ maskiner. 
Pistmaskin m m ska inrymmas i ram. 

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden. 

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering. 

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt Kommunfullmäktiges beslut i 
VEP 2017-2019. 

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget. 

Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, 
Skärgårdspaket, Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar. 

Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad investeringsram 
1 700 tkr. 

Uppdrag 

Översyn fritidsanläggningar: Översyn/utredning kring förutsättningar att bättre 
samnyttja idrotts- och fritidsanläggningar inom 
närområdet (Fyrkanten/grannkommuner). 

Nolia ishall: Utred alternativ/konkretisera förslag för 
renovering/upprustning Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Miljö- och tillsynsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 
Ekonomi 4 3 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

Nämndens planerade åtgärder: 
Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning som 
konsekvens av prioriterade satsningar inom kommunen. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: 
Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: 
Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning inom 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal kontrollerade verksamheter Kvalitetskontroll 
- Andel kontrollerade 

verksamheter med godtagbar 
inomhusmiljö, % 

Årlig förbättring Kvalitetskontroll 
Agenda 2030 

- Andel kontrollerade 
tobaksobjekt med säker 
hantering, % 

100% av kontrollerade 
objekt 

Folkhälsa 
Kontroll 
Agenda 2030 
Säkerställa att tobak 
inte säljs till barn, och 
rökning inte sker i 
skolan 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdkundindex Miljö- och 
hälsoskydd (SKL - insikt) 

I nivå med rikssnittet Mäta företagens 
nöjdhet med service 
jämfört med 
medelvärde 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar Mäta faktisk 
handläggningstid 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Andel partiklar i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm) 

Agenda 2030 
Mäta hur hälsosam 
och god luftkvaliteten 
är 

Andel kvävedioxid i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 Agenda 2030 
Mäta tillståndet i 
miljön 

Andel livsmedelsanläggningar 
med god hygienisk hantering, % 

Årlig förbättring Mäta hygienisk status 
hos besökta 
livsmedelsanläggning 
ar 

Andel tillsynsbesök som visar att 
villkor för serveringstillstånd 
följs, % 

Årlig förbättring Mäta efterlevnad av 
villkor för 
serveringstillstånd 

Antal krogpersonal och 
serveringsansvariga som 

Kontroll 
Agenda 2030 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

genomgått utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 

SBN: 40% 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner 
God ekonomisk 
hushållning 
Effektivitet 
Produktivitet 

Flyttas från MTN till 
SBN 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Nämnden har inga beslutade nämndspecifika uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 

Inga förändrade taxor föreslås utöver årlig indexuppräkning. Inför 2016 gjordes en stor översyn av verksamhetens 
samtliga taxor vilket resulterade i nya taxor som trädde i kraft den 1 januari 2016. 
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Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 
Kostnader 
Netto 

Investeringar 

Inkomster 
Utgifter 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int rta) 

Driftbudget ingår ovan 

Priser 2018 

6 681 
10 051 

3 370 

0 
0 
0 

7 163 
10 971 
3 808 

500 
500 

7 163 
11 213 
4 050 

0 
0 

2 

7 163 
11 211 

4 048 

0 

2 

7 163 
11 209 

4 046 

0 

2 

Drift (tkr) 2017 2018 2019 

Löner helår 2017 189 189 189 
Priser 2 2 2 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr 
från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, 
SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 
Livsmiljö 3 3 
Personal 3 3 
Ekonomi 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018. 
Kommunövergripande (alla): 

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

Nämndens planerade åtgärder: 
Stärkt övergripande samhällsplanering genom utvecklad projektledning. Kontinuerligt översiktplanearbete. Omställning av 
flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: 
Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Omställning flyktingmottagning och 
mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Insatser riktade till barn och unga. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: 
God planberedskap. Stärkt strategisk trafikplanering. Långsiktig planering av underhåll av gator, vägar och broar. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
haft inflytande i frågor som berör 
dem, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
har en trygg tillvaro, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att de 
har en utvecklande tillvaro, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel som är öppet arbetslösa 
eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
16-64 år 

- Andel öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 16-64 år 

- Andel i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
16-64 år 

I nivå med riket Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Mål: Högst 4 % Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Andel ungdomar som är öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
18-24 år 

- Andel ungdomar i Piteå 
kommun som är öppet 
arbetslösa, % av befolkningen 
18-24 år 

- Andel ungdomar i Piteå 
kommun som är i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 
18-24 år 

Halvera till 2020 (från 
10,9 2015-12-31) 
SBN: I nivå med länet 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 
Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 
Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

Andel utrikesfödda i Piteå 
kommun som är öppet arbetslösa 
eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 

- Andel utrikesfödda som är 
öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Tillväxt 

I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Andel utrikesfödda i program 
med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

Tillväxt 
I nivå med rikssnittet Mänskliga rättigheter 

Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Tillväxt 

Andel ungdomar 18-24 år som 
varit utan arbete i mer än 12 
månader, % av öppet arbetslösa 
eller i program med aktivitetsstöd 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Andel personer som gått från 
passivt försörjningsstöd till 
aktivitet och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer under 25 år 
som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet och 
inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och över 
som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet och 
inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 

Minst 75% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 

Minst 75% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 

Andel deltagare i KAP (-24 år) 
som arbetar, studerar eller deltar i 
statligt arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutade insats, % 

Minst 80% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 
Social hållbarhet 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
andel av befolkningen, % 

Högst 3 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Andel sökande (16-18-åringar) 
som söker feriearbete som 
erbjuds plats, % 

100% Kontroll 
Barnkonventionen 
Social hållbarhet 

Andel kursdeltagare på SFI som 
avslutar kurs med minst 
godkänt, % 

Årlig förbättring Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

Andel SFI-deltagare som 
arbetar/studerar eller deltar i ett 
statligt arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutad insats, % 

Minst 60 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

Andel som går sammanhållen 
yrkesutbildning som får arbete 
inom 3 månader efter avslutad 
utbildning, % 

Minst 80 % Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Livslångt lärande 
Uppföljning 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL 
- Insikt) 

I nivå med rikets 
nöjdkundindex 

Mäta företagens 
nöjdhet med service 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

jämfört med 
medelvärde 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal flyktingar bosatta i Piteå 
två år efter ankomst till Piteå 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

- Andel flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå, % 

50 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

Andel som får fadderfamilj av de 
flyktingfamiljer som så önskar, % 

100 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Fossila koldioxidutsläpp Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

- Fossila koldioxidutsläpp från 
kommunkoncernen, ton 

Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

- Utsläpp av växthusgaser, 
geografiskt område, ton Co2-
ekv/inv 

Minska med 90 % till 
2020, jmf 2008 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel miljöbilar av koncernens 
totala antal personbilar och lätta 
lastbilar, % 

- Andel miljöfordon som drivs 
av fossilfria bränslen av 
koncernens totala antal bilar, % 

Kontroll 
Ekologisk hållbarhet 
Agenda 2030 
Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

Totalt nettoenergibehov i 
kommunkoncernens fastigheter, 
avser totalt energibehov per 
uppvärmd yta 

Minska med 30% till 
2020, jmf 2008 

Agenda 2030 Omformulerat 

Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområden och natur, skala 1-
10 

7,8 

Fysisk tillgänglighet 
- sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 25 % bästa i 
riket 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 

MFD utvecklar ny 
enkät 

Antal km gång- och cykelväg 
- Antal under året nybyggda 

gång- och cykelvägar, km 
Ökning 1 km per år Utveckling 

Agenda 2030 
Antal polisrapporterade olyckor 
på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med personskador på 
kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med döda på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

Utveckling 

0 Utveckling 

0 Utveckling 

Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus på 
kvällar och nätter (SCB skala 1-
10) 

7,5 Agenda 2030 

Antal nya lägenheter under året 
(slutbesked) 

- Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
landsbygd, antal 

1500 nya bostäder 
2020 från 2015 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 

- Färdigställda bostäder i 
småhus under året i stadsbygd, 
antal 

- Färdigställda bostäder i 
småhus under året i landsbygd, 
antal 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
kommunen, antal 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Färdigställda bostäder i småhus 
under året i kommunen, antal 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra 
kommuner 
God ekonomisk 
hushållning 
Effektivitet 
Produktivitet 

Flyttas från MTN till 
SBN 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

Kontroll 
Trend - följa 
utveckling 

Försäljningsvärdet på Repris, tkr Kontroll 
Ekologisk hållbarhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 

Under 2017 presenteras förslag till nämnd gällande reviderad plan- och bygglovstaxa samt diverse trafik- och 
parkeringstaxor. Dessa föreslås tillämpas från och med juli 2017. En större utredning genomförs 2017 avseende 
marktaxor för exempelvis försäljning av flerbostadshus – och industrimark. Nya marktaxor föreslås gälla från och med 
2018. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige. 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 178 402 172 499 172 499 172 499 172 499 
Kostnader 349 776 344 198 341 529 341 324 340 469 
Netto 

Investeringar 

171 374 171 699 169 030 168 825 167 970 

Inkomster 14 811 6 900 8 600 16 850 16 850 
Utgifter 33 375 31 190 29 350 21 050 20 850 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 
rta) 
Ökade driftkostnader 
Intäkter pga investeringar 
Driftbudget ingår ovan 

Priser 2018 

18 565 24 290 20 750 

572 
0 

-98 

859 

4 200 

1 541 
0 

-358 

859 

4 000 

2 277 
0 

-678 

859 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 2 387 2 387 2 387 
Priser 2018 859 859 859 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 
2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, 
SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Samhällsbyggnadsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget 1 500 1 500 1 500 
Ospec. inventarier omfördelat från driftbudget 50 50 50 
Mark- och fastighetsförvärv 3 800 3 300 3 300 
Försäljning egnahemstomter -6 700 -11 350 -11 350 
Försäljning övrig mark -300 -300 -300 
Försäljning fritidshustomter -1 400 -5 000 -5 000 
Försäljning industritomter -200 -200 -200 
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) 13 000 13 000 13 000 
Transportenhet investeringsram fordon 1 500 1 500 1 500 
Gång-/cykelvägar enligt plan exkl. belysning 1 500 1 500 1 500 
Universitetsområdet (infartsgata, torg) 6 000 
Löjan 1, rivning/projektering 1 500 200 
Rådhustorget 500 
Totalt 20 750 4 200 4 000 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 572 1 541 2 277 

Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal 
nytta. 

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal 
nytta. 

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet. 

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan ytterligare 
investeringsmedel beviljas. 

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och 
projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för 
investering i torg. 

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: 
Exploatering för ökad befolkning. 

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende dagvattenhantering. 

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: 
Exploatering näringsliv. 

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra. 

Rådhustorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021. 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska 
delaktighet och effektiva processer. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 2 3 3 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Personal 3 3 3 3 3 
Ekonomi 2 2 3 2 2 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller 
sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor. Vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott bemötande och hög 
tillgänglighet. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till medborgaren och därigenom en 
positiv bild av Piteå Kommun. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha 
möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta sker i 
samverkan mellan avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med träffpunkter, samvaron och dagverksamhet 
för dementa. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. Arbetet med att lösa 
boendefrågan i projektet ”Framtidens Stöd och omsorg” fortsätter. Äldreomsorgen bygger ett nytt vård- och 
omsorgsboende på Berget. Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av ytterligare boendeplatser inom 
de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel barn/unga 0-20 år som bor 
kvar i sin hemmiljö med insats, % 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 

Omformulerat 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
biståndsbedömd insats, % 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 

Omformulerat 

Antal placerade barn och unga 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 
- exklusive ensamkommande 
flyktingbarn 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn (i 
familjehem, förstärkta familjehem 
eller institutionsvård) 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och Familj 

- Andel anmälningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel ansökningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) av 
totalt inflöde till mottagningen 
Barn och Familj, % 
Totalt antal beslut om insatser för 
stöd och behandling av barn och 
unga 

Trend - följa 
utveckling 
Agenda 2030 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 månader, % 

0 % Kontroll 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 
år med utredningstid över 4 
mån, % 

0 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel personer som via 
samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 

minst 75 % Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa 
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Socialnämnden 

Övergripande mål 

försörjning och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

utveckling 
Social hållbarhet 

- Andel personer 18-24 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

- Andel personer 25-64 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

Antal hushåll som omfattas av 
"Jobbstimulans" 

Uppföljning 

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla hushåll, 
månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd under 25 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Tryggt och tillgängligt 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll under 
25 år, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa 
utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Andel boendeplatser enl. LSS § 
9.9 där den boende har möjlighet 
till en individuellt anpassad 
aktivitet per dag utanför 
bostaden, % 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat 

Andel anhöriga inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska 
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska 
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska 
justeras enligt ÖJ 

Andel anhöriga inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska 
justeras enligt ÖJ 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i ordinärt boende som 
uppgett att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens 
bemötande, % 

95-100 % 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens 
bemötande, % 

95-100 % Nytt 
Ny nationell enkät 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som överklagats/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

Nämndsmål/Bolagsmål 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för 
utsatta personer 

90 % 

Nöjd Medborgar-Index 
- Äldreomsorg 

90 % nöjdhet 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

max 3 månader 
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Socialnämnden 

Personal 

Övergripande mål 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 
Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa 
utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt, 
kr/inv 0-64 år 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/brukare 

Trend - följa 
utveckling 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt 
exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 
år 

I nivå med liknande 
kommuner 

Uppföljning 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB), exkl ersättning från FK, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa 
utveckling 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB, exkl ersättning från FK och 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa 
utveckling 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-
64 år 

Trend - följa 
utveckling 

Kostnad insatser inom LSS enligt 
KPB, kr/brukare 

Trend - följa 
utveckling 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Uppföljning 
Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 

Arbeta med innovation och 
verksamhetsutveckling för att 
möta de behov som finns. 

Påbörjat Riktlinjer 
2018 

Flera innovativa projekt är under 
utveckling i socialtjänsten. Exempelvis 
nuddisar, Viva-appen, 
introduktionsmaterial för nysvenskar, 
serviceteam, behörighets tilldelning 
via e-plattform och planeringsverktyg. 
Idesluss – Vinova projektet 

Se över möjliga omfördelningar 
inom angiven driftsram. I syfte 
att på bästa sätt sträva mot balans 
mellan ekonomi och verksamhet. 

Påbörjat Riktlinjer 
2018 

Barn och familj, minska ärendekön 
och klara lagstadgad utredningstid 
på fyra månader. 

Påbörjad KS 
boksluts 
beredning 

Ärendekön har minskat från 91 ärenden i 
kö december 2016 till 12 ärenden i kö 
mars 2017. 

4. Taxor 

Nämnden har för avsikt att föreslå en generell höjning av nuvarande taxor med 10 %, samt en ny avgift för 
ledsagarservice - SoL beslut som tidigare inte varit avgiftsbelagd. Förslag till förändrade taxor ska 
kommuniceras med de kommunala råden innan beslut tas i nämnden i september för att sedan beslutas i 
kommunfullmäktige. Förslag till nya taxor redovisas i bilaga. 
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Socialnämnden 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Driftbudget 

Intäkter 290 722 139 783 139 193 139 193 139 193 
Kostnader 1 090 319 943 732 972 856 975 074 975 550 
Netto 

Investeringar 

799 597 803 949 833 663 835 881 836 357 

Inkomster 0 
Utgifter 38 829 6 531 66 500 33 000 1 000 
Netto 
Kapitalkostnader (avskr, int 

38 829 6 531 66 500 33 000 1 000 

rta) 1 712 4 227 5 060 
Internhyra 1 612 3 970 4 690 
Ökade driftkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

VIVA till baspersonal -

0 0 

licenser 500 
Driftkostnad nytt Äldrecenter 
Ramtillskott - prio barn o 

1 670 1 670 1 670 1 670 

unga 8 000 8 000 8 000 
Priser 2018 790 790 790 

Drift (tkr) 

Löner helår 2017 
Priser 2018 
Ramtillskott, barn/unga prioriteras 

2018 

20 501 
790 

8 000 

2019 

20 501 
790 

8 000 

2020 

20 501 
790 

8 000 

Ramtillskott, prio barn/unga: Ökat driftanslag för att nå en budget i balans. Barn och 
unga ska särskilt prioriteras. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att 
tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger 
effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och 
BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020… …att omfördela resurser inom nämndens driftbudgetram 
från övrig verksamhet till nytt vård- och 
omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av 
nämnden varför nämnden får återkomma i VEP 2019-
2021 med driftskostnadskonsekvenser av nytt vård- och 
omsorgsboende. Delfinansiering via statsbidrag s k 
”välfärdsmiljoner”. Avsatta medel finns i KS centrala 
pott från och med 2019. 
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Socialnämnden 

Tillägg: 
Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 
tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 
tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr). 

Omfördelning från drift till investering: 
Beslutas att Socialnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår 
med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Byte larmtelefon och växelsystem 700 
Nytt demensboende Berget 63 000 32 000 
Reservkraft Trädgårdens Äldrecentra 1 800 
Totalt 66 500 33 000 1 000 

Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 712 4 227 5 060 

Inventarier nytt demensboende Berget: Återkomma i VEP 2019-2021. 

Ytterligare nytt vård- och omsorgsboende: Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda 
möjligheten att bygga/driftsätta nytt boende i flera 
etapper utifrån behov. 

Uppdrag 

Driftskostnadskonsekvenser vård och omsorgsboende: Enligt uppdrag i Riktlinjerna; presentera dels 
omfördelningsmöjligheter inom ram samt tillkommande 
driftskostnadskostnader. Delfinansiering via statsbidrag 
s k ”välfärdsmiljoner”. 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet 

Uppdrag till kommunchef: 
Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, 

verksamhetsutveckling samt resultat- och 
prognosarbete. 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2016 2015 2014 2013 2012 

Barn och unga 3 3 4 3 3 
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 4 3 3 
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 3 
Livsmiljö 3 3 3 3 3 
Ekonomi 3 2 4 4 4 

2. Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 2018 
Kommunövergripande (alla): 

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

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att personer bosatta i Piteå kommun ska känna trygghet med 
nämndens verksamhet och ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller 
tillgångar. Detta är en utmaning med hänsyn till ökningen av antalet ärenden. Nämndens arbete med information till 
medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt ska arbetet med 
tillgänglighet, bemötande och service också utvecklas. Det finns även ett behov av att presentera verksamheten och 
den trygghet den ger medborgarna, på ett mera ”vardagligt” sätt på kommunens hemsida 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 
möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 
angelägenheter är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för att vi ska ha ett samhälle där alla 
räknas och får plats. 

Överförmyndarnämnden kommer fortsättningsvis att arbeta för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, 
tillförlitlig information, god tillgänglighet och service. Vidare kommer presentationen av verksamheten till 
anställda, föreningar, boenden mm att utvecklas och fortgå. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Överförmyndarnämndens delaktighet i attraktiva och varierande boendemiljöer kan vara, att ge enskilda medborgare 
möjlighet att med stöd av ställföreträdare kunna bo kvar i eget boende, skaffa eget boende eller förändra sitt boende 
till något mer attraktivt. 

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per 

strategiskt område 

Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn och unga 

Trend - följa 
utveckling 
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Överförmyndarnämnden 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn 0-17 år 
(förmynderskap) 

Trend - följa 
utveckling 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör unga 18-24 år 

Trend - följa 
utveckling 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Övergripande mål 

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

Demokrati och öppenhet 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls 

Livsmiljö 

Övergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat Budgetföljdsamhet 

3. Återredovisning av beslutade uppdrag 

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna. 

4. Taxor 
Överförmyndarnämnden har inga taxor. 
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Överförmyndarnämnden 

5. Ekonomi 

Drift och investeringar 

2018-2020, tkr 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2019 

Driftbudget 

Intäkter 2 365 250 250 250 250 
Kostnader 5 821 3 259 3 828 3 821 3 418 
Netto 

Investeringar 

Inkomster 

3 456 3 009 3 578 3 571 3 168 

Utgifter 0,0 160 0 
Netto 
Kapitalkostnader (avsk, 
inrta) 
Driftkostnader 

Driftbudget ingår ovan 

0,0 0 

Tillfälligt ramtillskott 400 400 
Priser 2018 15 15 15 

Drift (tkr) 2018 2019 2020 

Löner helår 2017 158 158 158 
Priser 2018 15 15 15 
Tillfälligt ramtillskott 400 400 

Tillfällig ramförstärkning: Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 för att klara 
aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och 
egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns 
kommun inom nämndens områden. 

Uppdrag 

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att 
ska delaktighet och effektiva processer. 
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Resultatbudget Ekonomiska mått
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Resultatbudget – Ekonomiska mått 

Resultatbudget 

2018-2020 (tkr) 

Inkl ramökningar och engångs- Budget Budget Plan Plan
anslag 2017 2018 2019 2020

Intäkter 386 305 386 471 386 421 386 471
Kostnader -2 435 438 -2 528 255 -2 535 064 -2 532 493
Netto verksamhet -2 049 133 -2 141 784 -2 148 643 -2 146 022
Central pott till KS förfogande -54 550 -53 547 -122 742 -203 342
Pensionsavs - individuell del -81 669 -85 027 -88 879 -92 913
Pensionsskuldförändring -6 444 -13 308 -8 938 -20 095
Avskrivningar -125 351 -115 943 -121 299 -124 895
Nettokostnader -2 317 147 -2 409 609 -2 490 501 -2 587 267

Skatteintäkter 2 048 864 2 074 346 2 126 747 2 194 806
Utjämnings-/statsbidrag 288 517 357 647 367 298 385 302
Finansnetto 24 964 23 464 22 264 21 964
Ränta pensionsavsättning -4 946 -5 427 -6 331 -8 105

Årets resultat 40 252 40 421 19 477 6 700

varav reservfond ränteintäkter 2 800 2 800 2 800 2 800

Ekonomiska mått 

2018-2020 (tkr) 

MÅL Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 1,72% 1,66% 0,78% 0,26%

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 34 31 32 33

Låneskuld i mkr * 0 0 73 000 62 000 30 000

* För bostäder och i övrigt strategiskt långsiktiga investeringar kan lån upptas efter särskilt beslut i 
Kommunfullmäktige. 
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Kassaflödesbudget - Balansbudget 

Kassaflödesbudget 

2018-2020 (tkr) 

Investeringar enligt förslag Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 40 252 40 421 19 477 6 700
Justering för av-/nedskrivningar 125 351 115 943 121 299 124 895
Just övriga likviditetspåv poster 93 059 103 762 104 148 121 113
Medel från verksamheten 258 662 260 126 244 924 252 708
Ökn/minskn kortfristiga skulder -79 951 -81 669 -85 027 -88 879
Medel fr löpande verksamheten 178 711 178 457 159 897 163 829

Investeringsverksamheten

Förvärv materiella anläggntillgångar -177 155 -236 688 -192 000 -160 000
Förskjutning investeringar 2 000 -13 000 -13 000 -13 000
Försäljn materiella anl tillgångar
Förvärv finansiella anläggntillgångar
Medel fr investeringsvhten -175 155 -249 688 -205 000 -173 000

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga fordringar 73 000 62 000 30 000
Medel fr finansieringsvhten 0 73 000 62 000 30 000

Förändring likvida medel 3 556 1 769 16 897 20 829

varav kommunen 756 -1 031 14 097 18 029
varav reservfond 2 800 2 800 2 800 2 800

Balansbudget 

2018-2020 (tkr) 

Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

Anläggningstillgångar 2 624 228 2 734 500 2 761 117 2 759 067
Övriga omsättningstillgångar 354 503 354 503 354 503 354 503
Likvida medel kommunen 181 512 178 181 189 978 210 807
Likvida medel reservfond 72 038 77 138 82 238 82 238
Summa tillgångar 3 232 281 3 344 322 3 387 836 3 406 615

Eget kapital 2 371 060 2 394 007 2 347 527 2 336 306
varav årets resultat 40 252 40 421 19 477 6 700
Avsättning pensioner 172 087 184 179 208 169 208 169
Långfristiga skulder 37 057 110 057 172 057 202 057
Kortfristiga skulder 652 077 656 079 660 083 660 083
Summa skulder, eget kapital 3 232 281 3 344 322 3 387 836 3 406 615
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Driftbudget 

Driftbudget 

2018-2020 (tkr) 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2017 2018 2019 2020

Totalt

Kostnader 2 916 741 2 999 100,0 3 014 403,0 3 016 837,0
Intäkter 867 608 857 316,0 865 760,0 870 815,0
Netto verksamhet 2 049 133 2 141 784 2 148 643 2 146 022
Central pott till KS förfogande 54 550 53 547 122 742 203 342
Pensionsavs - individuell del 81 669 85 027 88 879 92 913
Pensionsskuldförändring 6 444 13 308 8 938 20 095
Avskrivningar 125 351 115 943 121 299 124 895
Nettokostnader 2 317 147 2 409 609 2 490 501 2 587 267

Kommunfullmäktige

Kostnader 4 817 6 108 6 635 5 046
Intäkter 150 150 150 150
Nettokostnad 4 667 5 958 6 485 4 896

Kommunstyrelsen - KLF

Kostnader 182 097 191 077 199 860 207 750
Intäkter 8 053 8 053 8 053 8 053
Nettokostnad 174 044 183 024 191 807 199 697
varav tillväxtpolitisk reserv/EU-medel 24 898 22 548 22 548 22 548

Kommunstyrelsen - Räddningstjänst

Kostnader 40 673 42 197 42 212 42 128
Intäkter 3 634 3 634 3 634 3 634
Nettokostnad 37 039 38 563 38 578 38 494

Barn- och utbildningsnämnden

Kostnader 905 123 936 966 939 349 935 493
Intäkter 72 219 72 219 72 219 72 219
Nettokostnad 832 904 864 747 867 130 863 274

Fastighets- o servicenämnden 

Kostnader 407 941 404 867 405 639 406 528
Intäkter 315 716 314 035 314 035 314 035
Nettokostnad 92 225 90 832 91 604 92 493
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Driftbudget 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2017 2018 2019 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kostnader 142 866 142 785 141 920 140 734
Intäkter 14 625 14 675 14 625 14 675
Nettokostnad 128 241 128 110 127 295 126 059

Miljö- och tillsynsnämnden

Kostnader 9 990 10 232 10 230 10 228
Intäkter 6 182 6 182 6 182 6 182
Nettokostnad 3 808 4 050 4 048 4 046

Samhällsbyggnadsnämnden

Kostnader 315 817 312 786 312 581 311 726
Intäkter 144 118 143 756 143 756 143 756
Nettokostnad 171 699 169 030 168 825 167 970

Socialnämnden

Kostnader 943 732 972 856 975 074 975 550
Intäkter 139 783 139 193 139 193 139 193
Nettokostnad 803 949 833 663 835 881 836 357

Överförmyndarnämnden

Kostnader 3 259 3 828 3 821 3 418
Intäkter 250 250 250 250
Nettokostnad 3 009 3 578 3 571 3 168

Finansiering, pensioner, kapkostn

Kostnader -39 574 -24 602 -22 918 -21 764
Intäkter 162 878 155 169 163 663 168 668
Nettokostnad -202 452 -179 771 -186 581 -190 432
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

2018-2020 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut

driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Totalt

Ramökning 57 688 20 245 62 678 20 665 70 118 18 940
Netto styrelser/nämnder 57 688 20 245 62 678 20 665 70 118 18 940
Kommunfullmäktige 1 280 1 180 1 810 1 710 250 150

Utbildningsinsats nya KF-ledamöter 450 450
Utbildningsinsats nya revisorer 80 80
Valnämnden - Kommunens beräknade kostnader för 
val 2018/2019 1 030 1 030 1 030 1 030
Årligt extra KF-sammanträde (bokslutsinformation) 250 150 250 150 250 150

Kommunstyrelsen - Central pott drift 0 4 000 0 3 000 0 3 000

Innovationsfond riktad mot BUN och SN 3 000 3 000 3 000
Attraktiv arbetsgivare 1 000
Kommunstyrelsen - KLF 200 200 200

Friskvård
Företagshälsovård
Ökade driftkostnader om förslag med utökad leasing 
av datorutrustning genomförs (investeringsmedel 
minskas)
Resursförstärkning digitaliseringsstöd/samordning
Kommungemensamma medlemsavgifter 200 200 200
Planbudget, räcker ej till, stora behov
Barn- och utbildningsnämnden 15 900 6 465 23 600 7 355 32 600 7 590

Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 
2018-2020. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott 
samt frigjort utrymme efter nedläggning av 
Blåsmarks skola. (Havsbadets skola ej inkluderat) 6 400 3 000 8 300 3 000 16 600 3 000
Måltids- o IT-bidrag till fristående enheter, 
kostnadstäckning 2 500 0 2 500 2 500
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9) 6 000 1 800 12 300 3 690 13 300 4 590
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9) 
Kompetensutveckling av skolans personal 665 665 0
Arbetskläder förskolan 1 000 1 000 500 0 200 0

Fastighets-och servicenämnden 0 0 0

Ökade livsmedelskostnader pga volymökning
Ökade drift- och underhållskostnader i takt med 
ökade nyproduktion av nya fastigheter (ex 
skolor/äldreboenden)
Ej full priskompensation för eftersatt underhåll 
fastigheter

Kultur- och fritidsnämnden 4 268 0 1 068 0 1 068 0

Investeringsbidrag konstgräsplan Infjärdens SK 3 200 0
En årlig kulturmiljon i ram, som ett medel till 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Haraholmen småbåtshamn 68 0 68 0 68 0
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut

driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0

Stärka/utveckla lärcentra i takt med ökat intresse i 
samhället för distansstudier
Oro kring minskade riktade statsbidrag för 
vårdutbildning
Hårt ansträngd arbetssituation/resurser 
samhällsplanering, fysisk planering, - många 
planfrågor mm

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0 0 0

Tillsyn ej i tillräcklig omfattning

Socialnämnden 35 250 8 000 35 250 8 000 35 250 8 000

Driftkostnader Småstugegränd gruppbostäder. 3 000 0 3 000 0 3 000 0
Driftkostnader nya gruppboendplatser 5 500 0 5 500 0 5 500 0
Utökning antal utredare, barn- och ungdomsärenden 4 000 0 4 000 0 4 000 0
Köp av handledartjänst (Samhällsbyggnad Reprisen) 450 0 450 0 450 0
Ökad hyreskostnad efter ombyggnad Källbogården 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Leasingkostnad trygghetslarm 1 300 0 1 300 0 1 300 0

Volymökning äldreomsorgen (demografiutveckling) 18 000 0 18 000 0 18 000 0
Förstärkning stödfunktioner/administration 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Ramtillskott SN - prio barn och unga 8 000 8 000 8 000

Överförmyndarnämnden 990 400 950 400 950 0

Ramförstärkning motsv två medarbetare som idag 
jobbar åt nämnden men ramtillskott för dessa 
tjänster har inte erhållits. 900 400 900 400 900 0
Ökade kostnader för årlig utbildning av 
ställföreträdare. Nya lagkrav. 50 0 50 0 50 0
Engångtillskott utbildning anställda nytt 
verksamhetssystem 40 0
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Kommentarer driftbudget 

Kommentarer driftbudget 2018-2020 

Allmänt 

Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och 
verksamhetsplan 2018-2020” som inte medger några driftsäskanden. Alla nya ambitioner och ökade behov som 
nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 

Här redovisas avsteg från Riktlinjerna samt sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut. 
Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

Kommunfullmäktige: Utbildning nya KF-ledamöter: Engångsanslag år 2019 för att genomföra 
utbildning för nya ledamöter efter kommande val. 

Val: Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka kostnader för 
riksdags, kommun, landstings- respektive europaparlamentsval. 

Extra sammanträde: Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra 
ett extra sammanträde med bokslutsinformation från nämnderna. 

Revision: Utbildning nya revisorer: Engångsanslag år 2019 för att genomföra 
utbildning för nya revisorer efter kommande val. 

Kommunstyrelsen, central pott: Innovationsfond: Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad 
finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som syftar till effektiviseringar/ besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Attraktiv arbetsgivare: Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 
2019. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att 
täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-2020. 

Barn- och utbildningsnämnden: Nationell IT-strategi grundskola: Ökad driftanslag, engångsanslag för 
utbildningsinsatser samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola – 
åk 9. 

Leasing elevdatorer 1:1 gymnasiet: Ramtillskott till följd av övergång 
från inköp till leasing av elevdatorer. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns i KS 
centrala pott för att täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-
2020. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt 
finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Socialnämnden: Ramtillskott, prio barn/unga: Ökat driftanslag för att nå en budget i 
balans. Barn och unga ska särskilt prioriteras. 

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt 
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Kommentarer driftbudget 

finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. 
Fördelning mellan SN och BUN: 
2018: SN 100 % 
2019: SN 75 %, BUN 25 % 
2020: SN 50 %, BUN 50 % 

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020 att omfördela 
resurser inom nämndens driftbudgetram från övrig verksamhet till nytt 
vård- och omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av nämnden 
varför nämnden får återkomma i VEP 2019-2021 med 
driftskostnadskonsekvenser av nytt vård- och omsorgsboende. 
Delfinansiering via statsbidrag s k ”välfärdsmiljoner”. 

Överförmyndarnämnden: Tillfällig ramförstärkning: Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 
för att klara aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och 
egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns kommun 
inom nämndens områden. 
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Driftbudget – drift pga investeringar 

Driftbudget – Drift pga. investeringar 

2018-2020 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut

driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Totalt

Ramökning 7 559 5 870 19 903 12 457 35 355 17 157
Intäkter ökning -98 -98 -358 -358 -678 -678
Netto styrelser/nämnder 7 461 5 772 19 545 12 099 34 677 16 479

Kommunfullmäktige -105 0 -105 0

Papperslösa sammanträden -105 0 -105 0

Kommunstyrelsens centrala pott 5 200 11 650 16 350

Grans driftbudgetunderskott 5 200 3 650 350
Nytt demensboende Berget 0 8 000 16 000

Kommunstyrelsen 678 670 815 807 815 807

Kommunledningsförvaltningen

e-tjänsteplattform 375 375 512 512 512 512
Mötesportal – ersättningsportal för politiker 295 295 295 295 295 295
e-rekvisition -4 0 -4 0 -4 0
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid 
södra hamn 12 0 12 0 12 0

Barn- och utbildningsnämnden 6 849 0 5 698 0 2 407 0

Skolstruktur driftkostnader 1 649 0 2 048 0 2 057 0
Grans driftbudgetunderskott Till KS centrala 

pott 5 200 0 3 650 0 350 0

Kultur- och fritidsnämnden 12 0 24 0 24 0

Parkplan del 2, ökad driftkostnad 12 tkr/park 
(belysning, nya gångstråk, vegetation mm) 12 0 24 0 24 0

Samhällsbyggnadsnämnden -78 -98 -287 -358 -614 -678

Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) -98 -98 -358 -358 -678 -678
Gång- och cykelvägar enligt plan 0 0 6 0 6 0
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, 
Ljungheden och Klubben) 0 0 25 0 36 0
Industritomt fd. Grängestomten 20 0 20 0 0 0
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen 0 0 11 0 11 0
Utveckling Sandängesstranden 0 0 2 0 0 0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) 
vägunderhåll 0 0 7 0 11 0

Socialnämnden 0 0 13 400 0 32 150 0

Nytt demensboende Berget Till KS centrala 

pott

13 400 0 32 150 0
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Driftbudget – drift pga investeringar 

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 

2018-2020 (tkr) 

Tillfälliga ramökningar ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut

driftbudget och resultatbudget 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Totalt

Tillfällig Ramökning 5 185 1 463 3 800 1 320 2 865 853
Netto styrelser/nämnder 5 185 1 463 3 800 1 320 2 865 853

Barn- och utbildningsnämnden 1 285 643 1 360 680 425 213

Skolstruktur driftkostnader 1 285 643 1 360 680 425 213

Fastighets- och servicenämnden: 3 900 820 2 440 640 2 440 640

Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag 640 320 640 640 640 640
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 600 0 600 0 600 0
Västra Kajen Replipunkt 140 70
Renovering Stadshuset 1 600 0 1 200 0 1 200 0
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 860 430
Iorningställande mark, Nolia området 60 0
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

2018-2020 (tkr) 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

Totalt

Utgifter 183 627 245 288,0 177 536,0 144 986,0
Inkomster 5 400 8 600 16 850 16 850
Nettoinvestering 178 227 236 688 160 686 128 136
Varav lånefinansierat 73 000 62 000 30 000
Investeringsreserv 0 0 31 314 31 864
Nettoinvestering löpande pris 178 227 236 688 160 686 128 136
Förskjutning investeringar -13 700

Kommunfullmäktige

Utgifter 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen

Central pott till KS förfogande 57 951 26 200 41 300 39 800
Utgifter KLF -5 539 10 202 0 0
Nettoinvestering 52 412 36 402 41 300 39 800

Kommunstyrelsen, räddningstjänst

Utgifter 4 517 2 200 1 900 1 900
Nettoinvestering 4 517 2 200 1 900 1 900

Barn- och utbildningsnämnden

Utgifter 46 829 54 405 51 705 51 705
Nettoinvestering 46 829 54 405 51 705 51 705

Fastighets- och servicenämnd

Utgifter 7 421 49 300 26 300 26 300
Nettoinvestering 7 421 49 300 26 300 26 300

Kultur- och fritidsnämnden

Utgifter 35 567 7 131 2 281 3 431
Nettoinvestering 35 567 7 131 2 281 3 431

Miljö- och tillsynsnämnden

Utgifter 500 0 0 0
Nettoinvestering 500 0 0 0
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Investeringsbudget 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
2 017 2018 2019 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Utgifter 29 690 29 350 21 050 20 850
Inkomster 5 400 8 600 16 850 16 850
Nettoinvestering 24 290 20 750 4 200 4 000

Socialnämnden

Utgifter 6 531 66 500 33 000 1 000
Nettoinvestering 6 531 66 500 33 000 1 000

Överförmyndarnämnden

Utgifter 160 0 0 0
Nettoinvestering 160 0 0 0
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Investeringsbudget per objekt 

Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

 Kommunfullmäktige 0 0 0 0

Papperslösa sammanträden 0
 Kommunstyrelsen, central pott varav 57 951 26 200 41 300 39 800

Utveckling Christnaområdet 10 000 30 000 30 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter, 
samt näringsverksamhet Södra hamn 4 200 3 300 1 800
Exploatering för ökad befolkning 8 000 8 000 8 000
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan, infrastruktur bostäder 
landsbygd, färdigställande projekt 
stadsbygd) 14 726
Lindbäcksstadion 5 000 2 000 0
Nybyggnad äldreboende 3 500
Nytt gruppboende SO 6 000
Byacentrum 225
Fåröbron 16 500 2 000
Parkeringsautomater 2 000   
Västra Kajen Replipunkt 2 000
Universitetsområdet Piteå infartsgata, 
torg, cirkulationsplats mm (Acusticum) 8 000
 Kommunstyrelsen, KLF: -5 539 10 202 0 0

Reinvestering datorer 1 4 413 9 000 0 0
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 1 3 462 0 0 0
Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 1 433 0 0 0
Investering ny redundant serverhall 692
Datortillbehör pga garanttids utgång efter 1 0 0 0 0
Skrivare/skanner/kopiator 1 60
e-tjänsteplattform 1 197
Mötesportal – ersättningsportal för 1 295
e-arkiv (projektering) 1 650
e-rekvisition 1 0
Möjliggörande av restaurangbåt till 
området vid södra hamn Till KS centrala 

pott 0,4 mkr 2018 1 0
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem 3 900
Bostadsförsörjning 2 500
Fåröbron -1 083
Inre farledsprojekt Klk 9 008
Återstående Bondökanalen -33 205
Lindbäcksstadion 3 935
Lindbäckstomt Haraholmen -9 000
Flytt av marinan Haraholmen 8 949
Kommunal ledningplats 184
Omr norr om väg 505 Haraholmen 273
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

 Kommunstyrelsen, räddningstjänst: 4 517 2 200 1 900 1 900

Investeringsram utrustn/fordon 4 517 2 200 1 900 1 900

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 46 829 54 405 51 705 51 705

 Barn- och utbildningsnännden exkl.grans 50 105 50 105 50 105

Från driftansl- ospec inventarier 1 946 405 405 405
Pott för renoveringar/ombyggnationer, 
skolstrukturförändringar 1 35 402 45 000 45 000 45 000
Åter- och nyanskaffning inventarier 
förskolor/skolor 2 1 000 1 500 1 500 1 500
Strömbackaskolan återanskaffning 
inventarier 3 3 000 3 000 3 000 3 000
Musikskola reinvest. musikinstrument 4 183 200 200 200
Markarb fsk/skora utemiljö 227
Inventarier Munksund skola 901
Fordon och maskiner 2 278
Nuddisar 578
FY Svetsbås -28
IKT-satsning, grsk/fsk 769
Inventarier Backgårdsskolan 250
Inventarier Munksund fsk 72
GY 11 undervisningsinventarier 154
Omb. Tekniksal Hortlas 65
LekMIT 32

 Grans naturbruksskola 0 4 300 1 600 1 600

IT och telefoni 2 300
Reinvestering inventarier 2 000 1 600 1 600
Renovering fastigheter 0 0

 Fastighets- och servicenämnden: 7 421 49 300 26 300 26 300

Från driftansl - Ospec invest 278 300 300 300
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 
teknik o utrustning, löpande anslag

1 11 435 16 000 16 000 16 000

Reinvesteringar 2 (återtagande 
eftersatta reinvesteringar) 2 0 0 0
Västra Kajen Replipunkt 3 -1 044 1 500
Renovering Stadshuset 4 -9 481 10 000 10 000 10 000
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 5 21 500
Iorningställande mark, Nolia området 6 0
Renovering Folkets Hus Munksund 994
Renovering Folkets Hus Storfors 4 500
Trafiksituation skolor Öjebyn 322
Måltidsservice inventarier 417
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

 Kultur- och fritidsnämnden: 35 567 7 131 2 281 3 431

Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 550 550 550
Från driftansl- moderniseringar park 205 100 100 100
Från driftanslag -konstparken 162 81 81 81
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 1 000 1 000 1 000 1 000
Lekparksplan 2 664 300 300 0
Parkplan 3 593 200 0 0
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 4 650 400 250 0
Ispist och rörsystem LF Arena 5 934 0
Badvattenrening Öjebyn 6 4 500
Bevattning Ridklubbe 8 0
Skärgårdspaket 9 486 0 0 0
Nolia ishall 7 0 0 0
Friidrottsbanor LF-arena 10 1 700
Kulturtorget Stadsvapnet 1 162
Bokbuss inkl ombyggnad garage 5 000
Övertryckshall 22 473
Muddring Rosvik 1 508
Folkhälsoåtgärder (år 3 av 5) 180

 Miljö- och tillsynsnämnden: 500 0 0 0

Nytt ärendehanteringssystem 500

 Samhällsbyggnadsnämnden: 24 290 20 750 4 200 4 000

Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 1 500 1 500 1 500
Mark-/fastighetsförvärv 2 800 3 800 3 300 3 300
Försäljning egnahemstomter -2 000 -6 700 -11 350 -11 350
Försäljning övrig mark -300 -300 -300 -300
Försäljning fritidstomter -2 900 -1 400 -5 000 -5 000
Försäljning industritomter -200 -200 -200 -200
Från driftansl - Ospec invest 136 50 50 50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 1 5 564 13 000 13 000 13 000
Transportenhet invest ram fordon 2 1 899 1 500 1 500 1 500
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn 3 -969 1 500 1 500 1 500
Digitalisering 4 0 0 0
Universitetsområdet Piteå infartsgata, 
torg, cirkulationsplats mm Acusticum 5 3 917 6 000 0 0
Löjan 1 rivning 6 1 500 200
Exploatering villaområden 
(Strömnäsbacken, Ljungheden och 
Klubben) Till KS Centrala pott 8 mkr 

2018 7 2 600 0 0
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

Västermalm 8 0 0 0
Industritomt fd. Grängestomten Till KS 

centrala pott 1,8 mkr 2018

9 0 0

Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen 10 0 0
Rådhustorget 11 500 0
Utveckling Sandängesstranden 12 0 0
Exploateringsutveckling 13 0 0 0
Ombyggnation förtätning stadshuset 14 0
Mät- och karttjänster i egen regi 
(samverkan Ptå-Äbyn) 15 0
Gång- och cykelväg Långskatav. 1 424
Kvarteret Tallen, åtg busstation 2 083
Exploatering Bergsviken 2:18 793
Gång- och cykelväg Sundsgatan inkl. 
belysning -38
Proj Öjebyn centrum 130
Byacentrum Norrfjärden, återstående 
medel 94
Investering GIS gemensam karttjänst 
(etapp 2 2016, samverkan fyrkanten) 207
Exploatering Klubben 155
Exploatering Furunäset lågenergiområde, 
gata 366
Abjörnssons väg etapp 1 1 900
Kyrkstan Öjebyn dränering 462
Infrastruktur Pitholm 871
Strömbacka strand anpassn gata 473
Preem Bersgviken trafiksituation 1 123
TS-åtg i ansl Kolmilavägen 3
Västergatan gångbana 500
Brounderhåll 497
Södergatan 33
Odengatan Frejagata-Torsgatan 239
Odengatan del Allén-Frejagatan 730
Björk- Bok- Engatan 1 100
Kullvägen 133
Lingonstigen 3
Lasarettsvägen 162
Edgatan,Alvägen-Norrg. 250
Oli-Jansgatan 50
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020

 Socialnämnden: 6 531 66 500 33 000 1 000

Från driftansl- ospec inventarier 1 000
Investeringsram ospecificerad 1 1 500 1 000 1 000 1 000
Utredning/projektering ytterligare vård- 
och omsorgsboende. Utredning 2019, 
Projektering -20, Byggstart våren -21 för 
att vara färdigställt hösten -22. 1 0 0
Byte av larmtelefon och växelsystem 
pga digitalisering 2 309 700
Nytt demensboende Berget 2 -182 63 000 32 000
Inventarier till demensboende Berget 2 0
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 3 1 800
Inventarier gruppboende Kärnhus 390
Invent. gruppboende Småstugegränd 460
Nytt vård- och omsorgsboende ÄO 541
Nytt äldrecentra inventarier 356
Trygghetslarm ordinärt boende SO 1 380
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO
VIVA till baspersonalen 67
Inventarier ÄO ombyggnad 206
Omställning soc lokaler 188
Carport leasingbilar (hemsjukvården) 43
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o 
omsorgsboenden 63
Hörselslingor ÄO 210

 Överförmyndarnämnden: 160 0 0 0

Nytt verksamhetssystem 160

 Nettoinvesteringar löpande pris 178 227 236 688 160 686 128 136

 Varav lånefinansierat 73 000 62 000 30 000

 Investeringsreserv 0 0 31 314 31 864

 Totalt egenfinansierade investeringar 178 227 163 688 130 000 130 000

 Förskjutna investeringar -13 700
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Kommentarer investeringsbudget 

Kommentarer investeringsbudget 2018-2020 

Allmänt 

Äskade investeringar som inte beviljas anslag har, om ingen annan kommentar finns, strukits pga. begränsat 
investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år. 

Ett investeringsråd inrättas i syfte att öka samordningen i planering och styrning av investeringsprojekt, så att en 
helhet och de prioriterade målen uppnås. Investeringsrådet leds av kommunchef. 

Här redovisas sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut för investeringsbudget. Kommentarerna 
återfinns också under respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige: Papperslösa sammanträden: Återkom i VEP 2019-2021 

Kommunstyrelsen 

Central pott hos KS: Utveckling Christinaområdet: Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. 
Samordnas med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras. 

Exploatering näringsliv: Ny investeringsram. Under 2018 ingår 
investering i infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i Södra 
Hamn. 

Exploatering för ökad befolkning: Ny investeringsram för nya tomter 
och tillhörande infrastruktur. 

Lindbäcksstadion: Lägre ambitionsnivå med inriktning mot 
infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig överenskommelse med 
exploatören. 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningen: Datorer: Utbytestakt anpassas till budget. Elevdatorer 1:1 gymnasiet 
leasas. Konkreta förslag kring alternativ för leasing av elevdatorer 
grundskola utarbetas tillsammans med BUN. 

Barn- och utbildningsnämnden: Skolstrukturförändring: Fördröjd investeringstakt med prisuppräkning 
enligt tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige. 

Grans naturbruksskola: Reinvestering fastigheter: Får återkomma med äskande i VEP 2019-
2021. 

Fastighets- och servicenämnden: Reinvesteringar fastigheter 2: Yttertak Odenhuset genomförs. Inget 
ytterligare beviljat med anledning av disponibelt investeringsutrymme 
samt stor andel nybyggnationer i fastigheter. 

Västra kajen, Replipunkt: Färdigställs inom ramen för tilldelad budget. 

Stadshuset: Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med 
långsiktig investeringsplan (förslag tio år). 

Kultur- och fritidsnämnden: Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för 
nämndens samtliga fordon/ maskiner. Pistmaskin 
m m ska inrymmas i ram. 

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden. 

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering. 

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i VEP 2017-2019. 
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Kommentarer investeringsbudget 

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget. 

Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, Skärgårdspaket, 
Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar. 

Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad 
investeringsram 1 700 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom 
kommunkoncernen för maximal nytta. 

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen 
för maximal nytta. 

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet. 

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan 
ytterligare investeringsmedel beviljas. 

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och 
projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för investering 
i torg. 

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram 
inom KS centrala pott: Exploatering för ökad befolkning. 

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende 
dagvattenhantering. 

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram 
inom KS centrala pott: Exploatering näringsliv. 

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra. 

Rådhustorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021. 

Socialnämnden: Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende: 
Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda möjligheten att 
bygga/driftsätta nytt boende i flera etapper utifrån behov. 

Inventarier nytt demensboende Berget: Återkomma i VEP 2019-2021. 
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Nyckeltal 



  
 

 
 

 
 

        
        

        
   

         
    

     
 

            
      

            
 

    

    
  

     
     

        
     

   
      

      
 

       

   

 
     

   
   

 
 

 
 

 
   

 
 

  

   
   

 
 

 
 

    
 

 

  

   
   
    

 
 

 
 

   
 

 

  

  
 

  
   

  

       
   

  

       
   

  

Nyckeltal 

Läsanvisning till nyckeltalen 

Från och med Verksamhetsplan 2018-2020 är Piteå kommuns nyckeltal uppdelade följande två kategorier: 
 Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning vilka är kopplade mot av Kommunfullmäktige 

beslutade mål. För att kunna stärka grad av måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för 
vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 

 Basnyckeltal som beskriver kommunala verksamheter. Uppföljningen av basnyckeltalen sker första gången 
på försök i delårsrapport 2017. De verksamhetsbeskrivande nyckeltalen ska ha ett syfte att tydliggöra 
varför kommunen har ett ansvar att följa frågan. 

Nyckeltalen presenteras vanligtvis över tid 3 år för att kunna visa på trend eller tendens. Nyckeltal som är 
individbaserade presenteras könsuppdelat. Alla nyckeltal bör ha ett syfte för att tydliggöra varför kommunen har ett 
ansvar att följa frågan. Ansvar avser den nämnd som ansvarar för att följa upp och rapportera nyckeltalet. 

Redovisning av nyckeltal sker under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 
respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 
mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot 
av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Indikator/nyckeltal för övergripande mål samt mål för personal och ekonomi 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel elever som aldrig rökt, 
gy 2, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Andel elever som aldrig 
druckit alkohol i gy 2, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Andel elever som aldrig 
använt hasch eller annan 
narkotika åk 2 gy, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Debutålder rökning, alkohol, 
narkotika 

Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 

KS 

- Debutålder rökning Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 

KS 

- Debutålder alkohol Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Debutålder narkotika Stigande ålder Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 

KS 

Hur ser du på livet just nu? 
(skala 1-10) 

Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll, % 

Lägre än riket 
och länet 

Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 
5, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, åk 
9, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av trygghet, gy 
2, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Andel elever som upplevt sig 
mobbade det senaste året, % 

- Andel elever i åk 7 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

- Andel elever i åk 9 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

- Andel elever i gy 2 som 
upplevt sig mobbade det 
senaste året, % 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

Enkät 
Personligt 

BUN 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

Enkät 
Personligt 

BUN 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

Enkät 
Personligt 

BUN 

0 % Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

Enkät 
Personligt 

BUN 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 
5, % 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, åk 
9, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av stimulans, gy 
2, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 5 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i åk 9 

- Medelvärde för elevers 
upplevelse av studiero i gy 2 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Bland de 25 % 
bästa 

Kontroll 
Agenda 2030 

Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Medelvärde i procentandel av 
elever som för det mesta mår 
bra eller mycket bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i åk 4 som för det 
mesta mår bra eller mycket 
bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i åk 7 som för det 
mesta mår bra eller mycket 
bra, % 

- Medelvärde i procentandel 
av elever i gy 1 som för det 
mesta mår bra eller mycket 
bra, % 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkä 
t 

BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkä 
t 

BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkä 
t 

BUN 

95 % 2019 Agenda 2030 Hälsoprofilenkä 
t 

BUN 

Andel föreningsaktiva 
unga, % 

Årlig 
förbättring 

Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Enkät 
Personligt 

KFN 

Antal certifierade föreningar 
"trygg och säker" 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KFN 

Antal kontrollerade 
verksamheter 

- Andel kontrollerade 
verksamheter med godtagbar 
inomhusmiljö, % 

- Andel kontrollerade 
tobaksobjekt med säker 
hantering, % 

Kvalitetskontroll MTN 

Årlig 
förbättring 

Kvalitetskontroll 
Agenda 2030 

MTN 

100% av 
kontrollerade 
objekt 

Folkhälsa 
Kontroll 
Agenda 2030 
Säkerställa att tobak inte säljs 
till barn, och rökning inte 
sker i skolan 

MTN 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de haft inflytande i frågor som 
berör dem, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

SBN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de har en trygg tillvaro, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

SBN 

Andel ensamkommande 
flyktingbarn som upplever att 
de har en utvecklande 
tillvaro, % 

100 Folkhälsa 
Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

SBN 

Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år 
som bor kvar i sin hemmiljö 

med biståndsbedömd 
insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år 
som bor kvar i sin hemmiljö 

med serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 

SOC 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 

Omformulerat SOC 

Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppföljning 

Omformulerat SOC 

Antal placerade barn och unga 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller 
institutionsvård) - exklusive 
ensamkommande flyktingbarn 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn 
(i familjehem, förstärkta 
familjehem eller 
institutionsvård) 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SOC 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SOC 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat SOC 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och 
Familj 

- Andel anmälningar av 
totalt inflöde till 
mottagningen Barn och 
Familj, % 

- Andel ansökningar av 
totalt inflöde till 
mottagningen Barn och 
Familj, % 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) 
av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och 
Familj, % 

SOC 

SOC 

SOC 

SOC 

Totalt antal beslut om insatser 
för stöd och behandling av 
barn och unga 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SOC 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 
månader, % 

0 % Kontroll SOC 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 
0-20 år med utredningstid 
över 4 mån, % 

0 % SOC 

Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn och unga 

Trend - följa utveckling ÖFN 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör barn 0-17 år 
(förmynderskap) 

Trend - följa utveckling ÖFN 

- Antal ärenden hos 
överförmyndarnämnden som 
berör unga 18-24 år 

Trend - följa utveckling ÖFN 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal invånare i Piteå 
kommun 

43000 till år 
2020 

Trend - följa utveckling KS 

Arbetskraftens storlek 16-64 
år 

Oförändrad till 
2020 (jämfört 
med 2010) 

Trend - följa utveckling KS 

Nöjdhet med 
arbetsmöjligheter, index 1-
100 

Öka Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

Pågående 
nyproduktionsprojekt PiteBo 

3 
nyproduktions 
projekt 

Trend - följa utveckling Pitebo 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel som är öppet arbetslösa 
eller i program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år 

I nivå med 
riket 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

- Andel öppet arbetslösa, % 
av befolkningen 16-64 år 

Mål: Högst 
4 % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

- Andel i program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

Andel ungdomar som är öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år 

Halvera till 
2020 (från 
10,9 2015-12-
31) 
SBN: I nivå 
med länet 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Andel ungdomar i Piteå 
kommun som är öppet 
arbetslösa, % av befolkningen 
18-24 år 

- Andel ungdomar i Piteå 
kommun som är i program 
med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

KS 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

KS 

Andel utrikesfödda i Piteå 
kommun som är öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

- Andel utrikesfödda som är 
öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

- Andel utrikesfödda i 
program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Tillväxt 

SBN 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Tillväxt 

SBN 

I nivå med 
rikssnittet 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Tillväxt 

SBN 

Andel ungdomar 18-24 år 
som varit utan arbete i mer än 
12 månader, % av öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

SBN 

Andel personer som gått från 
passivt försörjningsstöd till 
aktivitet och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer under 25 
år som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet 
och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och 
över som gått från passivt 
försörjningsstöd till aktivitet 
och inte återgår till passivt 
försörjningsstöd, % 

Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

SBN 

Minst 75% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

SBN 

Minst 75% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

SBN 

Andel deltagare i KAP (-24 
år) som arbetar, studerar eller 
deltar i statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutade 
insats, % 

Minst 80% Folkhälsa 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 
Social hållbarhet 

SBN 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
andel av befolkningen, % 

Högst 3 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

SBN 
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Nyckeltal 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel som studerar vidare 
efter gymnasiet, % 

Rikssnitt +/- 5 
procentenheter 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls BUN 

Andel 20-64 år med 
eftergymnasial utbildning, % 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls BUN 

Antal elever vid kommunens 
gymnasieskolor som deltar i 
UF-företag 

220 Kontroll 
Trend - följa utveckling 

Nytt målvärde 
Omformulerat 

BUN 

Nöjdhet med 
utbildningsmöjligheter, index 
1-100 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 
Uppmärksamhet över 
utveckling 

Behålls BUN 

Antal studiecirklar 1400 Livslångt lärande 
Agenda 2030 

KFN 

Antal studiecirkeldeltagare 9000 Mänskliga rättigheter 
Livslångt lärande 
Agenda 2030 

KFN 

Antal studietimmar 52000 Livslångt lärande 
Agenda 2030 

KFN 

Andel sökande (16-18-
åringar) som söker feriearbete 
som erbjuds plats, % 

100% Kontroll 
Barnkonventionen 
Social hållbarhet 

SBN 

Andel kursdeltagare på SFI 
som avslutar kurs med minst 
godkänt, % 

Årlig 
förbättring 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

SBN 

Andel SFI-deltagare som 
arbetar/studerar eller deltar i 
ett statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 
månader efter avslutad 
insats, % 

Minst 60 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Social hållbarhet 
Uppföljning 

SBN 

Andel som går sammanhållen 
yrkesutbildning som får 
arbete inom 3 månader efter 
avslutad utbildning, % 

Minst 80 % Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Livslångt lärande 
Uppföljning 

SBN 

Antal lägenheter under 
produktion i 
Strömbackaskolans regi 

Behålls Pitebo 

Antalet sökande till 
utbildningarna vid Piteå 
Science Park 

PSP 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Företagsklimatet i kommunen Trend - följa utveckling KS 

124 



  
 

 
 

     
    

 
 

      

    
  

    

      

     
   

 
 

      

 
    

 
  

  
 
 

 

    
  

    
 

  
  

 
 

 

  
 

    
 

 
 

 

  
    

    
 

  

   
    

  
 

  
 

 

  

      
 

  

  
   

 

 

  
 

 

  

   
 

  
  

 
 

  

    

   
 

 

    

 
    

 

 
 

     

 
  

  
 

 

  

  
  

  
 

   
 

  

Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

- Företagsklimatet i 
kommunen, Svenskt 
Näringsliv (ranking) 

- Företagsklimatet i 
kommun, kommunens service 
till företagen, NKI Insikt 

- Företagens tillväxt 
- Företagarna och 
Upplysningscentralen 
(ranking) 

Trend - följa utveckling KS 

Trend - följa utveckling KS 

Trend - följa utveckling KS 

Antal deltagare i 
nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Översyn av 
definition för 
bättre precision 
i rapporteringen 

KS 

Antal unga under 30 år som 
deltar i nyföretagaraktiviteter 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Översyn av 
definition för 
bättre precision 
i rapporteringen 

KS 

Antal nya registreringar av 
företag 

300/år Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt målvärde 
Omformulerat 

KS 

Antal nya registreringar av 
företag per 1000 invånare 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat KS 

Nöjdkundindex Miljö- och 
hälsoskydd (SKL - insikt) 

I nivå med 
rikssnittet 

Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med 
medelvärde 

MTN 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar Mäta faktisk 
handläggningstid 

MTN 

Nöjdkundindex Bygglov 
(SKL - Insikt) 

I nivå med 
rikets 
nöjdkundindex 

Mäta företagens nöjdhet med 
service jämfört med 
medelvärde 

SBN 

Resultat från Piteå Hamn AB 
kundenkät 

Förtydliga 
nyckeltalet 

Piteå 
Hamn 

Antal nya företag i Piteå 
Näringsfastigheters 
(koncernens) lokaler 

18 PNF 

Antal företag som expanderar 
i Piteå Näringsfastigheters 
lokaler 

20 PNF 

Antal anställda på 
Acusticumområdet 

PSP 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal tillgängliga e-tjänster på 
kommunens webbplats 

Öka årligen Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 
Agenda 2030 

Omformulerat KS 

Nöjd Inflytande-Index 
- Helheten 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Utveckling 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Agenda 2030 
Antal synpunkter Trend - följa utveckling KS 
Antal medborgarförslag Trend - följa utveckling KS 
Nöjdhet med bemötande och 
tillgänglighet - I kontakt med 
tjänstemän och annan 
personal, index 1-100 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, % 

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

KS 

Andel som får svar på e-post 
inom två dagar, % 

Högre än 
kommunsnitt 

Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

KS 

Informationsindex för 
kommunens webbplats 
- Totalt 

Högre än 
kommunsnitt 

Tillgänglighet 
Agenda 2030 
Värdskap 
Bemötande 

KS 

Vilka möjligheter har du att 
föra fram dina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen? 

Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Nytt 
Förslås som ny 
årlig fråga i 
Personligt 

KS 

Antal unga som deltagit i 
Unga i Piteå - Totalt 

Öka årligen Demokratiutveckling 
Lokalsamhällestillit 

Behålls KS 

Andel som har tillit till de 
flesta människor 

Lokalsamhällestillit Nytt 
Varannat år 
SCB 

KS 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel utrikesfödda av 
befolkningen, % 

Öka årligen Mångfald 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

KS 

Antal utlån av media på 
biblioteket som inte är skrivna 
på svenska 

4000 Mångfald 
Integration 

Nytt 
Omformulerat 

KFN 

Antal flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

SBN 

- Andel flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter ankomst till 
Piteå, % 

50 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

SBN 

Andel som får fadderfamilj av 
de flyktingfamiljer som så 
önskar, % 

100 % Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Uppföljning 
Befolkningsmål 

SBN 
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Nyckeltal 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjd Medborgar-Index, index 
1-100 

Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 

KS 

Andel elever i åk 9 som svarat 
positivt på frågan: Mina lärare 
ger killar och tjejer samma 
förutsättningar, % 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 

Nytt 
Skolinspektione 
ns enkät (vart 2-
3 år) 

BUN 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet 
Social hållbarhet 
Agenda 2030 

Behålls KS 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjd-Medborgar-Index 
- Miljöarbete (förutsättningar 
att leva miljövänligt), index 1-
100 

Folkhälsa 
Trend - följa utveckling 
Uthållig kommun 

KS 

Sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare 

I nivå med 
rikssnittet 

Folkhälsa 
Jämställdhet 
Attraktivitet 

KS 

Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
etiskt märkta, ekologiska eller 
lokalproducerade, % 

Trend - följa utveckling Omformulerat 
Förtydligande 
om livsmedel 

KS 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
etiskt märkta, % 

Trend - följa utveckling Omformulerat 
Förtydligande 
om livsmedel 
Ändrat syfte 

KS 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
ekologiska, % 

Trend - följa utveckling Omformulerat 
Förtydligande 
om livsmedel 
Ändrat syfte 

KS 

- Andel av inhandlade 
livsmedelsprodukter som är 
lokalproducerade, % 

Trend - följa utveckling Omformulerat 
Förtydligande 
om livsmedel 
Ändrat syfte 

KS 

Andel invånare 16-84 år med 
bra självskattat hälsotillstånd 
kommun, % 

Högre än länet 
och riket för 
kvinnor och 
män 

Redovisas de år 
enkäten 
genomförs 

KS 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal inkomna 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Minst 10 per 
år och 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till 
KLF att 
utarbeta nytt 
nyckeltal 

Alla 
nämnde 
r 

- Antal genomförda 
förbättringsidéer per 
medarbetare 

Utveckling 
Ständiga förbättringar 

Uppdrag till 
KLF att 
utarbeta nytt 
nyckeltal 

Alla 
nämnde 
r 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal enheter som innehar 
utmärkelsen "Skola för 
hållbar utveckling" 

Mänskliga rättigheter 
Utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat BUN 

Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter 

70 Mänskliga rättigheter 
Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

KFN 

Nöjd Medborgar-Index 
- Idrott- och 
motionsanläggningar 

70 Social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

KFN 

Andel livsmedelsanläggningar 
med god hygienisk 
hantering, % 

Årlig 
förbättring 

Mäta hygienisk status hos 
besökta 
livsmedelsanläggningar 

MTN 

Andel partiklar i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 
(miljökvalitets 
norm) 

Agenda 2030 
Mäta hur hälsosam och god 
luftkvaliteten är 

MTN 

Andel kvävedioxid i luften i 
förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 Agenda 2030 
Mäta tillståndet i miljön 

MTN 

Minskning av fossil CO2 för 
uppvärmning, % (jmf 2000) 

-90% till 2020 PNF 

Minskning av energi i 
kwh/kvm, % (jmf 2000) 

-30% till 2020 PNF 

Fossila koldioxidutsläpp 

- Utsläpp av växthusgaser, 
geografiskt område, ton Co2-
ekv/inv 

- Fossila koldioxidutsläpp 
från kommunkoncernen, ton 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

SBN 

Minska med 
90 % till 2020, 
jmf 2008 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

SBN 

Minska med 
90 % till 2020, 
jmf 2008 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

SBN 

Andel miljöbilar av 
koncernens totala antal 
personbilar och lätta 
lastbilar, % 

- Andel miljöfordon som 
drivs av fossilfria bränslen av 
koncernens totala antal 
bilar, % 

Kontroll 
Ekologisk hållbarhet 
Agenda 2030 

SBN 

Utveckling 
Agenda 2030 
Uthållig kommun 

SBN 

Totalt nettoenergibehov i 
kommunkoncernens 
fastigheter, avser totalt 
energibehov per uppvärmd 
yta 

Minska med 
30% till 2020, 
jmf 2008 

Agenda 2030 Omformulerat SBN 

Nöjdhet med tillgång till 
parker, grönområden och 
natur, skala 1-10 

7,8 SBN 

Investering i kronor i egna 
utvecklingsprojekt och stöd 
externa utvecklingsprojekt 
inom energisektorn 

PiteEne 
rgi 

Utveckling genomsnittlig 
volym mottaget 

Piteå 
Hamn 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

fartygsgenererat avfall 
(sludge) per fartyg 
Haraholmen jämförelse 3-
årsperiod, % 
Utveckling volym 
fartygsgenererat avfall som 
går till deponi, % 

Piteå 
Hamn 

Utveckling energiförbrukning 
i förhållande till logistikyta, 
(% förändring av värde 
kwh/m2) 

Piteå kommun 
mål 30% 
minskad 
energiförbrukn 
ing till år 2020 

Piteå 
Hamn 

Antal 5:e klassare som får 
information om Pirevas 
verksamhet 

Minst 70% Pireva 

Antal elever/studenter per år 
som deltagit i Pirevas 
informationsträffar 

Pireva 

Antal studiebesök som årligen 
genomförs på Pirevas 
anläggningar 

Pireva 

Antal besök på ÅVC, 
besök/år 

Pireva 

Insamlad mängd avfall vid 
mobila ÅVC (ton) 

Pireva 

Antal av Pireva besökta 
företag 

Pireva 

Total avfallsmängd insamlad 
på Bredviksberget, ton 

Pireva 

Andel avfall som 
materialåtervinns av totala 
mängden avfall som Pireva 
hanterar, % 

Pireva 

Andel avfall som 
materialåtervinns av totala 
mängden avfall som Pireva 
hanterar exklusive 
sluttäckningsmaterial, % 

Pireva 

Mängd farligt avfall från 
hushåll som samlats in via 
Pireva, kg/inv 

Pireva 

Andel bostadsområden där 
grön rutt har införts av totalt 
antal områden, % 

Pireva 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med trygghet, index 
1-100 

Mänskliga rättigheter 
Säkerhet 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 
Medborgarnas upplevelse 

KS 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Anmälda våldsbrott i 
kommunen, antal/100 000 inv 

Folkhälsa 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

KS 

Tillgänglighet arbetsmarknad 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Över medel 
för riket 

Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra kommuner 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KS 

Vårdnadshavares upplevda 
delaktighet och inflytande 

7 till 2019, 
skala 1-10 

Kontroll 
Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

BUN 

Tillgänglighet grundskola 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Mänskliga rättigheter 
Jämförelse andra kommuner 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

BUN 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar 

Mänskliga rättigheter 
Verka för ett tryggt Piteå 

FSN 

Tillgänglighet idrott 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KFN 

Tillgänglighet kultur 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Över medel 
för riket 

Mänskliga rättigheter 
Tillgänglighet 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

KFN 

Fysisk tillgänglighet 
- sammanlagt resultat, andel 
av maxpoäng, % 

Bland de 25 % 
bästa i riket 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 

MFD utvecklar 
ny enkät 
Omformuleras 
när ny enkät 
blir känd. 

SBN 

Antal km gång- och cykelväg 
- Antal under året nybyggda 

gång- och cykelvägar, km 

SBN 
Ökning 1 km 
per år 

Utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

Antal polisrapporterade 
olyckor på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med personskador på 
kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade 
olyckor med döda på 
kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

Utveckling SBN 

0 Utveckling SBN 

0 Utveckling SBN 

Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus 
på kvällar och nätter (SCB 
skala 1-10) 

7,5 Agenda 2030 SBN 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - antal 
hushåll i försörjningsstöd 
under 25 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

SOC 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll 
under 25 år, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

SOC 

Andel boendeplatser enl. LSS 
§ 9.9 där den boende har 
möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag 
utanför bostaden, % 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat SOC 

Andel personer i åldrarna 65 
år och äldre i ordinärt boende 
som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

95-100 % Nytt 
Ny nationell 
enkät 

SOC 

Andel personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

95-100 % Nytt 
Ny nationell 
enkät 

SOC 

Antal beslut inom 
socialtjänsten som 
överklagats/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

SOC 

Antal beslut inom 
socialtjänsten som ändrats 
efter överklagan/1000 beslut 

Mångfald 
Kontroll 

SOC 

Antal nattvandringar inom 
ramen för projektet "Unga 
pitebor på stan" 

10 st Pitebo 

Antal aktiviteter inom 
Framtid Pite som PiteEnergi 
deltar i 

PiteEne 
rgi 

Vattenkvalitet, andel tjänliga 
med anmärkning av totalt 
antal dricksvattenprov, % 

Pireva 

Kvalitet utsläpp 
avloppsvatten, avvikelse mot 
riktvärde - medelvärde fosfor 

Pireva 

Kvalitet utsläpp 
avloppsvatten, avvikelse mot 
riktvärde - medelvärde 
syreförbrukande ämnen 

Pireva 
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Nyckeltal 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med bostäder 
(tillgång, boendeformer, 
trivsamhet), index 1-100 

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

KS 

Nöjdhet med att bo och leva i 
din kommun (Nöjd-Region-
Index), index 1-100 

Mänskliga rättigheter 
Attraktivitet 
Agenda 2030 
Konvention för 
funktionsnedsatta 

KS 

Antal nya lägenheter under 
året (slutbesked) 

1500 nya 
bostäder 2020 
från 2015 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

SBN 

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året i 
landsbygd, antal 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat SBN 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt SBN 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt SBN 

Färdigställda bostäder i 
småhus under året i 
kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i 
småhus under året i 
stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i 
småhus under året i 
landsbygd, antal 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Omformulerat SBN 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt SBN 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Nytt SBN 

Andel nyproducerade 
lägenheter inom Pitebo som 
uppgår till maximalt 55 
kvm, % 

20 % Pitebo 

Antal av Pitebos lägenheter 
som ska konverteras till 
ventilation med återvinning 

30 st Pitebo 

Genomföra utemiljöprojekt 5 st Pitebo 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdhet med 
kommunikationer, index 1-
100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

- Nöjdhet med gator och 
vägar, index 1-100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

- Nöjdhet med gång- och 
cykelvägar, index 1-100 

Trend - följa utveckling 
Medborgarnas upplevelse 

KS 

Prisnivå för elnät och 
fjärrvärme (PiteEnergi) 

Lägre pris än 
genomsnitt i 
sverige 

PiteEne 
rgi 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel såld förnybar energi, % 
(PiteEnergi) 

100% PiteEne 
rgi 

Andel nybyggnationer av 
boende som erbjudits energi-
och kommunikationslösningar 
av PiteEnergi, % 

100 % PiteEne 
rgi 

Utveckling av godsvolym på 
Piteå hamn uppdelat på olika 
transportslag, jmf 3-
årsperiod, % 

Öka Piteå 
Hamn 

Utveckling av intäkter för 
Piteå Hamn AB från lagring 
av gods totalt och separat på 
magasin och planer, jmf 3-
årsperiod % 

minst 100 % Piteå 
Hamn 

Läckage i vattenledningar 
(antal/år) 

Pireva 

Stopp i avloppsledningar 
(antal/år) 

Pireva 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Elever som deltar i musik-
eller kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

Bland de 25 % 
bästa 

Nytt BUN 

Nöjd Medborgar-Index 
- Kultur 

70 Trend - följa utveckling 
Attraktiv fritid 

KFN 

Antal publika arrangemang i 
Studio Acusticum 

Kulturen som drivkraft KFN 

- Antal publika 
arrangemang i Studio 
Acusticum, varav lokala 
arrangörer 

130 Kulturen som drivkraft KFN 

Antal arrangemang/aktiviteter 
på Kaleido 

Demokratiutveckling 
Tillväxt 

Omformulerat KFN 

Nöjdhet med tillgången till 
kulturevenemang, skala 1-10 

Högre än 
kommunsnitt 

Mänskliga rättigheter 
Kulturen som drivkraft 

KFN 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Antal aktörer som deltar i 
antidopingnätverk 

Agenda 2030 
Drogförebyggande 

KFN 

Antal krogpersonal och 
serveringsansvariga som 
genomgått utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering 

Kontroll 
Agenda 2030 

MTN 

Andel tillsynsbesök som visar 
att villkor för 
serveringstillstånd följs, % 

Årlig 
förbättring 

Mäta efterlevnad av villkor 
för serveringstillstånd 

MTN 
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Nyckeltal 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per 
förvaltning 

KS 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per 
förvaltning 

KS 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 
Jämställdhet 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 
Kontroll 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 
Agenda 2030 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Antal subventionerade 
anställningar/100 medarbetare 

Öka årligen Attraktiv arbetsgivare 
Mänskliga rättigheter 

Mäts per 
förvaltning 

KS 

Andel anställda med utländsk 
bakgrund, % 

Spegla 
befolkningen 

Mångfald 
Mänskliga rättigheter 

KS 

Antal rekryteringar Attraktiv arbetsgivare 
Generationsväxling 

KS 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas 
under 2017. 

KS 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas 
under 2017. 

KS 

Andel lärare med 
lärarlegitimation, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
grundskola, % 

- Andel lärare med 
lärarlegitimation i 
gymnasieskolan, % 

BUN 

BUN 

BUN 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare SOC 

Nöjd medarbetarindex - NMI, 
andel som sammantaget 
tycker att PiteEnergi är en bra 
arbetsplats, % 

över 70 % Attraktiv arbetsgivare PiteEne 
rgi 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Andel kvinnor, % (Pnf) 50 % Attraktiv arbetsgivare 
Jämställdhet 

PNF 

Andel medarbetarsamtal, % 
(Pireva) 

100 % Attraktiv arbetsgivare Pireva 

Utvärdera genom antal 
medarbetarsamtal 

PSP 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i 
årsresultat 

Budgetföljdsamhet KS 

Antal elever/lärare 
- Antal elever/lärare i 

grundskola 
- Antal elever/lärare 

gymnasieskolan 

Kontroll BUN 
Kontroll BUN 

Kontroll BUN 

Nettoresultat i % i förhållande 
till budget (vid bokslut) 

0 % Nytt BUN 

Nettokostnad miljö hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv 

Jämförelse andra kommuner 
God ekonomisk hushållning 
Effektivitet 
Produktivitet 

Flyttas från 
MTN till SBN 

SBN 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 
65+ 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling Omformulerat SOC 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning 
totalt exkl ers från f-kassan, 
kr/inv 0-64 år 

I nivå med 
liknande 
kommuner 

Uppföljning SOC 

Kostnad insatser enligt LSS 
och SFB), exkl ersättning från 
FK, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser enligt LSS 
och SFB, exkl ersättning från 
FK och lokalkostnader, kr/inv 
0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad boende enligt LSS 
kr/0-64 år 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser inom LSS 
enligt KPB, kr/brukare 

Trend - följa utveckling SOC 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning 
totalt, kr/inv 0-64 år 

SOC 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning SOC 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Kostnad övrig vuxenvård, 
kr/inv 

Uppföljning SOC 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning SOC 
Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 

SBN: 40% 
Kontroll 
Trend - följa utveckling 

MTN 
SBN 

Försäljningsvärdet på 
Repris, tkr 

Kontroll 
Ekologisk hållbarhet 

SBN 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar Ansvar 

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

Målnivån 
mellan 1,5% 
- 2,0% 

God ekonomisk hushållning KS 

Likviditet; 
Betalningsberedskap i antal 
dagar 

Minst 30 
dagar 

Kontroll KS 

Soliditet (kommunen), % Målvärde ska 
utarbetas 

God ekonomisk hushållning KS 

Arbete med avtalstrohet 
redovisas, (Ja=1, Nej= 0) 

Kontroll KS 

Tillskott från Piteå kommun 
till kommunala bolag, kr 

0 kr Effektivitet KS 

Soliditet per bolag Enligt 
ägardirektiv 

God ekonomisk hushållning Alla 
bolag 

Soliditet VA-verksamhet >10% Pireva 
Soliditet Avfall och 
Återvinning 

>30% Pireva 

Vakansgrad (bolag), % 3-5 % PNF 
Bränsleförbrukning tunga 
fordon, liter/mil 

God ekonomisk hushållning 
Ekologisk hållbarhet 

Pireva 

Energiförbrukningen, kWh/år God ekonomisk hushållning 
Ekologisk hållbarhet 

Pireva 

Kostnad för produktion av 
VA per ansluten person, kr 

God ekonomisk hushållning 
Effektivitet 

Pireva 

Kostnadstäckningsgrad VA 
via avgifter % 

God ekonomisk hushållning Pireva 

Antal km reinvesterade VA-
ledningar 

10 km per år God ekonomisk hushållning Pireva 
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Budgetantaganden 

Budgetantaganden 
I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018 kommer bland annat följande 
förutsättningar beaktas: 

 Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2018-2020 
 Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2017 samt 2018 års budgetproposition 
 Kommunens omvärldsanalys 
 Fördjupad månadsrapport mars 2017 samt delårsrapport augusti 2018 

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
 Löneökning – 3,0 %/år åren 2018-2020 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande. 
 Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2018. Åren 2019-2020 finns 

ca 1,5 %/år,  ingår i central pott till kommunstyrelsen förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation 
fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till 
VEP 2012-2014 som modifierats. 

 Utveckling av skatteunderlaget – oförändrat skatteunderlaget beräknas med 4,4 % för år 2017 och 
minskat till 3,4 % för år 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i september 
2017 (2018-års skatteunderlag är nedjusterad från 4,0 %). 

 Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 018 invånare avseende 
2018 och med en ökning med 0,5 % per år för resterande år under planperioden. 

 Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2018 presenterades av SCB i 
september 2017. 

 Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkningen för år 2018 presenterades av SCB i 
september 2017. 

 Kommunala fastighetsavgiften 2017 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och 
Landsting i april 2017. 

 Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga 
avgifterna 1,88 % för år 2017 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2017 (KP-pension 
ingår med 6,83 %). För år 2016 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,08 % (sänkningen 
budgeterades centralt, innebär totalt 38,33 %). För år 2018 är de preliminära avgifterna enligt 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2017 (38,33 %). 
Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 
2018. 

 Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2017. 
Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. 
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-27 

§ 300 
Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och 
verksamhetsutveckling 
Diarienr 17KS609 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och 
verksamhetsutveckling. 

Ärendebeskrivning 
Innovation och verksamhetsutveckling har prioriterats som viktigt för att kunna möta 
utmaningar som hänger samman med kompetensförsörjning och förändringar i behov av 
service och tjänster. Riktningen på Piteå kommuns innovationsarbete anges av policy för 
kvalitetsarbete, ledarskaps- och medarbetarskapspolicy samt handlingsplan för innovation och 
verksamhetsutveckling. För att främja innovationsförmågan i organisationen genomförs bl.a. 
ledarskapsutveckling och aktiviteter för erfarenhetsutbyte mellan medarbetare. Verktyg i form 
av förslagsverksamhet, potter och fonder med sökbara medel har en viktig funktion i att 
finansiera testprojekt och spridning av goda utvecklingsidéer. 

Arbetet med potter och fonder med sökbara medel för verksamhetsutveckling styrs idag av 
”anvisning för sammanhållen ingång av kommungemensamma potter och utvecklingsspår i 
syfte att stödja verksamhetsutveckling”. 
Processkartläggning av befintligt innovationsarbete inom Piteå kommun samt genomförda 
utvärderingar (bl.a. av förslagsverksamheten och den sociala innovationsfonden) har påvisat 
behov en tydligare ”röd tråd” och samordning mellan potterna. Något som i sin tur kan 
förenkla kommunikationen om möjligheterna till sökbara medel och de ramar som styr 
arbetet. För att tydligare hålla ihop de olika potterna och svara mot de behov som 
processkartläggning och utvärderingar påvisat, föreslås ändring av styrande dokument. 
Förslaget är en sammanhållande riktlinje (”Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja 
innovation och verksamhetsutveckling”) där förslagsverksamheten, 
verksamhetsutvecklingspotten och nya innovationsfonden utgör en ”trestegsraket”. Detta 
skapar möjlighet att söka utvecklingsmedel i tre olika steg för att testa och realisera 
utvecklingsidéer av olika omfattning, från vardagsförbättringar till pilotprojekt av olika 
storlek. 
Kriterier för belöning föreslås som genomsyrar samtliga tre steg (förslagsverksamhet, 
verksamhetsutvecklingspott och innovationsfond) och utvecklingskommittén får en 
sammanhållande roll. Kriterierna utgår från erfarenheter i genomförd processkartläggning och 
utvärderingar samt utmaningar som lyfts som centrala av verksamhetsföreträdare i workshop 
kring ny innovationsfond 170922 och representanter i utvecklingskommittén. 

Som stöd för handläggning utformas en anvisning för förslagsverksamhet, 
verksamhetsutvecklingspott och innovationsfond. Denna ersätter riktlinje för 
förslagsverksamhet samt anvisning för beviljande av medel ur verksamhetsutvecklingspott. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

          
             

  

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-11-27 

Beslutsunderlag 
 Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och verksamhetsutveckling 
 Yttrande kring ändring av styrande dokument för sökbara medel med syfte att stödja 

innovation och verksamhetsutveckling 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 





 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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 11 7 22

apr 22 6 8 20

maj 20 10 8 22

jun 22 6 9 19

jul 19 5 6 18

aug 18 4 8 14

sep 14 3 4 13

okt 13 7 8 12

nov 12 3 2 13

dec 15

Summa: 65 0 72 0

Medel: 5,9 0,0 6,5 0,0 17,4

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 2 2 0

LSS priv. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 0

SFB egna 42 42 42 42 41 41 41 41 43 42 42 0

SFB priv 81 81 79 80 81 80 80 78 76 77 75 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 87 332 332 0

LSS priv. 496 496 696 696 696 696 696 733 733 906 1 986 0

SFB egna 32 588 32 563 32 592 32 598 31 695 31 725 31 787 31 506 33 198 32 620 32 310 0

SFB priv 50 637 50 548 50 100 50 444 50 835 50 554 50 654 48 841 47 428 47 334 46 115 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 
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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 1 14

aug 14 2 1 15

sep 15 2 3 14

okt 14 1 2 13

nov 13 2 1 14

dec 14

Summa: 13 16

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 14 0 0 14

nov 14 0 0 14

dec 14

Summa: 12 8 13,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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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 58 6 3 61

nov 61 1 2 60

dec 60

Summa: 32 37

Medel: 2,9 3,4 60,5

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 24 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 25 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 26 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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