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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 18SN7 

Förslag på justerare: Maria Truedsson 
Förslag på tid och plats för justering: tisdag 23 januari, 14:00, socialtjänsten 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

3. Årsredovisning 2017 – första utkast 
Diarienr 18SN6 

Förslag till beslut
Handlingen är ej färdigställd, informationsärende 10 januari. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 
om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska omfatta 
all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även kommunkoncernen. 
Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även en del i 
internkontrollen. 
Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 
redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 
(väsentlighetsprincipen gäller).
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 
att tidplanen följs i alla led. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2017 - första utkast 
 Arsredovisning 2017 Socialnamnden  12 januari 

Expedieras till 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

4. Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 
2018 
Diarienr 18SN17 

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 var 
att vid 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 2018 
 Förvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2017 - 17-12-04 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

5. Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med 
missbruk som vårdats på behandlingshem 
Diarienr 17SN264 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avger bifogat dokument som svar på medborgarförslag. 

Ärendebeskrivning 
Det inkom 2017-05-02 ett medborgarförslag till Piteå kommun avseende eftervård för personer 
som vistats på behandlingshem för sitt missbruk. Förslagsställaren föreslår att det behövs en 
fungerande eftervård, ett färdigt koncept, för personer då de kommer hem från behandlingshem. 

Beslutsunderlag 
 Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk som vårdats på 

behandlingshem 
 Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk som vårdats på 

behandlingshem 
 Medborgarförslag - eftervård 

Expedieras till
Kommunstyrelsen 

(6 av 26)



  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

6. Förändring av dubbletter vid Berggårdens vård- och 
omsorgsboende 
Diarienr 17SN428 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att bygga om dubbletterna till två- rumslägenheter och minskar 
därigenom antalet lägenheter på Berggården till 60 

Ärendebeskrivning 
Berggården har idag 64 lägenheter. 60 av lägenheterna är ettor på 40 m². På varje enhet finns en 
dubblett på 51 m². Dubbletten består av två små sovrum där det mindre rummet är 11,5 m² och 
det större är 17,5 m². I lägenheten finns ett trinettkök samt badrum som delas av båda 
omsorgstagarna. Rummen i dubbletterna är svåra att hyra ut då de inte håller den standard som 
krävs. De som flyttar in önskar oftast att få byta till större lägenhet så fort det blir en ledig. 
Arbetsmiljön för personalen är inte bra på grund av de små rummen. Rummen är därför av 
många skäl inte lämpliga som vård- och omsorgsboende. 

Från den 1 november 2012 är det en rättighet att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även i 
de fallen endast en make eller sambo är i behov av bostad och vård- och omsorgsinsatser i ett 
särskilt boende. Sedan januari 2014 och framåt har cirka 50 tvårumslägenheter försvunnit när 
vård- och omsorgsplatser omvandlats till trygghetsboende vilket gör det svårare för 
äldreomsorgen att klara parboendegarantin. Av de totalt 478 lägenheter som finns på vård- och 
omsorgsboendena inklusive Villa Utkiken är 34 lägenheter tvårummare och resten 
enrumslägenheter. Fler tvårumslägenheter skulle göra det lättare att klara rätten till parboende. 

Tvårumslägenheternas storlek på vård- och omsorgsboendena varierar mellan 56 m² till 61,5 m² 
och hyreskostnaderna ligger mellan 4934 – 6100 kronor/månad. Berggårdens tvårumslägenhet 
skulle bli 51 m² och månadshyran blir 5 695 kr/månad. 

Socialförvaltningen har som uppdrag att arbeta med en ekonomi i balans. En minskning av fyra 
lägenheter skulle minska personalkostnaderna med cirka 1,8 miljoner kronor per år 
(4 lägenheter x 0,8 å/a = 3,2 årsarbetare). Att bygga tillbaka de fyra dubbletterna vid 
Berggården till tvårumslägenheter beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Ombyggnationerna 
planeras påbörjas våren 2018. 

Personalen har lämnat sina synpunkter till risk och konsekvensanalysen och ärendet har varit 
upp i äldreomsorgens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 
 Förändring av dubbletter vid Berggårdens vård- och omsorgsboende 
 Utredning dubbletter Berggården 
 Risk och konsekvensanalys vid omvandling av dubbletter till tvåor 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

7. Avveckling av socialförvaltningens fonder/stiftelser 
Diarienr 17SN446 

Förslag till beslut
Att godkänna fördelningsförslag av kvarvarande kapital i socialförvaltningens fonder/stiftelser 
Carl Erikssons fond, Piteå hjälpfond och Lundmarks fond som kommer att avvecklas på 
uppdrag av kommunledningen. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har haft ansvar under många år att förvalta ett antal fonder i stiftelseform vars 
kapital och avkastning är i dagsläge relativ små. Införandet av årliga statliga administrativa 
avgifter riskerar över tid förbruka kapitalet i respektive fond/stiftelse vilket så småningom 
kommer att begränsa fondens ändamål. 

Utifrån bakgrunden har Piteå kommun i egenskap av förvaltare ansökt hos Länsstyrelsen om 
tillstånd att förbruka fondernas kapital vilket Länsstyrelse godkände då fonderna/stiftelserna 
uppfyllde villkoren för förbrukning av fondens kapital: 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag tillsammans med ekonomiavdelningen att ta fram förslag 
för förbrukande av medel i donationsfonder utifrån de beslut Länsstyrelsen fattat. Förslagen ska 
motsvara de ursprungliga ändamålen för respektive fond/stiftelse. 
Fonderna/Stiftelserna som berör socialförvaltningen är: 
• Carl Erikssons fond 
Kapital: 277 tkr 
Ursprungligt ändamål: Främjande av barns och ungdomars vård och fostran. 
• Piteå hjälpfond 
Kapital: 302 tkr 
Ursprungligt ändamål: Barn-och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade. 
• Lundmarks fond 
Kapital: 99 tkr 
Ursprungligt ändamål: Trivselfrämjande åtgärder Strömgårdens gästhem. 

Förslaget från socialförvaltningen är att, genom ansökan, dela ut kapitalet inom en ett- till 
treårsperiod till verksamheterna, privat personer och föreningar som motsvarar målgrupperna i 
fondernas ursprungliga ändamål. I bilagan finns ett detaljerat förslag för fördelning av kapitalet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till avveckling av fonder/stiftelser 
 Förslag till avveckling av fonder 

(8 av 26)



  
  

 

 
 

 

 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

8. Rekommendation från Norrbottens Kommuner om 
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan 
Diarienr 18SN5 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att följa Norrbottens kommuners rekommendation 
om Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan. 

Ärendebeskrivning
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och 
Region Norrbotten och berör innehållet i hur samverkan ska ske. 

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. 

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för Social 
välfärd har diskuterat ärendet och föreslår 
Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 månader 
from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

Styrelsen beslutar 
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 månader 
from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

Kommentar från socialtjänsten: 
Riktlinjerna innebär att kommunen åläggs större ansvar än vad lagstiftningen anger gällande 
formerna för den samordnade individuella planeringen (SIP). Det är den landstingsfinansierade 
öppna vårdens fasta vårdkontakt som ansvarar för att samordna och kalla till SIP men 
kommunens ansvar att närvara hos den enskilde i de fall SIP ska ske i dennes bostad. 
Kommunen har därmed inte möjlighet till distansmöte via länk likt öppenvården har möjlighet 
till. SIP som förväntas företrädesvis äga rum i den enskildes bostad till skillnad från föregående 
lagstiftning inom slutenvården kan innebära ökad logistik, ökad tidsåtgång vilket i sin tur ger 
effekter på befintliga bemanningsresurser. Även behov av ökad bilpool och digital teknisk 
utrustning kan förväntas. Implementeringen av nya lagstiftningen innebär behov av sedvanlig 
uppföljning vid förändringsarbete och därmed är det positivt och nödvändigt med beslutad 
utvärdering och möjlighet till riktlinjerevidering inför 2018-10-31. 

(9 av 26)



Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

Beslutsunderlag 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma riktlinjer för samverkan - 

Samordnad individuell plan 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Gemensamma riktlinjer för samverkan - 

Samordnad individuell plan (2/2) 

Expedieras till 
Norrbottens kommuner 
Kommunstyrelsen 

(10 av 26)



  
  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

9. Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi 
gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
Diarienr 18SN4 

Förslag till beslut
Följa Norrbottens kommuners rekommendation om Strategi gällande införande av 
välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 

Ärendebeskrivning
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att Sverige år 
2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik 
hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad självständighet 
och delaktighet i samhällslivet. För att nå visionen krävs en verksamhets-utveckling utifrån 
individers och personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, 
när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv, 
tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens möjlighet till 
delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 

Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i kommunerna 
samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga glappet och klara av att 
erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna så behöver vi införa alternativa 
arbetssätt. Det krävs att takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt först 
– personligt där det behövs”. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, vara 
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer bort att 
medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service och 
tjänster utifrån sina förutsättningar. 

Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall genomsyra hela 
arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers och på ett samordnat sätt 
möta marknaden som en part. 

Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. Genom 
samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform kan länets 
kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir gemensamma alternativ för 
alla kommuner. 

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 
handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 

Beslutsunderlag 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi gällande införande av 

välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi gällande införande av 

välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

Expedieras till
Norrbottens kommuner 
Kommunstyrelsen 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

10. Tema på socialnämndens sammanträden 2018 
Diarienr 18SN18 

Förslag till beslut
Fastställa förslag till Tema på socialnämndens sammanträden 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid varje sammanträde ett fastställt tema. Förslag till plan för kommande år 
läggs enligt följande: 

Januari – Information från polisen, process bistånd – hemtagning, beslut om personlig assistans 
Februari – Stöd och omsorgs VEP-bilaga 2018, information HRM-uppdraget
Mars – Årsbokslut – VO-områden, statistik från årsredovisningen 
April – GDPR, innovationsprojekt 
Maj – VEP 2019 
Juni – studiebesök 
September – Delårsuppföljning – VO-områden 
Oktober – Revisorernas årliga granskning 
November – VEP SN 
December – Kontaktpolitiker 

Beslutsunderlag 
 Tema på socialnämndens sammanträden 2018 

(13 av 26)



  

 
 

 

 
 

 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

11. Månadsrapport missbruksvård december 2017 
Diarienr 17SN2 

Förslag till beslut
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för december 2017 

Ärendebeskrivning
Under december har det varit avsevärt färre besök på mottagningen jämfört med föregående 
månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är ca 60 dygn färre än föregående månad. Tre 
personer får vård med stöd av LVM. 

Vi har varit tvungna att göra några avvikelser där sjukvården inte varit medvetna om sitt 
åtagande om kvarhållande av en person omedelbart omhändertagen enligt LVM alt dömd till 
vård enl LVM. Frågan har aktualiserats bl a på chefsträff med psykiatrins chefer och de har 
arbetat med frågan internt för spridning av kunskap. 

Minskningen av besök under december beror troligen på fler helgdagar vilket innebär färre 
mottagningsdagar. Det har sett likadant ut i december 2015 och 2016. Antalet personer med 
pågående utredning för institutionsbehandling eller som fått behandling på institution är även 
denna månad något färre än föregående månad. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under december kostat 
1 064 975 kr vilket är ca 110 803 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport missbruksvård december 2017 
 Månadsrapport december 2017 

Expedieras till
Månadsrapport december 2017 
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12. Månadsuppföljning hemtjänsttimmar inom Stöd och omsorg 
2017 
Diarienr 17SN3 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-01-19

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 2 timmar/dag jämfört med november 
vilket motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 9. Timmarna för 
den hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten är densamma 
som föregående månad. Antalet personer har minskat med 2 
Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 481 tim 757 tim/dag Omsorgstagare 685 
Hemsjukvård 616 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 57 

14 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 8 
till vård och omsorgsboende. Den 9 januari fanns totalt 19 icke verkställda beslut om särskilt 
boende. 12 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 7 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 och de som blir kvar på
Äldrecentrat i väntan på förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den enskilde 
samt att anhöriga avlastas. 

Verksamhet 
Beslutet att öppna korttidsplatser på Villa Utkiken bidrar till att klara verksamhetens uppdrag 
dock har inte hemtjänsttimmarna minskat men det bidrar till att vi har ytterst låg kostnad 
gällande betalningsansvar för färdigbehandlade personer på sjukhus. Verksamheten har 
fortfarande svårt att tillgodose behovet av plats till boende, framförallt demensboende vilket i 
sin tur får konsekvensen att personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till särskilt 
boende. Detta medför att tillgängliga platser för bedömning och avlösning minskar och kan 
medföra större svårigheter att klara uppdraget i och med nya utskrivningslagen. 

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 
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Beslutsunderlag 
 Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård december 2017, 

Äldreomsorg 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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14. Månadsuppföljning ärendekön för barn och unga 2017 
Diarienr 17SN5 

(18 av 26)



   

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

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

(19 av 26)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

16. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 

(20 av 26)



  

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

17. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för januari som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannajour 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 

(21 av 26)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

18. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 

(22 av 26)



 

 
   

       
       

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

19. Delgivningar januari 2018 
Diarienr 18SN12 

 Socialnämndens yttrande med anledning av föreläggande om vite, Barn och familj 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-01-12 
 KPR 2017-11-23 
 KPR 
 KPR 
 KPR 
 KPR 
 KPR 
 Riksnormen för försörjningsstöd 2018 
 Cirkulär 17:52 från Sveriges Kommuner och Landsting 
 Cirkulär 17:53 från Sveriges Kommuner och Landsting 
 Cirkulär 17:54 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 § 295 Förändring av taxa inom socialtjänsten 
 Taxa inom socialtjänsten 
 § 303 KF Ej verkställda beslut SoL kv 3 2017 
 § 304 KF Ej verkställda beslut LSS kv 3 2017 

(23 av 26)



   

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

20. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 

(24 av 26)



   

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

21. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 

(25 av 26)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-01-19

22. TEMA: 

 13:00 – 13:30 – Information av polisen 
 13:30 – 15:00 – Processen bistånd – hemtagning 
 15:00 – 16:00 – Beslut om personlig assistans 

(26 av 26)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

    

Ärende 3 

Årsredovisning 2017 – första 
utkast 
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Kommunledningsförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-12 
Dnr 18SN6 

Årsredovisning 2017 – första utkast 

Förslag till beslut
Handlingen är ej färdigställd, informationsärende 10 januari. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler
om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska 
omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 
kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 
även en del i internkontrollen. 
Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 
redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 
(väsentlighetsprincipen gäller).
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 
att tidplanen följs i alla led. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 

Beslutet skickas till 

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 
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Årsredovisning 2017 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Nämndens uppdrag 

OBS! 

texten i årsredovisning är ej klar, första utkast 

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen 

om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala 

ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 

(LVM) samt lagen om bostadsanpassning. 

Årets händelser 

 Nämnden har antagit en handlingsplan för ökad patient- och brukarmedverkan 
 Ett korttidsboende öppnades på Furunäset 
 Två nya gruppbostäder, ett i Öjebyn och ett i centrala Piteå, innebär kortare köer 
 Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 
 Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) 

2017 2016 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnad 

Anslag (skattemedel) 
Internränta 
Avskrivning 

Årets resultat 

Investeringar 

 
 

 

  

 

 

 
     

           

        

          

   

 

          
  
       
     
      

 

 

  

    
   

   
   

    
   

   

   
   

 

  

     
    
    
    

    

  

         

                    
    

Resultat 

Resultat (tkr) 

Nettokostnader Budget Resultat 

Summa 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2017 2016 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger 
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Utbildning, arbete och 
näringsliv 

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet 
att leva ett självständigt liv (Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god 
kvalitet (Riktat nämndsmål) 

Analys 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar för 2017 ett underskott på - 38,8 mkr. De stora underskotten finns inom stöd och omsorg, 
medan äldreomsorgen redovisar i princip ett nollresultat. 
Stöd och omsorg visar ett budgetunderskott -38,3 mkr, fick inför året ett budgettillskott på 6,5 mkr och en 
vardagsbesparing på 1,5 mkr. Det är barn och familj som står för de stora kostnadsökningarna. Verksamheten har 
under året köpt in konsulttjänster för 5,3 mkr för arbeta ner ärendekön så att utredningstiden inte överskrider 4 
månader och vid årsskiftet är ärendekön nere på 0. På grund av ökat inflöde av utredningar har även fler barn 
placerats på institution och antalet vårddygn har ökat från 5044 till 5669 samtidigt som kostnaden per vårddygn har 
ökar med ca 200 kr/dygn. Institutionsvård för vuxna har ett underskott på - 6,7 mkr, men där ligger antalet vårddygn 
ligger på samma nivå som 2016. En ökad budgetram inom missbruksvården ger dock ett lägre underskott jämfört 
med 2016. Inom personlig assistans har ärenden flyttats från försäkringskassan till kommunen vilket har ökat 
kostnaderna. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat inom alla åldersgrupper vilket medfört ökade kostnader. 
Försörjningsstödet har en budgetavvikelse på -4,2 mkr. 
Äldreomsorgen visar överskott +1,3 mkr. Inför året gavs ett ramtillskott på 8,5 mkr och en vardagsbesparing på 
2,2 mkr. Resultatet påverkas positivt av att beslutet om arbetskläder verkställdes först från september och därmed 
inga kostnader fram till dess. Antalet hemtjänsttimmar har under året legat på i snitt 770 timmar/dag mot en budget 
på ca 725 timmar/dag. I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet, det har under hösten inte gett 
önskad effekt på antalet hemtjänsttimmar i någon stor utsträckning. Det beror på tomhållning av platser på grund av 
vattenskador och ombyggnationer samt på grund av volymökningar. 
Förvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag från nämnden att föreslå åtgärder för att minska underskottet och nå en 
budget i balans. De finns en rad aktiviteter och åtgärder som är genomförda eller planerade som t ex aktivt arbeta 
med att minska sjukfrånvaron, minska pedagogiska måltider på boendena, avgiftsbelägga ledsagning, minska 
utbildning för personalen, förändra arbetsscheman genom hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, utreda 
om det finns lämpliga verksamheter för intraprenad, utreda nedläggning av Våga Vilja, ta bort dublettplatser på 
Berggården samt förändrad biståndsbedömning. Utmaningen är att hitta åtgärder som är möjliga att genomföra 
praktiskt och lagmässigt, så att en budget i balans uppnås. Nämnden anser att ekonomimålet delvis är uppfyllt då 
äldreomsorgen redovisar ett gott resultat. 

Personal 

Personalen består till övervägande del av kvinnor (89 % kv, 11 % m). Rehabtrappan är tydliggjord och 
verksamheterna har genom målmedvetet arbete lyckats minska sjukfrånvaron till 7,8 % (8,3% kv, 5,7 % m). 
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Arbetsplatserna prioriterar hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus. Ett bemanningsprojekt för ökad 
samplanering mellan arbetsgrupper påbörjades under hösten. 
Nämnden har under året genomför satsningar på hälsofrämjande gruppaktiviteter genom små ekonomiska bidrag till 
arbetsplatser. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat med 1,6 %? jämfört med 2016. Det sker ett 
strategiskt arbete att öka andelen heltidstjänster som en del av nämndens jämställdhetsarbete. Andel heltidstjänster 
har ökat med 1 % till 98 % (98 % kv, 96 % m). Kvinnors lön i förhållande till mäns lön är oförändrat 101 %. 
Nämnden erbjuder fler tillsvidareanställningar genom nya pooltjänster. Höjd målbedömning som följd av sänkta 
sjuktal. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Målbedömningen är densamma som vid delårsrapport 2017 för de övergripande målen. 
 Socialnämnden erbjuder i större utsträckning tillsvidareanställningar. 
 Den prognostiserad volymtillväxt av antalet äldre ställer krav på nämnden att erbjuda vård, omsorg och 

service av god kvalité till fler medborgare. 
 Jämställdhetskartläggningar utförs enligt plan och egenkontroll pågår vid biståndsenheten. 
 Ökat utbud av gruppboendeplatser och tillskott av korttidsplatser på Villa Utkiken. 

Barn och unga - vår framtid 

Verksamheten hade vid ingången av året ett stort antal ärenden som väntade på tilldelning av handläggare samt 
ärenden där utredningstiden på fyra månader passerats. Genom systematiskt arbete och inköp av konsulttjänster har 
väntetiderna minskat betydligt och samtliga ärenden utreds nu inom lagstadgad tid. Handlingsplan för att klar 
framtida kompetensförsörjning för yrkesgruppen socionomer är framtagen i samverkan med personalavdelningen 
och fackliga företrädare. 
Antalet orosanmälningar ligger fortsatt på en hög nivå, från 180 till 270 anmälningar/utredningar på årsbasis. 
Verksamheten ser en koppling mellan ökad psykisk ohälsa i samhället och antalet anmälningar om barn som far illa 
pga våld i olika former. Den ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder ofta till en mer utsatt situation för barn i Piteå. 
Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare placeringar i privata 
förstärkta familjehem. Under 2017 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt 
familjehem ökat från i snitt 23 placerade per månad till 28. Antalet barn placerade på familjehem har minskat från 69 
december 2016 till 60 december 2017. Nämnden placerar dessutom ca 60 ensamkommande barn som medför 
kontinuerliga uppföljningar och kontakter. 
Ökad medvetenhet hos medborgarna leder till fler överklagningar i barn- och ungdomsärenden. 
Socialtjänsten tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Kultur, park och fritid och Region Norrbotten arbetar i 
projektet SAM (samverka, agera, motverka). Där arbetas förebyggande med att stärka barn och ungas psykiska hälsa, 
samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Förhoppningsvis påverkar projektet inflödet till barn och familj. Oförändrad 
målbedömning på grund av överskridna handläggningstider under första halvåret. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Digitala läroplattformar och utbildningsfilmer har skapats och använts som stöd i verksamheten under året. Det 
bidrar till flexiblare former för kunskapsinhämtning och introduktion i personalgrupperna. Målsättningen är att det 
digitala stödet ska bidra till sänkta utbildningskostnader. 
Nämnden har en representant i styrelsen för Vård och omsorgscollege för att medverka till ett ökat intresse för vård-
och omsorgsutbildningen. Från 2018 erbjuds fast anställning till avgångselever med godkända betyg. 
Verksamhetsutvecklarna har under våren besökt alla utbildningsanordnare för att prata om rekryteringsbehov och 
kompetenskrav. 
Genom den statliga satsningen Vårdlyftet kan nämnden erbjuda timvikarier i verksamheten utbildning och arbete. 
Individuella utbildningspaket sys ihop där vikarier får möjlighet att kombinera arbetet på halvtid med studier på 
halvtid. Utbildningen till undersköterska leder till fast anställning. 
EU-projektet "Lärande rekrytering" är uppstartat under året och riktar sig till personer som står långt från 
arbetsmarknaden och/eller har begränsade kunskaper i svenska språket. Genom projektet erbjuds deltagarna 
individuellt anpassad praktik inom vård och omsorg. 
Inom försörjningsstödet märks tydlig Försäkringskassans skarpare bedömningar i olika ärenden. Svårare att få 
beviljat sjukpenning och/eller aktivitets och sjukersättning trots läkarintyg och bedömningar från arbetsförmedlingen. 
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Arbetslöshet som orsak till behov av försörjningsstöd fortsätter att öka från 52,0 % till 56,3 %. Antalet hushåll som 
fått försörjningsstöd har ökat från 765 st 2016 till 855 st 2017, ökningen finns inom alla åldersgrupper. Personer över 
65 år söker i större utsträckning ekonomiskt bistånd. 
För gruppen nyanlända är det svårare att få beviljat bostadsersättning då Försäkringskassan inte godkänner alla typer 
av bostäder. Det är även svårare för gruppen nyanlända att få beviljat underhållsstöd för kvinnor med barn när maken 
finns i livet och bor i ett annat land. Det bidrar till ökade kostnader i försörjningsstödet. 
Fler personer som beviljas daglig verksamhet har önskemål om individuella platser utifrån olika skäl vanligtvis 
grundat på personens funktionsnedsättningar. Detta innebär att verksamheten kommer att behöva vidareutvecklas 
och skapa fler individuella lösningar. Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

Medborgarna erbjuds delaktighet och möjlighet att påverka genom kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala 
förebyggande rådet samt kommunala pensionärsrådet. Nämnden har antagit en handlingsplan för patient- och 
brukarmedverkan. 
Gruppboendena har under året provat arbeta enligt "delaktighetsmodellen". Resultatet blev att brukarna visat intresse 
för metoden och gärna velat delta. Det har varit lärorikt för brukarna att deras åsikter efterfrågats i ett slutet forum, 
utan påverkan från någon utomstående.Även personalen tycker att det har varit intressant att betona fokus från 
brukarnas synvinkel. 
Äldreomsorgen har genomfört nya brukarundersökningar på enhetsnivå. Resultatet presenteras under kommunens 
hemsida. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom att 
publicera resultatet på hemsidan underlättar nämnden för medborgarna att göra medvetna val. 
Under 2017 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit xx vilket är lägre än 2016. Andelen beslut som 
ändrats i domstol är 1,17 per 1 000 beslut jämfört med 2015 då siffran var 2,0. Kvinnor överklagar i större 

utsträckning och får beslutet ändrat i större utsträckning. Andelen ej verkställda beslut inom SOL/LSS har ökat 
sedan 2016, med XX% Flertalet beslut som inte kunnat verkställas gäller beslut om särskilt boende, här är behovet 
större än tillgången på platser. 
Kartläggning av jämställdheten inom området avvikelsehantering och försörjningsstöd - kopplat till anvisningar är 
genomförd. Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisningar till projekt Kompetens för alla 
har genomförts vid två mättillfällen under 2017, april och oktober. Resultatet visar att det är en större andel män än 
kvinnor som anvisas till projektet (okt: 38% kv, 62% m) jämfört med andelen män och kvinnor som uppbär 
försörjningsstöd (okt: 45% kv, 55 % m). Möjliga orsaker man lyfter fram är att kvinnor som söker försörjningsstöd 
ofta har en annan inkomst och inte står till arbetsmarknadens förfogande på samma sätt som männen och de kan 
därmed inte anvisas till projektet. Både kvinnor och män lider av psykisk ohälsa, men upplevelsen är att män i högre 
utsträckning tror att ett arbete skulle lösa problemet. 
I jämställdhetskartläggningen rörande avvikelser visar de preliminära resultaten på en jämn könsfördelning i 
SoL/LSS-avvikelserna (53 kv, 56 m) medan HSL-avvikelserna har en övervikt på kvinnor (592 kv, 376 m). Ingen 
förändring i målbedömning. 

Stefan, kan du kolla det markerade? 

Livsmiljö 

Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten 
för de personer som bor i ordinärt boende. Hemtagningteam inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt 
boende. Anhörigstödet i ordinärt boende är utvecklat under året och ska i större utsträckning ge individuell stöttning 
till anhöriga. Äldreomsorgens demensteam är uppstartat med uppdraget att handleda och kompetensutveckla 
verksamhetspersonal. Stöd och omsorg arbetar enligt handlingsplanen för psykisk hälsa, finansierat av statliga 
stimulansmedel. 
Innovationsprojekt under året har medfört nya arbetsmetoder, som kvalitetssäkrats under projekttiden. Målsättning är 
att innovationsprojektet ska bidra till att klara kompetensförsörjningen genom standardisering och effektivisering. 
I Socialstyrelsens årliga kvalitetsenkät har ca 50 % av brukarna i särskilt boende svarat, och ca 60 %  av brukarna i 
hemtjänsten. Drygt 70 % av brukarna uppger att de är sammantaget nöjda med sitt särskilda boende, och drygt 90 % 
av brukarna i hemtjänsten är sammantaget nöjda med sina insatser. Syftet med enkäten är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. 
Verksamheterna arbetar med att ge ut broschyrer och digital information via hemsida med anpassad text för personer 
med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor utsträckning anpassade för 
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personer med funktionsnedsättning. GPS-larm på demensboende är testat under året med tillfredsställande resultat. 
I april öppnades två nya gruppbostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning, totalt 13 platser. I september 
öppnades Villa Utkiken som är en korttidsvistelse med 12 platser i väntan på permanent plats på vård- och 
omsorgsboende. Under året har verksamheten haft färre platser pga vattenskador och ombyggnation vilket har 
påverkat tilldelningen av särskilda boendeplatser och platser till sysselsättning. Källbogårdens ombyggnad är klar, 
och innebär mer ändamålsenliga lokaler för vård- och omsorgsboendeverksamhet. Inflyttningen till Källbogårdens 18 
nya trygghetsboendelägenheter är klar. Byggnation av nytt demensboende pågår enligt plan. Det riktade 
stadsbidraget på 8,6 mkr/år har medfört ökad bemanning inom äldreomsorgen. Höjd målbedömning inom området 
varierade boendeformer. 

God ekonomisk hushållning 

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningar. Nämnden har under året 
kontinuerligt följt upp verksamheter och ekonomi samtidigt som förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt 
för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Förvaltningen har vid varje socialnämnd under året redovisat 
genomförda åtgärder och förslag på nya åtgärder för att minska kostnader. Beslutade och vidtagna åtgärder har trots 
detta visat sig otillräckliga för att uppnå en budget i balans. Målet ekonomi i balans har inte uppnåtts på grund av ett 
stort behov av insatser inom flertalet av nämndens ansvarsområden. 
Vid jämförelser mot andra kommuner fortsätter trenden med låga kostnader inom Piteås socialtjänst. 
Socialnämnden har under året följt upp sina verksamheter månadsvis och den interna kontrollen och styrningen 
bedöms vara god. Nämnden har fyra internkontrollplaner. 

Framtiden 

Omvärldsförändringar påverkar nämnden i stor utsträckning och ställer krav på nya metoder, förändrad styrning och 
ledning samt innovation och digitalisering. Nämnden kommer att nyttja de tre miljoner som finns avsatta för 
innovation till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kostnadseffektivisering. 
Faktorer som påverkar nämndes uppdrag är: 

 Ökad försörjningsbörda 
 Asylmottagning 
 Samverkanslagen - snabbare utskrivning 
 Försäkringskassans omprövning av personlig assistans 
 Samsjukligheten bland unga vuxna 
 Fler missbrukar alkohol och andra droger 
 Bostadsbrist 
 Psykisk ohälsa ökar i samhället 
 Fler brukare som efterfrågar tjänster 
 Otrygga familjesituationer 
 Arbete med integration, innovation och ny teknik 
 Svårighet att rekrytera specialiserad personal inom olika yrkeskategorier 
 Pensionsavgångar 

I framtiden kommer allt mer vård av äldre att utföras utanför sjukhusen och oftare i individens hem. Det blir en 
utmaning att samordna sjukvård-och äldreomsorgs insatser. Nämnden måste arbeta för att skapa strategier och 
arbetssätt för att förenkla samverkan. Här fyller hemtagningsteamen en viktig funktion tillsammans med 
korttidsboendet. 
Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med en miljon personer. Medellivslängden antas 
fortsätta öka de närmaste åren vilket resulterar i att allt fler personer når höga åldrar. I Piteå ökar antalet 80 år och 
äldre enligt prognosen med 717 personer fram till 2024. 
Ett lagförslag har lämnats till lagrådet där regeringen föreslår att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan 
föregående behovsprövning. Konsekvenserna för nämnden kan bli minskade administrativa kostnader och mer tid att 
arbeta med uppföljning och förbättringsarbete som kan leda till ökat kvalitet inom äldreomsorg. 
Försäkringskassan är idag mer restriktiv i sina bedömningar av ansökningar inom SFB. Det innebär att behovet av 
personlig assistans enligt LSS har ökat. Det är svårt att göra en prognos över utvecklingen eftersom det inte går att 
förutse hur många personer som kommer att övergå från insatser enligt SFB till LSS. För 2018 förväntas en ökning 
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med 2013 timmar i månaden vilket innebär en ökad kostnad för kommunen på cirka 7,5 mkr på helåret. 
Personlig assistans projektet ”Kompetenslyftet PA” med ekonomiskt stöd av Europeiska Socialfonden kommer igång 
under våren 2018 och sträcker sig fram till 2020. Syftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och 
därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att stärka arbetsgivares konkurrenskraft 
och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande på arbetsplatsen. 
Migrationsverkets ersättningssystem till kommuner har förändrats under 2017 vilket minskar andelen ersättningar till 
kommunen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Socialnämnden ska vi utgången av 2017 
redovisa en balans mellan ekonomi och 
verksamhet. Budgetramen ska hållas 
genom effektiv hushållning av 
disponibla medel. 

Pågår Uppdrag i VEP 
2017-2019 

ÅR 2017 Målet ekonomi i balans, uppnås inte 
under 2017. 

Följa utvecklingen kring utredningstider 
för barn och unga Klar Åtgärd från ÅR 2016 Löpande i 

månads-
rapporter och 
delårsbokslut 

Genom systematiskt arbete och inköp av 
konsulttjänster har väntetiderna minskat 
betydligt och samtliga ärenden utreds nu 
inom lagstadgad tid. En 
sammanställning på utredningstider ska 
lämnas till IVO senast 15 januari 2018. 

Utarbeta handlingsplan för 
förebyggande arbete kopplat till 
missbruk bland unga (samarbete 
BUN/SN) 

Försenad 
Åtgärd från ÅR 2015 ÅR 2017 Inledande samtal är genomförda, ingen 

handlingsplan upprättad. 
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Socialförvaltningens åtgärder för 
att stärka budgetprognosen 2018 



 

     
 

  
        

             
            

               
            

               
            

              

     

  
          

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-04 
Dnr 18SN17 

Socialförvaltningens åtgärder för att stärka 
budgetprognosen 2018 

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 var 
att vid 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 

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

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 



 

          

     
 

           
        

             
            

              
              

                 

 

 

    
 

     
    

    
    

    
    

  
    

     
     

 
      
    

  
   

 
   

 

    
    

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 

Svar på medborgarförslag om 
eftervård för personer med 

missbruk som vårdats på 
behandlingshem 



 

         
   

  
       

           
            

              
 

            

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-27 
Dnr 17SN264 

Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk 
som vårdats på behandlingshem 

Förslag till beslut
Socialnämnden avger bifogat dokument som svar på medborgarförslag. 

Ärendebeskrivning
Det inkom 2017-05-02 ett medborgarförslag till Piteå kommun avseende eftervård för 
personer som vistats på behandlingshem för sitt missbruk. Förslagsställaren föreslår att det 
behövs en fungerande eftervård, ett färdigt koncept, för personer då de kommer hem från 
behandlingshem. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 
Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk som vårdats på 
behandlingshem 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



         

           
 

              
              

        

             
          

             
         

              
               
              

          

                
                   

                 
               

              
 

           
            

             

                 
             

     

            
               

                
                 

                  
                 

                  
              

               
    

Svar på medborgarförslag om eftervård för personer med missbruk som vårdats 
på behandlingshem 

Vi delar förslagsställarens åsikt att en planering och uppföljning efter vistelse på behandlingshem är 
viktig. Därför har vi upparbetade rutiner på Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) för detta. Grunden 
för ANGs arbete är våra insatser i öppenvård. 

I öppenvården har varje individ en behandlare. Tillsammans med behandlaren upprättas en individuell 
behandlingsplanering. Sedan träffar man behandlaren enskilt utifrån den behandlingsplan som 
upprättats. Utöver den enskilda kontakten med behandlaren kan varje individ även komma till 
öppenmottagning för att dokumentera drogfrihet och nykterhet enligt överenskommelse. 

Ibland är öppenvårdsbehandling inte tillräcklig hjälp och man har då möjlighet att ansöka om 
behandling på institution. Den ansökan gör den enskilde hos någon av våra socialsekreterare. Vi ser 
behandling på institution som en del i den enskildes behandlingsprocess i öppenvård, och planerar 
således för att öppenvårdsinsatserna fortsätter efter tiden på institution, eftervård. 

Vid inledning av utredning om vård på institution får den sökande frågan hur man tänker att 
fortsättningen ska se ut när man kommer hem. Många har i det läget svårt att svara på frågan eftersom 
man är i ett aktivt missbruk, men vi tycker det är viktigt att frågan väcks tidigt eftersom 
institutionsvård i sig inte är målet utan en del av en längre behandlingsprocess. Behandlaren från 
ANG´s öppenvård är med under utredningsarbetet och kontakt initieras om inte behandlare finns sedan 
tidigare. 

Under behandlingstiden på institution håller såväl behandlare i öppenvård som socialsekreterare 
kontakt med den enskilde. Socialsekretaren har alltid uppföljning med klient och behandlingshem 
under placeringsperioden för att följa upp den överenskomna vårdplanen som man ska arbeta efter. 

Beroende på den enskildes behov planeras även för t ex arbete, bostad , andra stödinsatser eller andra 
vårdkontakter på hemmaplan. Den planeringen kan göras via telefon-/videomöte eller i samband med 
eventuell ledighet/permission hem till Piteå. 

För insatser som exempelvis sysselsättning/arbete eller annan försörjning har vi gjort gemensamma
rutiner med enheten Stöd till försörjning. Även socialsekreterare på Stöd till försörjning har ett ansvar 
för att ha kontakt med den enskilde under tiden vederbörande är på institution. Samtliga klienter som 
har kontakt med ANG och Stöd till försörjning erbjudas ett möte om en samordnad individuell plan vid 
hemkomst. 

Bostad är en viktig del i att kunna leva ett fortsatt drogfritt och nyktert liv. Socialtjänsten har inga 
bostäder och är heller ingen bostadsförmedling utan den enskilde måste själv ställa sig i kö för bostad, 
något som kan vara en del av vårdplanen i det man ska göra under behandlingstiden. Har man ingen 
egen bostad kan man kvalificera sig till ett öppenvårdsboende, så kallade Farstulägenheter, som ANG 
har. Den enskilde behöver fullfölja en behandling och bibehålla drogfrihet och nykterhet för att få 
tillgång till en Farstulägenhet. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se


         

                
                

                  
                 

                 

                   
              

    

 

 

 

Det händer att den enskilde gör avsteg från den planering, eftervård, som är överenskommen, även att 
individer avbryter behandlingen på institution i förtid. Den enskilde kan även välja att inte ha någon 
fortsatt kontakt med ANG. I dessa lägen kan vi inte tvingas oss på individen men vi kan försöka 
motivera personen till stöd och hjälp om det finns någon möjlighet till kontakt. Undantaget de lägen då 
den enskilde far så illa att hen blir aktuell för tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM). 

Våra insatser är frivilliga, personer vi möter är vuxna och myndiga och väljer själv om de vill följa den 
överenskomna planeringen, eftervården eller inte. Avslutar man sin insats är man är alltid välkommen 
tillbaka att söka hjälp igen. 

Piteå 2017-09-26 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialtjänsten 
Piteå kommun 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se




   

    
   

Ärende 6 

Förändring av dubbletter vid 
Berggårdens vård- och 

omsorgsboende 



 

       

  
           

      

                 
                  
                 

               
                   

                
        

                  
                  

             
            

             
           

            

            
          

           

              
           

               
          

   

             
   

  
         

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-29 
Dnr 17SN428 

Förändring av dubbletter vid Berggårdens vård- och 
omsorgsboende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att bygga om dubbletterna till två- rumslägenheter och minskar 
därigenom antalet lägenheter på Berggården till 60 

Ärendebeskrivning 
Berggården har idag 64 lägenheter. 60 av lägenheterna är ettor på 40 m². På varje enhet finns 
en dubblett på 51 m². Dubbletten består av två små sovrum där det mindre rummet är 11,5 m² 
och det större är 17,5 m². I lägenheten finns ett trinettkök samt badrum som delas av båda 
omsorgstagarna. Rummen i dubbletterna är svåra att hyra ut då de inte håller den standard 
som krävs. De som flyttar in önskar oftast att få byta till större lägenhet så fort det blir en 
ledig. Arbetsmiljön för personalen är inte bra på grund av de små rummen. Rummen är därför 
av många skäl inte lämpliga som vård- och omsorgsboende. 

Från den 1 november 2012 är det en rättighet att kunna få bo tillsammans på äldre dagar även 
i de fallen endast en make eller sambo är i behov av bostad och vård- och omsorgsinsatser i 
ett särskilt boende. Sedan januari 2014 och framåt har cirka 50 tvårumslägenheter försvunnit 
när vård- och omsorgsplatser omvandlats till trygghetsboende vilket gör det svårare för 
äldreomsorgen att klara parboendegarantin. Av de totalt 478 lägenheter som finns på vård-
och omsorgsboendena inklusive Villa Utkiken är 34 lägenheter tvårummare och resten 
enrumslägenheter. Fler tvårumslägenheter skulle göra det lättare att klara rätten till parboende. 

Tvårumslägenheternas storlek på vård- och omsorgsboendena varierar mellan 56 m² till 61,5 
m² och hyreskostnaderna ligger mellan 4934 – 6100 kronor/månad. Berggårdens 
tvårumslägenhet skulle bli 51 m² och månadshyran blir 5 695 kr/månad. 

Socialförvaltningen har som uppdrag att arbeta med en ekonomi i balans. En minskning av 
fyra lägenheter skulle minska personalkostnaderna med cirka 1,8 miljoner kronor per år 
(4 lägenheter x 0,8 å/a = 3,2 årsarbetare). Att bygga tillbaka de fyra dubbletterna vid 
Berggården till tvårumslägenheter beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Ombyggnationerna 
planeras påbörjas våren 2018. 

Personalen har lämnat sina synpunkter till risk och konsekvensanalysen och ärendet har varit 
upp i äldreomsorgens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag
Utredning dubbletter Berggården 
Risk och konsekvensanalys vid omvandling av dubbletter till tvåor. 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



      
    

        
 

          

        
      

            
                 
                 

          

                
                 

             
         

         

                
                

               
              
  

                     
          

          

            
            

           

           
           
         

Omvandling av dubbletter till två rum 
lägenheter vid Berggårdens vård-och 

omsorgsboende 

Utredning och förslag till ändring av dubbletter vid 
Berggårdens vård- och omsorgsboende till två-
rumslägenheter 

Bakgrund 
Berggården är ett vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter. 60 av lägenheterna 
är ettor på 40 m². På varje enhet finns en dubblett på 51 m². Dubbletten består av 
två små sovrum där det mindre rummet är 11,5 m² och det större är 17,5 m². I 
lägenheten finns ett trinettkök samt badrum som delas av båda omsorgstagarna. 

Från den 1 november 2012 är det en rättighet att kunna få bo tillsammans på äldre 
dagar även i de fallen endast en make eller sambo är i behov av bostad och vård-
och omsorgsinsatser i ett särskilt boende. Sedan januari 2014 och framåt har cirka 
50 tvårumslägenheter försvunnit när vård- och omsorgsplatser omvandlats till 
trygghetsboende vilket gör det svårare för äldreomsorgen att klara 
parboendegarantin. 

Nuläge 
Rummen i dubbletterna är svåra att hyra ut då de inte håller den standard som krävs 
med små lägenheter och delat badrum. De som flyttar in önskar oftast att få byta till 
större lägenhet så fort det blir en ledig. Arbetsmiljön för personalen är inte bra på 
grund av de små rummen. Rummen är därför av många skäl inte lämpliga som 
vård- och omsorgsboende. 

Av de totalt 478 lägenheter som finns på vård- och omsorgsboendena inklusive 
Villa Utkiken är 34 lägenheter tvårummare och resten enrumslägenheter. Fler 
tvårumslägenheter skulle göra det lättare att klara rätten till parboende. 

Tvårumslägenheternas storlek på vård- och omsorgsboendena varierar mellan 56 m² till 
61,5 m² och hyreskostnaderna ligger mellan 4934 – 6100 kronor/månad. Berggårdens 
tvårumslägenhet skulle bli 51 m² och månadshyran blir 5 695 kr/månad. 

Socialförvaltningen har som uppdrag att redovisa en ekonomi i balans. En 
minskning av fyra lägenheter skulle ge en besparing på personalkostnader på 
Berggården motsvarande cirka 1,8 miljoner kronor per år. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 
Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se


      
    

        
 

  
          
       

               
          

     

   

           

      

 

Omvandling av dubbletter till två rum 
lägenheter vid Berggårdens vård-och 

omsorgsboende 

Planerad förändring 
Bygga tillbaka de fyra dubbletterna vid Berggården till tvårumslägenheter. Beräknad 
kostnad för ombyggnationen är cirka 300 000 kronor. 

Minska personalen motsvarande de fyra lägenheterna som tas bort (4 x 0,8 å/a = 3,2 
årsarbetare). Vid fler boende än lägenheter utgår resurstillskott/dygn motsvarande den 
bemanning boendena har för en omsorgstagare. 

Ombyggnationerna påbörjas våren 2018. 

Justering av bemanningen görs succesivt i samband med minskningen av antalet 
omsorgstagare 

Uppföljning 
Uppföljningen av arbetsmiljön beskrivs i risk-och konsekvensanalysen. 
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Risk- och konsekvensanalys 

Risk- och konsekvensanalys inför ändring av 
dubbletter vid Berggården 

Planerad ändring i verksamheten 
Riskbedömningen görs med anledning av att äldreomsorgen planerar att göra om 
fyra dubbletter vid Berggårdens vård- och omsorgsboende till fyra två- rums 
lägenheter. 

Nuläge 
Berggården är ett vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter, som är 
fördelade på fyra enheter i två våningsplan. 60 av lägenheterna är ettor på 
40 m². 

På varje enhet finns en dubblett på 51 m². Dubbletten består av två små 
sovrum där det mindre rummet är 11,5 m² och det större är 17,5 m². I 
lägenheten finns ett gemensamt trinettkök samt badrum. 

Rummen i dubbletterna är svåra att hyra ut då de inte håller den standard 
som krävs med små lägenheter och delat badrum. De som flyttar in önskar 
oftast att få byta till större lägenhet så fort det blir en ledig. Arbetsmiljön för 
personalen är inte bra på grund av de små rummen. 

Konsekvenser 
 En minskning med 4 platser på vård- och omsorgsboenden till 60 

lägenheter 
 En minskning av personalstyrkan med 3,2 årsarbetare (4x = 0.8 

å/a) 
 Fler två- rums lägenheter vid vård- och omsorgsboenden 
 Bra standard på alla lägenheter 

Gemensam riskanalys med åtgärdsplan 
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Risk- och konsekvensanalys 

Risk Konsekvens Åtgärd Ansvarig Klart 
när? 

Färre anställda per 
enhet på Berggården 

Ökad kvälls- och 
helgtjänstgöring 

Svårare få ihop 
schemat 

Färre anställda i 
tjänst på dagtid 

Om det lilla rummet 
används som sovrum då 
vårdbehovet är stort och 
hjälpmedel behövs 

Dålig arbetsmiljö 

Svårt rymma 
hjälpmedel 

Av arbetsmiljöskäl 
kan det inte tillåtas 
att det lilla rummet 
används som 
sovrum i dessa fall 

Vid inflyttning 
informerar 
boendechefen om 
detta 

Fortlöp-
ande 

Personalen minskas och 
det bor par i tvåorna 

Ökad vårdtyngd Vid fler boende än 
lägenheter utgår 
resurstillskott/dygn 
motsvarande den 
bemanning 
boendena har för 
en omsorgstagare 

Boendechefen 
rapporterar in 
antalet dygn till 
administratör 
på äldreomsorgen 
för överföring av 
resurser 

Fortlöp-
ande 

Större lägenhet med fler 
m² 

Hyran blir dyrare 

Omsorgstagare slipper 
dela badrum 

Positivt 

En ökning av antalet 
två- rums lägenheter 
vid vård- och 
omsorgsboenden 

Lättare för 
äldreomsorgen 
att klara rätten till 
parboende enligt 
socialtjänstlagen 

Personalen vid Berggårdens vård- och omsorgsboende har fått bidra med sina 
risk- och konsekvensanalyser. Deras synpunkter finns medtagna i ovanstående 
tabell. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2017-12-27 
Dnr 17SN446 

Avveckling av socialförvaltningens fonder/stiftelser 

Förslag till beslut 
Att godkänna fördelningsförslag av kvarvarande kapital i socialförvaltningens 
fonder/stiftelser Carl Erikssons fond, Piteå hjälpfond och Lundmarks fond som kommer att 
avvecklas på uppdrag av kommunledningen. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har haft ansvar under många år att förvalta ett antal fonder i stiftelseform vars 
kapital och avkastning är i dagsläge relativ små. Införandet av årliga statliga administrativa 
avgifter riskerar över tid förbruka kapitalet i respektive fond/stiftelse vilket så småningom 
kommer att begränsa fondens ändamål. 

Utifrån bakgrunden har Piteå kommun i egenskap av förvaltare ansökt hos Länsstyrelsen om 
tillstånd att förbruka fondernas kapital vilket Länsstyrelse godkände då fonderna/stiftelserna 
uppfyllde villkoren för förbrukning av fondens kapital: 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag tillsammans med ekonomiavdelningen att ta fram 
förslag för förbrukande av medel i donationsfonder utifrån de beslut Länsstyrelsen fattat. 
Förslagen ska motsvara de ursprungliga ändamålen för respektive fond/stiftelse. 
Fonderna/Stiftelserna som berör socialförvaltningen är: 
• Carl Erikssons fond 
Kapital: 277 tkr 
Ursprungligt ändamål: Främjande av barns och ungdomars vård och fostran. 
• Piteå hjälpfond 
Kapital: 302 tkr 
Ursprungligt ändamål: Barn-och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade. 
• Lundmarks fond 
Kapital: 99 tkr 
Ursprungligt ändamål: Trivselfrämjande åtgärder Strömgårdens gästhem. 

Förslaget från socialförvaltningen är att, genom ansökan, dela ut kapitalet inom en ett- till 
treårsperiod till verksamheterna, privat personer och föreningar som motsvarar målgrupperna 
i fondernas ursprungliga ändamål. I bilagan finns ett detaljerat förslag för fördelning av 
kapitalet. 

Beslutsunderlag
Förslag till avveckling av fonder 

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

Carmen Karlsson 
Handläggare 
Socialförvaltningen 



   

         

  
             

              
    

    

  
  

         
 

  
       

 
  

     

                  
               

            

               
            

   

       
          

               
   

  

            
       

Förslag avveckling av fonder 

2017-12-06 

Beskrivning av uppdraget 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag tillsammans med ekonomiavdelningen att ta fram förslag för 
förbrukande av medel i donationsfonder utifrån de beslut Länsstyrelsen fattat. Förslagen ska motsvara de 
ursprungliga ändamålen för respektive fond/stiftelse. 

Fonderna/Stiftelserna som berör socialförvaltningen är: 

 Carl Erikssons fond 
Kapital: 277 tkr 
Ursprungligt ändamål: Främjande av barns och ungdomars vård och fostran. 

 Piteå hjälpfond 
Kapital: 302 tkr 
Ursprungligt ändamål: Barn-och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade. 

 Lundmarks fond 
Kapital: 99 tkr 
Ursprungligt ändamål: Trivselfrämjande åtgärder Strömgårdens gästhem. 

Bakgrund 

Piteå kommun har haft ansvar under många år att förvalta ett antal fonder i stiftelseform vars kapital och 
avkastning är i dagsläge relativ små. Införandet av årliga statliga administrativa avgifter riskerar över tid 
förbruka kapitalet i respektive fond/stiftelse vilket så småningom kommer att begränsa fondens ändamål. 

Utifrån bakgrunden har Piteå kommun i egenskap av förvaltare ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att 
förbruka fondernas kapital vilket Länsstyrelse godkände då fonderna/stiftelserna uppfyllde följande villkor för 
förbrukning av fondens kapital: 

1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 
2. Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren 
3. Värdet av tillgångarna vid utgången av de tre senaste åren understigit ett gränsbelopp som motsvarar 

tio gånger gällande prisbasbeloppet. 
4. Stiftelsen saknar skulder. 

Fonderna/Stiftelserna kan därmed avslutas när kapitalet är förbrukat, genom en återrapportering till 
Länsstyrelsen som meddelar skatteverket för avregistrering av fonderna/stiftelserna. 
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Förslag avveckling av fonder 

2017-12-06 

Förslag 

 Carl Erikssons fond: 

Att förbruka kapitalet inom en ett- till treårsperiod på följande sätt: 

År 1: Förbruka ca hälften av kapitalet genom kontakt med verksamhetsområdeschef för ”Barn och familj” 
på socialförvaltningen i Piteå kommun för att kartlägga behoven inom verksamheten som motsvarar 
fondens/stiftelsens ändamål och därmed erbjuda enheterna att söka medel för riktade aktiviteter. 
Aktiviteterna som får beviljat medel ska redovisas till ansvarig ekonom för uppföljning av fondens kapital. 

År 2: Resterande kapital kommer att genom annons i tidningen/sociala medier erbjuda privat personer och 
föreningar att söka medel för aktiviteter som motsvarar fondens/stiftelsens ändamål. 
Personerna/föreningarna som får beviljat medel ska redovisa till ansvarig ekonom för uppföljning av 
fondens kapital. Målgrupp: barn och ungdomar 

År 3: Återrapportering till Länsstyrelse för avslut av fonden/stiftelsen. (ekonomikontoret) 

 Piteå hjälpfond: 

Att förbruka kapitalet inom en 2-3 års period på följande sätt: 

År 1: Förbruka ca hälften av kapitalet. Genom annons i tidningen/sociala medier erbjuda privat personer 
och föreningar att söka medel för aktiviteter som motsvarar fondens/stiftelsens ändamål. 
Personerna/föreningarna som får beviljat medel ska redovisa till ansvarig ekonom för uppföljning av 
fondens kapital. Målgrupp: barn och ungdomar med funktionsnedsättning, vuxna med 
funktionsnedsättning, äldre i behov av stöd eller sällskap/gemenskap i vardagen, 

År 2: Förbruka resten av kapitalet genom kontakt med verksamhetsområdeschefer för ”Barn och familj” 
”Äldreomsorg” samt ”Stöd till vuxna med funktionshinder” på socialförvaltningen i Piteå kommun för att 
kartlägga behoven inom verksamheterna som motsvarar fondens/stiftelsens ändamål och därmed erbjuda 
enheterna att söka medel för riktade aktiviteter. Aktiviteterna som får beviljat medel ska redovisas till 
ansvarig ekonom för uppföljning av fondens kapital. 

År 3: Återrapportering till Länsstyrelse för avslut av fonden/stiftelsen. (ekonomikontoret) 

 Lundmarks fond: 

Att förbruka kapitalet under 2018 på följande sätt: 

Särskilda boenden inom Piteå kommun (10 st) samt Äldrecentra och Villa utkiken skall under våren 2018, 
genom ansökan, ha möjlighet att ta del av fondens kapital för att genomföra en specifik aktivitet som 
motsvarar fondens/stiftelsens ändamål (Ex. Öka trivsel i boendet, guldkant på tillvaron). Beloppet att 
ansöka per enhet ska vara högst 8 tkr. Sista ansökningsdatum 15 april 2018. 
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Förslag avveckling av fonder 

2017-12-06 

Enheterna som får beviljat medel ska redovisa genomförd aktivitet till ansvarig ekonom för uppföljning av 
fondens kapital. 

Kapitalet som finns kvar efter sista ansökningsdatum kommer att lämnas över till Äldreomsorgen för 
delfinansiering av äldreveckan 2018. 

I slutet av 2018 lämnas in en redovisning av fördelning av fondernas/stiftelsernas kapital till 
ekonomikontoret för återrapportering till Länsstyrelse för avslut av fonden/stiftelsen. 

Carmen Karlsson 
Ansvarig Ekonom för uppdraget 
Socialförvaltningen 
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Ärende 8 

Rekommendation från Norrbottens 
Kommuner om Gemensamma 

riktlinjer för samverkan -
Samordnad individuell plan 



 

     
      

 

  
        

         

          
        

         

      

        
     

      
      

       
     
         
           

        
       

 
     
         
           

        
       

  
            

          
           

                  
            

             
            

              
           

           
           

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-09 
Dnr 18SN5 

Rekommendation från Norrbottens Kommuner om 
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att följa Norrbottens kommuners rekommendation 
om Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan. 

Ärendebeskrivning
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och 
Region Norrbotten och berör innehållet i hur samverkan ska ske. 

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. 

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för Social 
välfärd har diskuterat ärendet och föreslår 
Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 
månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

Styrelsen beslutar 
Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 
Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden omfattar 6 
månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 2018-10-18 

Kommentar från socialtjänsten: 
Riktlinjerna innebär att kommunen åläggs större ansvar än vad lagstiftningen anger gällande 
formerna för den samordnade individuella planeringen (SIP). Det är den 
landstingsfinansierade öppna vårdens fasta vårdkontakt som ansvarar för att samordna och 
kalla till SIP men kommunens ansvar att närvara hos den enskilde i de fall SIP ska ske i 
dennes bostad. Kommunen har därmed inte möjlighet till distansmöte via länk likt 
öppenvården har möjlighet till. SIP som förväntas företrädesvis äga rum i den enskildes 
bostad till skillnad från föregående lagstiftning inom slutenvården kan innebära ökad logistik,
ökad tidsåtgång vilket i sin tur ger effekter på befintliga bemanningsresurser. Även behov av 
ökad bilpool och digital teknisk utrustning kan förväntas. Implementeringen av nya 
lagstiftningen innebär behov av sedvanlig uppföljning vid förändringsarbete och därmed är 
det positivt och nödvändigt med beslutad utvärdering och möjlighet till riktlinjerevidering 



 

  

          

  
 

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-09 
Dnr 18SN5 

inför 2018-10-31. 

Beslutsunderlag
§ 62 samt Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan 

Beslutet skickas till 
Norrbottens kommuner 
Kommunstyrelsen 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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PROTOKOLL 
STYRELSEN 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-12-07 

§ 62 

Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad 
individuell plan
Bilaga: Förslag enligt rubrik 

En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet, 
betalningsansvar mm. 

Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och Region 
Norrbotten. Samverkansriktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. 

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. Protokollet är ännu 
inte justerat. 

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren för 
Social välfärd har diskuterat ärendet och föreslår 

Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 

Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden föreslår styrelsen besluta 

Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 
2018-10-31 

Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

Styrelsen beslutar 

Att rekommendera kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering och eventuell revidering av Samverkansriktlinjerna sker senast 
2018-10-31 

Att samverkansledaren får uppdraget att genomföra en kartläggning och analys av 
kommunernas betalningsansvar gällande utskrivningsklara patienter. Tiden 
omfattar 6 månader from 180101–180831. Resultatet redovisas för styrelsen 
2018-10-18 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

93 (110) 

www.norrbottenskommuner.se
mailto:info@kfbd.se


 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
  

 
    

 

2017-11-15 

Gemensamma riktlinjer för samverkan-Samordnad
individuell plan 

Bilaga: Förslag enligt rubrik 

En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, 
delaktighet, betalningsansvar mm. 

Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och Region 
Norrbotten. Samverkansriktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. 

Ärendet har behandlats av Samverkansberedningen 2017-11-29. Protokollet är 
ännu inte justerat. 

Styrelsens ordförande, Socialberedningens ordförande och samverkansledaren 
för Social välfärd har diskuterat ärendet och föreslår 

Att styrelsen rekommenderar kommunerna att anta Samverkansriktlinjerna 

Att utvärdering av Samverkansriktlinjerna sker senast 2018-10-31 
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Gemensamma riktlinjer för 
samverkan – Samordnad 

individuell plan 
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Godkänt av: 
Regionstyrelsen och socialnämnd/kommunstyrelse 
i respektive kommun 

Ansvariga för revidering: Länsstyrgruppen 

Datum: November 2017 
Version: 0.5.9 
Dokumenttyp: Riktlinjer 
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Inledning 
De gemensamma riktlinjerna för samverkan är framtagna av 
Länsstyrgruppen som består av representanter från Region Norrbotten och 
länets kommuner. Riktlinjerna är antagna av Politiska samverkansberedningen för hälso-
och sjukvård, socialtjänst och skola och därefter beslutade i regionstyrelsen och 
socialnämnd/kommunstyrelse i respektive kommun. 
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Samverkan 
Ett bra samarbete och gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälso- och 
sjukvård och socialtjänst är angeläget och nödvändigt för att säkerställa en samordnad 
vård, stöd och omsorg av god kvalitet. 

Genom tydliga uppdrag och ansvarsfördelning skapas förutsättningar för en god och 
trygg vård och omsorg för den enskilde. Vidare stärks och underlättas det goda 
samarbetet. En annan fördel är att resurser används på rätt sätt, vilket gynnar hela 
samhället. 

Vårt förhållningssätt ska utgå från att: 
• Vi utgår från den enskildes behov 
• Vi har förtroende för varandras kompetens 
• Vi har tillit till att alla gör sitt bästa 
• Vi är lojala mot fattade beslut och gällande rutiner 
• Vi pratar gott om varandra 
• För att lyckas behöver vi varandra 

Mål 
Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet ska tillgodoses. Den enskilde med behovsanpassade insatser ska få möjlighet 
att leva självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt 
självbestämmande och integritet. 

Personcentrering 
Personcentrerad vård och omsorg innebär att flytta fokus från sjukdom till personens 
erfarenheter och resurser. Genom att utgå från personens individuella resurser och 
behov anpassas åtgärder och förhållningssätt till individen och den aktuella situationen. 

Personcentrerad vård och omsorg innebär att en överenskommelse görs med den 
enskilde (ofta tillsammans med närstående) där denne är aktiv i planering och 
genomförande av den egna vården och omsorgen. Med utgångspunkt från den enskildes 
beskrivning av sitt hälsotillstånd upprättas en samordnad individuell plan. Den är viktig 
för att säkerställa den enskildes delaktighet och rättigheter. För att samordnad individuell 
plan ska användas i en omfattning som motsvarar behoven behöver enskilda vara 
medvetna om rätten att begära en samordnad individuell plan och verksamheter behöver 
ha kunskap och kompetens att erbjuda en sådan. 

Norrbus 
Region Norrbotten och länets kommuner har gemensamma riktlinjer för samverkan för 
barn och unga, Norrbus. Målgruppen omfattar alla barn och unga, upp till och med 20 års 
ålder, som är i behov av stöd och hjälp från fler än en aktör. 

Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och unga har ett 
sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i 
sin närmiljö/klass som de tillhör. 

5 



 
 

 
 

       
      

  
 

        
        
        

     
 

       
   

     
       

          
    

 
    

          
       

       
          

   
 

      
       
 

 
       

     
       

      
 

        
         

    
         

      
      

         
 

         
    

 
      
      

        
          

         
      

 
 

Samverkansorganisation 
För att samverkan ska resultera i mervärde för den enskilde krävs 
engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer inom respektive 
huvudmans ansvarsområde. 

Politiska samverkansberedningen: Består av ledande förtroendevalda från Region 
Norrbotten och länets kommuner. Beredningens uppdrag är att säkerställa och utveckla 
samverkan mellan Region Norrbotten och länets kommuner, fastställa gemensamma 
politiska styrdokument och vara styrgrupp för länsstyrgruppen. 

Länsnivå: I Norrbotten finns en länsstyrgrupp på tjänstepersonsnivå som hanterar 
samverkansfrågor mellan Region Norrbotten och länets kommuner. Länsstyrgruppen ska 
fastställa och följa upp länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som 
därefter kommer att ligga till grund för lokala avtal. I länsstyrgruppen ingår socialchefer, 
barn- och utbildningschefer, chefer från regionens hälso- och sjukvård samt samordnare. 
Samordningsansvarig för länets kommuner är Norrbottens Kommuner. 

Länsdel-/kommunnivå: Med länsdel avses de fem geografiska närsjukvårdsområdena 
som finns i länet; Piteå, Luleå-Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna. 
Närsjukvårdschefen i respektive område har ett övergripande samordningsansvar mellan 
Region Norrbotten och länets kommuner. Socialchefer, barn- och utbildningschefer, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschefer i regionen har ett gemensamt 
ansvar för samverkan på länsdelsnivå. 

Verksamhetsnivå: Verksamheterna ansvarar för samverkan på individ- och gruppnivå. 
Samverkan styrs av lokala förutsättningar utifrån de gemensamt upprättade riktlinjer för 
samverkan. 

Lokala rutiner: Respektive huvudman är ansvarig för att introducera 
och följa upp antagna samverkansriktlinjer. Verksamhetschefen/motsvarande är ansvarig 
för att rutiner finns för den egna verksamheten. Lokala rutiner ska förtydliga vem som 
gör vad på lokal nivå. 

Avvikelsehantering: Vid brister i samverkan ska avvikelserapport skrivas så att 
förbättringar kan ske. Avvikelser som gäller Region Norrbotten hanteras enligt Region 
Norrbottens generella rutiner för avvikelsehanteringsprocessen. Avvikelserapport som 
gäller kommunen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. 
Avvikelser som gäller kommunen hanteras enligt kommunens lokala rutiner för 
avvikelsehantering. Avvikelser från kommunerna skickas till verksamhetschef på 
respektive enhet eller utsedd funktion i läns- alternativt närsjukvården. 

Uppföljning av avvikelser: Uppföljning av avvikelser som berör samarbetet hanteras i 
samverkansorganisationen på respektive nivå. 

Oenighet vid tillämpning av samverkansriktlinjer: Frågor angående 
tillämpning av samverkansrutiner i enskilda ärenden avseende verksamhets- och 
kostnadsansvar som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste 
verksamhetsnivå. I de fall frågan inte kan lösas lyfts frågan till samverkansgrupp på 
länsdelsnivå. Om frågan ändå inte kan lösas ansvarar en särskilt utsedd gemensam 
arbetsgrupp på länsnivå för att hantera samverkansfrågor kopplat till riktlinjerna. 
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Uppföljning: 
Uppföljning av följsamhet till processerna kommer att ske via gemensamt fastställda 
indikatorer. 

7 



 
 

  
  

 
          

          
 

 
         
      

         
        

 
 

          
          

        
          

        
    
     

          
       

 
             

       
       

            
            

           
            
         

 
           
        

         
         

      
 

         
         

         
           

         
          

            
 

 

Fullmakt, framtidsfullmakt, god 
man, förvaltare och 
anhörigbehörighet 
Den enskilde företräder sig själv gällande vård-, stöd och omsorg, men om denne 
behöver stöd kan detta ges av någon som erhållit nedanstående förordnande eller 
uppdrag. 

Fullmakt ska användas om den enskilde förstår vad denne skrivit på. 
Fullmakten ska gälla att sörja för person och bevaka den enskildes 
rätt. Om det finns fullmakt behövs ej god man. Om den som 
har fullmakt missköter sig ska anmälan göras om behov av god 
man/förvaltare. 

Framtidsfullmakt är en fullmakt som den enskilde i förväg ger till en person att 
företräda denne om behov av detta uppstår i framtiden. Behovet kan uppstå om den 
enskilde drabbas av sjukdom, försvagat fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd eller något 
liknande varaktigt förhållande. Fullmakten träder i kraft då den enskilde inte längre har 
förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten får 
omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Den får inte omfatta medicinska 
åtgärder eller utpräglade personliga angelägenheter ex att upprätta testamente. 
Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare, när behovet uppstår. Lag 
2017:310 om framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017. 

God man är en person som av tingsrätten förordnats för att tillvarata en annan persons 
rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person. God man får inte 
förordnas utan den enskildes samtycke om inte medicinska skäl föreligger. Om samtycke 
inte kan fås måste det framgå av läkarintyg att det föreligger medicinska skäl som gör 
att den enskilde behöver god man. God man är inte “istället för” utan ska alltid stå vid 
sidan om den enskilde. Den som ska tolka den enskildes vilja är gode mannen, inte 
personal inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. En god man skiljer sig från en 
förvaltare genom att den enskilde behåller rätten att representera sig själv. 

Förvaltare är en person som av tingsrätten förordnats för att företräda den enskilde i 
rättsliga och ekonomiska angelägenheter. I vård, stöd och omsorg samt boendefrågor 
bör förvaltaren inhämta den enskildes inställning om så är möjligt. En förvaltare får inte 
anordnas om god man är tillräckligt. Den enskildes rättsförmåga går förlorad vid 
förvaltarskap. Vid förvaltarskap krävs alltid läkarintyg. 

Ansökan om god man/förvaltare I varje kommun finns en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd. Ansökan om god man/förvaltare skickas till tingsrätten eller 
överförmyndaren i kommunen. Tingsrätten fattar sedan beslut. Tingsrätten kan i 
brådskande ärenden besluta om interimistiskt beslut. Ange då att det rör sig om 
interimistiskt beslut i ansökan. Det är möjligt att lämna förslag på lämplig person som 
kan utses till god man eller förvaltare för att snabba på processen. Det finns 
ingenting som säger att släkting har företräde att bli god man eller förvaltare för en 
anhörig. 
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Den som i sin yrkesutövning uppmärksammar att den enskilde har behov av en 
företrädare i form av god man eller förvaltare är ansvarig för att föra ärendet vidare till 
överförmyndarnämnden i kommunen. För att få information om en person har god man 
eller förvaltare kan kontakt tas med överförmyndare/överförmyndarnämnden i 
kommunen. 

Anhörigbehörighet 
Innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när 
denne inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den omfattar inte 
personliga angelägenheter så som vård och omsorg. Turordning för vem som får 
företräda den enskilde är enligt följande: make/maka eller sambo, barn, barnbarn, 
föräldrar, syskon och sist annan närstående. 
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Hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende 
Från och med 1 februari 2013 övertog länets kommuner ansvaret för hälso-och 
sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå i ordinärt boende för personer 18 år 
och äldre. Överföringen av ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i 
Norrbottens län omfattar både oplanerade och planerade hembesök och 
hemsjukvårdsbesök. 

Hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller 
motsvarande och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över 
tid. 

Kommunernas ansvar gäller för hälso- och sjukvårdsinsatser som omfattar 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kommunen ansvarar för den hälso-
och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller social situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från 
anhöriga) inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka hälsocentral. 
Hemsjukvårdsavtalet reglerar att kommunaliseringen avser endast de hembesök och 
hemsjukvårdsbesök som primärvården ansvarar för. Varje hemsjukvårdspatient ska ha 
en behandlingsansvarig läkare i primärvård och/eller specialiserad öppenvård. 
Läkarmedverkan i ordinärt boende finns reglerat i ett upprättat samverkansavtal mellan 
Region Norrbotten och länets kommuner. 

Befolkningen ska i första hand vända sig till primärvården för hälso- och sjukvård. Det 
innebär att kommunen inte har ansvar för patienter som på egen hand kan ta sig till 
hälsocentralen. 
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Hälso- och sjukvård i särskilda 
boendeformer 
Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar de personer som bor i särskilda 
boendeformer eller bostad med särskild service och de som vistas i dagverksamheter. 
Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå. Kommunens ansvar omfattar 
även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som utförs av legitimerad arbetsterapeut 
och legitimerad fysioterapeut. 

Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer finns 
reglerat i ett upprättat samverkansavtal mellan Region Norrbotten och länets kommuner. 
I uppdraget ingår fast konsultationstid och rutiner för samverkan mellan hälsocentralen 
och det särskilda boendet. Tillgång till läkarmedverkan ska finnas dygnet runt alla dagar 
men ska planeras och utföras så långt det är möjligt under kontorstid. 

Det geografiska upptagningsområdet är grunden för hälsocentralens ansvar för 
kommunens särskilda boendeformer. Den enskildes val av hälsocentral sammanfaller inte 
alltid med den hälsocentral som har det geografiska ansvaret för boendet. Det är den 
behandlingsansvarige läkaren som ansvarar för frågor som berör den enskilde. 
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Samordnad individuell plan 
De personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad 
individuell plan, SIP. Detta ska ske när en person själv önskar eller personal 
uppmärksammat behovet. Målet är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet ska tillgodoses. Den gemensamma planen ska bygga på 
delaktighet och samtycke från den enskilde. Den enskilde ska ge sitt samtycke för att 
informationsöverföring mellan berörda parter ska kunna göras. 

Samordnad individuell plan ska klargöra den enskildes mål, vilka insatser som behövs, 
vem som ska samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara 
för. Det kan vara insatser från flera verksamheter och yrkesföreträdare. 

För personer med sammansatta behov är det angeläget att de sociala, medicinska, 
psykiska och fysiska behoven, inklusive habilitering och rehabilitering tillgodoses ur ett 
helhetsperspektiv. Arbetet ska utföras utifrån ett etiskt förhållningssätt baserat på 
personcentrerad vård, likabehandling och icke diskriminering. 

Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska samordnad 
individuell plan upprättas. 

För bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL eller insatser enligt Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS ska den enskilde själv eller genom en ställföreträdare 
ansöka om detta. En ansökan kan om inte annat är möjligt ske muntligt av den enskilde 
eller närstående/godman/förvaltare med giltig fullmakt/förordnande och kan senare 
följas av skriftlig ansökan. 
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Fast vårdkontakt 
Fast vårdkontakt regleras i Patientlagen och Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 

När 
En fast vårdkontakt ska utses av verksamhetschef om det är nödvändigt för att tillgodose 
den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet eller om den 
enskilde begär det. Den enskildes önskemål ska så långt som det är möjligt respekteras 
när den fasta vårdkontakten utses. Fast vårdkontakt ska utses i samband med 
upprättande av samordnad individuell plan. Den fasta vårdkontakten bör finnas där den 
huvudsakliga vården bedrivs dvs där grundsjukdomen behandlas eller där personen 
huvudsakligen vistas. Den fasta vårdkontakten ska dokumenteras i journalen och i 
samordnad individuell plan. 

Den enskilde kan ha flera fasta vårdkontakter. Det är viktigt att det framgår i den 
samordnade individuella planen vem av de fasta vårdkontakterna som har 
samordningsuppdraget. 
För personer med livshotande tillstånd ska en fast vårdkontakt utses på läkarnivå. 
Samordningsuppdraget kan ligga på en annan fast vårdkontakt än läkaren. 

Ansvar 
Den fasta vårdkontaktens ansvar är att bistå den enskilde i att samordna dennes behov 
av hälso- och sjukvårds insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med 
andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson mot andra 
berörda aktörer. 
En fast vårdkontakt ska vara en namngiven person. Den enskilde ska erhålla tydlig 
information om vem/vilka som är fast vårdkontakt (namn, arbetsplats, telefonnummer). 

Fast vårdkontakt i öppenvård för personer i ordinärt boende 
För den enskilde i ordinärt boende ska den fasta vårdkontakten utses i den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

Alla patienter inom hemsjukvården ska ha en fast vårdkontakt med samordningsansvar i 
den kommunala hälso- och sjukvården och en behandlingsansvarig läkare inom 
primärvård eller specialiserad öppenvård. 

Fast vårdkontakt för personer i särskilda boendeformer 
För den enskilde i särskilda boendeformer utses den fasta vårdkontakten inom 
kommunen. 

Fast vårdkontakt vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
I samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska den fasta vårdkontakten 
utses i den landstingsfinansierade öppna vården. 
I samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska den fasta vårdkontakten 
ansvara för att kalla till samordnad individuell planering. 
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IT-stöd Lifecare 
För en säker informationsöverföring mellan Region Norrbotten och länets kommuner ska 
ett gemensamt IT-stöd användas, Lifecare. IT-stödet ska användas både vid samordnad 
individuell planering i öppenvård och vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för 
alla personer oavsett ålder och diagnos. Det gäller även för öppen psykiatrisk tvångsvård 
och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård. 

För att möta det behov som finns för att tillgodose planering utifrån den enskildes 
samlade behov. En samordnad individuell plan ska upprättas i Lifecare. För att öka den 
enskildes delaktighet ska denne erhålla sin plan utskriven på papper och/eller kunna ta 
del av den via visning på 1177 Vårdguiden. 

För hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal gäller även dokumentation av 
uppgifter i journalsystem/verksamhetssystem enligt gällande regelverk och lokal rutin. 

Support 

Användarstöd och superanvändare är första linjens support till användare på 
respektive enhet. Uppdraget är att ge användare stöd vid problem med IT-stödet. 

Vid störningar/driftavbrott i Lifecare 
• Region Norrbotten - kontaktar Teknikakuten via mail eller per telefon. 
• Länets kommuner – under utredning. 

När Lifecare inte går att använda på grund av driftavbrott måste nödvändiga kontakter 
ske via telefon mellan aktörerna. Detta dokumenteras i respektive 
journalsystem/verksamhetssystem. 
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Samordnad individuell 
planering i öppen hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 
När den enskilde, oavsett ålder och/eller diagnos, har behov av samordnade insatser ska 
en samordnad individuell plan upprättas i Lifecare. Om den enskilde önskar eller personal 
uppmärksammar att den enskilde har behov av samordning ansvarar behörig personal 
för att inhämta samtycke till att upprätta en samordnad individuell plan. Detta ska 
dokumenteras i Lifecare innan kallelse skickas. 

Respektive aktör kan tillsammans med den enskilde registrera den enskildes förmågor 
och begränsningar. Denna del är inte obligatorisk. Detta kan underlätta för kallade 
aktörer att få en uppfattning om den enskildes behov och vilka insatser som kan bli 
aktuella. 

Genom god och sammanhållen planering ska onödiga inskrivningar på sjukhus undvikas. 
Samordnad individuell planering i öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst sker 
vardagar måndag till fredag. 

Vid samordning av insatser kring habilitering och rehabilitering ska särskild hänsyn tas 
till enskilda med långvariga behov. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, 
pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska och ska utgå från den enskildes behov, 
förutsättningar och intressen. 

När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning till 
samordningen så långt som möjligt klarläggas. Ett barn som har uppnått tillräcklig ålder, 
mognad och utveckling ska ges möjlighet att själv delta aktivt i planeringen av 
samordningen. 

Enligt gällande avtal ska en samordnad individuell plan alltid upprättas/följas upp för 
hemsjukvårdspatienter. 

Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska samordnad 
individuell plan upprättas. 

Kallelse - Samordnad individuell planering 
Ansvarig 
Ansvarig för att kallelse till samordnad planering skickas är den personal som 
uppmärksammar behovet av nya eller förändrade insatser av vård, stöd och omsorg. 
Den personen blir initialt samordningsansvarig. 

I ansvaret ingår att i samråd med den enskilde bedöma vilken eller vilka aktörer som ska 
närvara för att den samordnade planeringen ska kunna genomföras och den enskildes 
behov bli tillgodosedda. 
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När 
Kallelse ska skickas när det finns behov av samordning för att tillgodose den enskildes 
behov. Kallelse till samordnad planering ska skickas snarast, dock senast inom tre 
arbetsdagar från det att behovet blivit känt. Själva mötet bör äga rum inom 3-21 dagar. 

Med påbörjad planering avses en aktiv kontakt (via Lifecare) mellan aktörer som har 
mandat att företräda respektive huvudman. 

Till 
Det är den enskildes behov som avgör vilka professioner som ska kallas till möte. 

Kallelse till samordnad individuell planering kan skickas till: 

• den enskilde och/eller närstående eller legal företrädare 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård 
• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan 
öppenvård 
• annan aktör ex skola, försäkringskassa och arbetsförmedling 

Hur 
Den samordningsansvarige ska skicka en kallelse till samordnad planering till de aktörer 
som bedöms behöva delta i planeringen. 

Uppföljning av samordnad individuell plan 
Kallelse till uppföljning ska skickas utifrån tidigare överenskommet datum för uppföljning 
eller när den enskilde tillsammans med den samordningsansvarige beslutat om datum för 
uppföljning. Kallelsen ska skickas så snart beslut om datum för uppföljning finns 
överenskommet mellan den enskilde och samordningsansvarig. 

Ansvarig 
Ansvarig för att kalla till uppföljning av samordnad individuell plan är den 
samordningsansvarige. 

I Lifecare 
Registrera kallelsen i Lifecare. Välj mötesform, plats, mötet avser, datum, starttid och 
sluttid. Lägg till vilka aktörer som ska delta vid mötet. 

Kontrollera att uppgifter om folkbokförd adress stämmer och registrera den enskildes 
telefonnummer för att säkerställa att denne kan kontaktas vid behov. Registrera 
kontaktuppgifter till närstående, framförallt att telefonnummer finns tillgängligt. 

Kontrollera att kommuntillhörighet och listad hälsocentral stämmer. 
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Möte – Samordnad individuell planering 
Mötet genomförs utifrån den enskildes behov, resurser och önskemål. Mötet kan 
genomföras i den enskildes hem, på hälsocentralen/öppenvårdsmottagning eller annan 
lokal den enskilde finner lämpligast. Mötesform kan variera; möte fysiskt i samma lokal, 
videomöte alternativt telefonmöte. 

Om den enskilde önskar så kan närstående delta vid mötet. 

Ansvarig 
Ansvarig för att leda mötet är den samordningsansvarige, som också kallat till mötet. 
Den aktör som kallas till samordnad individuell planering är skyldig att delta och ska 
bidra till mötet på ett konstruktivt sätt utifrån den enskildes behov. Vid mötet kan ny 
samordningsansvarig utses. Se bilaga Det goda mötet. 

När 
Mötet ska äga rum överenskommen tid och plats. 

Hur 
Mötet äger rum på den plats och i den form den enskilde önskar. Det är den enskildes 
behov som avgör valet av mötesform. 

• Fysiskt möte: alla kallade närvarar i samma fysiska lokal. Kan ske i hemmet, 
hälsocentral, mottagning, kommunal lokal eller annan plats. 

• Videomöte: den samordningsansvarige ansvarar för att de deltagare som ska 
delta på distans har tillgång till det virtuella mötesrummets möteslänk. 

• Telefonkonferens: den samordningsansvarige ansvarar för att alla deltagare, 
inklusive patienten och dennes närstående, har kännedom om telefonnummer och 
möteskod till mötet. 

Respektive huvudman ansvarar för den egna digitala tekniska utrustningen. 

Riktlinjer för mötet 
För den enskilde som har behov av kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatser/socialtjänstinsatser i hemmet ansvarar kommunens personal för 
mottagandet och svarar för att ansluta ansvarig läkare till mötet. 

För barn och unga under 18 år ansvarar den landstingsfinansierade öppna vården för att 
delta i mötet tillsammans med barnet/den unga och ansluta andra aktörer. 

För den enskilde med behov av socialtjänst och landstingsfinansierad hälso- och sjukvård 
bistår den personal som deltar i mötet tillsammans med den enskilde för att ansluta 
andra aktörer. Mötet kan exempelvis hållas på hälsocentralen, i den enskildes hem eller i 
skolan utifrån personens behov. 

För den enskilde som själv, eller med hjälp av närstående, klarar av att koppla upp sig till 
ett samordnat planeringsmöte via telefon eller video kan övriga deltagare medverka via 
digital teknik. 
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Samordnad individuell plan - SIP 
Upprättande av samordnad individuell plan får endast göras om den enskilde har lämnat 
samtycke. Den enskilde kan välja att anta eller avstå erbjudna insatser. En huvudman 
kan inte erbjuda eller fatta beslut om insatser som någon annan ska tillhandahålla. 

Ansvarig 
Att en samordnad individuell plan utformas är ett gemensamt ansvar för de aktörer som 
företräder berörda huvudmän. Huvudregeln är att den aktör som har mest kontakt med 
den enskilde får det övergripande ansvaret för samordningen. 

Den som kallat till mötet (den samordningsansvarige) har ansvaret att göra den enskilde 
delaktig i den samordnade individuella planeringen. 
Den samordningsansvarige har ansvar för att upprättad plan lämnas till den enskilde. 

När 
Samordnad individuell plan ska upprättas när samordning behövs för att den enskilde ska 
få sina behov av samordning tillgodosedda. 

Samordnad individuell plan ska upprättas inom 3-21 dagar från det att behovet blivit 
känt. 

Samordnad individuell plan ska vara dokumenterad av deltagande aktörer inom tre dagar 
efter det att mötet ägt rum. 

Den samordnade individuella planen ska kontinuerligt följas upp av berörda aktörer 
tillsammans med den enskilde. 

Vad 
Samordnad individuell plan ska innehålla uppgifter om den enskildes egna mål, beskrivna 
behov och egna resurser. Respektive aktör ska tillsammans med den enskilde planera 
insatser för att möta beskrivna behov. I den samordnade individuella planen ska 
uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats dokumenteras. 

Uppföljning 
Vid upprättande av den samordnade individuella planen ska datum för uppföljning 
beslutas och dokumenteras, samt vem som ansvarar för vad. 

I den samordnade individuella planen ska det framgå: 

• den enskildes huvudmål och delmål 
• vilka insatser som behövs 
• vilka insatser som respektive aktör eller den enskilde själv ska svara för 
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än Region Norrbotten eller kommunen 
• vilken aktör som ska samordningsansvaret 
• tidsplan för måluppfyllelse, insatser, uppföljning och utvärdering 

Avsluta samordnad individuell plan 
När målen är uppfyllda och det inte längre finns behov av insatser som behöver 
samordnas eller om den enskilde drar tillbaka sitt samtycke ska den samordnade 
individuella planen avslutas. Den samordningsansvarige ansvarar för att avsluta planen 
och ska även ange orsak. 

När den enskilde avlider ska den samordnad individuella planen avslutas. 
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I Lifecare 
Respektive aktör ska dokumentera sin del i den samordnade individuella planen i Lifecare 
inom tre dagar från det att mötet ägt rum. Planen ska kommuniceras muntligt och 
skriftligt med den enskilde. 
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Samordnad individuell 
planering efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Från och med 1 januari 2018 träder lagen om ”Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” i kraft. Betalningsansvarslagen 1990:1404 upphör därmed. En 
förändring blir att den enskilde får en samordnad individuell plan som följer denne 
oavsett om den upprättas i öppenvård eller i anslutning till utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård. En samordnad individuell plan ska erbjudas utifrån behov oavsett ålder och 
diagnos. Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska kunna ske årets alla dagar. 

Lagen syftar till att: 
• Säkerställa en god samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån patientens 

behov efter utskrivning från sjukhus. 
• Öka patientens delaktighet. 
• Främja korta ledtider och att patienten ska skrivas ut från den slutna vården så 

snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. 

• Den landstingsfinansierade öppna vården ska aktivt medverka och därigenom nå 
en ökad delaktighet. 

• Samordnad individuell planering ska i möjligaste mån upprättas i den enskildes 
hem. 

Samordnad individuell plan ska upprättas tillsammans med patienten inom 0-21* dagar 
efter utskrivning från slutenvård för de som har behov av samordnad planering. Detta 
gäller även för patienter i LSS- och psykiatriboenden. Har patienten en upprättad plan 
ska denna följas upp 1-21 dagar efter utskrivning från slutenvården. 

Vid samordning av insatser kring habilitering och rehabilitering ska särskild hänsyn tas till 
enskilda med långvariga behov. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, 
pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska och 
ska utgå från den enskildes behov, förutsättningar och intressen. 

När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning till 
samordningen så långt som möjligt klarläggas. Ett barn som har uppnått tillräcklig ålder, 
mognad och utveckling ska ges möjlighet att själv delta aktivt i planeringen av 
samordningen. 

Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och 
sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska en samordnad 
individuell plan upprättas. Det är patientens behov som kommer att styra huruvida det 
räcker med ett inskrivningsmeddelande, meddelande om utskrivningsklar samt 
utskrivningsmeddelande till primärvård och det särskilda boendet. Det blir den 
landstingsfinansierade öppna vården tillsammans med patienten och ansvarig 
sjuksköterska/chef på boendet som avgör om kallelse till samordnad individuell planering 
ska skickas i samband med utskrivning från sjukhus. För den enskilde i särskilda 
boendeformer för äldre som inte har behov av samordnad individuell plan sker 
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samverkan, planering, genomförande och uppföljning utifrån upprättade avtal. 
Planeringen dokumenteras i respektive journalsystem/verksamhetssystem. 

*Se bilaga Rutin spår 

Målet är att patienten ska känna sig trygg och vara delaktig i sin planering vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För att åstadkomma en god vård ska 
ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i 
särskilda boendeformer hållas så korta som möjligt. Onödig vistelse på sjukhus ska 
undvikas. 

OBS-platser 
För utskrivningsklara patienter vid hälsocentralernas OBS-platser ska 
samordnad individuell planering vid utskrivning genomföras på samma sätt som för 
patienter på sjukhus. 

Behandlande läkare 
Ansvar 
Den behandlande läkaren ska ansvara för att bedöma: 

• Om patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna 
vården efter det att patienten har skrivits ut. 

• Den behandlande läkaren ska även bedöma preliminärt utskrivningsdatum. 

När 
Bedömningen ska ske i samband med det att patienten skrivs in i sluten hälso- och 
sjukvård eller så snart det är lämpligt utifrån patientens hälsotillstånd. 

Inskrivningsmeddelande 
Inskrivningsmeddelande ska skickas för en patient där den behandlande läkaren 
bedömer att nya eller fortsatta insatser från socialtjänst och/eller kommunal hälso- och 
sjukvård och landstingsfinansierad öppenvård kan komma att bli aktuella efter 
sjukhusvistelsen för att patientens hemgång ska bli trygg och säker. 

För att skicka inskrivningsmeddelande i Lifecare krävs att patientens samtycke till 
informationsöverföring och sammanhållen journal först inhämtas och registreras. Säger 
patienten nej till informationsöverföring kan vissa uppgifter trots det skickas. Görs 
menprövning ska detta även journalföras. Patienten ska göras delaktig i processen. 

Utrednings- och planeringsarbetet ska starta så snart inskrivningsmeddelandet är 
skickat. 

Ansvarig 
Ansvarig för bedömning om patienten har behov av insatser efter utskrivning är den 
behandlande läkaren. Det innebär att läkaren ska avgöra om ett inskrivningsmeddelande 
ska skickas. De administrativa uppgifterna kan utföras av alla yrkesprofessioner. 

När 
Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter det att den behandlande 
läkaren bedömt att patienten har behov av fortsatta eller nya insatser efter utskrivning 
från följande: 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård 
• personer som bor i särskilda boendeformer 
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• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan 
öppenvård 

Mottagande enheter/professioner ska kvittera inskrivningsmeddelandet senast kl 09.00 
respektive kl 14.00. Verksamheterna ska påbörja den egna planeringen tillsammans med 
patienten och/eller dess närstående snarast efter det att inskrivningsmeddelandet är 
skickat. 

Till 
Inskrivningsmeddelande skickas endast till kommunens socialtjänst när patienten enbart 
har behov av sociala insatser. 

Inskrivningsmeddelande skickas alltid till både den landstingsfinansierade öppenvården 
och den kommunala hälso- och sjukvården när patienten har behov av kommunens 
hälso- och sjukvård. 

Inskrivningsmeddelande skickas alltid till socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården samt den landstingsfinansierade öppenvården när patienten har behov av 
både socialtjänst och kommunens hälso- och sjukvård. 

Vem 
Inskrivningsmeddelandet skickas av utsedd funktion på vårdavdelningen. 
Inskrivningsmeddelandet kvitteras av utsedd funktion vid mottagning/enhet. 

Vad 
I inskrivningsmeddelandet ska preliminärt utskrivningsdatum framgå. 

När inskrivningsmeddelandet är skickat ska mottagande aktörer påbörja den egna 
planeringen omgående i samråd med patienten och/eller dess närstående. Den egna 
planeringen ska kunna genomföras årets alla dagar. Den egna planeringen syftar till att 
varje aktör själv planerar för de insatser/åtgärder som är aktuella för patienten för att 
denne ska kunna komma hem på ett tryggt och säkert sätt efter slutenvårdsvistelsen. 
Samtliga berörda enheter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. 
Professioner kan utbyta information med varandra. Riktmärke för när dessa 
insatser/åtgärder ska finnas på plats är det preliminära datum för utskrivning som 
framgår i inskrivningsmeddelandet. 

I Lifecare 
Uppgifter som ska finnas med och kan skickas utan samtycke: 
- patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress 
- beräknad tidpunkt för utskrivning (kan kompletteras inom 24 timmar eller registreras 
så snart behov av insatser efter utskrivning identifierats) 
Om beräknad tidpunkt för utskrivning förändras ska inskrivningsmeddelandet uppdateras 
och skickas på nytt så snart det är möjligt. 

- inskrivningsorsak (kräver att samtycke finns) 

Kontrollera att patientens eventuella mobilnummer finns tillgängligt för att säkerställa att 
denne kan kontaktas vid behov. 

Kontrollera att kontaktuppgifter till närstående, framför allt att mobilnummer finns 
tillgängligt. 
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Underlag 
I samband med att slutenvården skickar inskrivningsmeddelande ska de också upprätta 
ett underlag. Underlaget innehåller att antal frågor om den enskildes hälsotillstånd, 
resurser och behov. I Lifecare fungerar underlaget som ett beslutsstöd genom att föreslå 
ett färgspår utifrån svaren på frågorna. Färgspåret ger en rekommendation till 
öppenvården när i tid de behöver kalla till ett samordnat individuellt planeringsmöte efter 
patientens utskrivning från slutenvården. 

Ansvarig 
Ansvarig funktion för att underlaget registreras ska utses på respektive vårdavdelning av 
verksamhetschef i den slutna vården. 

När 
Underlaget ska fyllas i av slutenvården inom 24 timmar efter det att 
inskrivningsmeddelandet är skickat. 

Underlaget ska uppdateras så snart som möjligt när patientens tillstånd, behov eller 
resurser förändras. 

När mottagare av inskrivningsmeddelandet kvitterar detta får de svara på ett antal frågor 
som adderas till det påbörjade underlaget. 

Vad 
Av underlaget framgår patientens bedömda behov av fortsatta insatser och åtgärder 
efter utskrivning. 

I Lifecare 
Svara på de ja/nej frågor som ingår i underlaget samt lämna kommentarer om det 
behövs för att tydliggöra patientens bedömda behov. 

Fast vårdkontakt 
När den landstingsfinansierade öppna vården tagit emot ett inskrivningsmeddelande ska 
verksamhetschefen vid enheten utse en fast vårdkontakt för patienten innan denne 
skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid 
enheten kan denne fortsätta vara patientens fasta vårdkontakt. 

Även om patienten sedan tidigare har en fast vårdkontakt utsedd inom den kommunala 
hälso- och sjukvården ska den landstingsfinansierade öppna vården utse en fast 
vårdkontakt för patienten i samband med utskrivning från slutenvård. 

Ansvarig 
Verksamhetschefen ansvarar för att utse den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppenvården. 

Den fasta vårdkontakten blir ansvarig för att kalla till samordnad planering om patienten 
samtycker till detta. 

När 
Den fasta vårdkontakten i öppenvården ska utses när inskrivningsmeddelandet är 
mottaget och måste vara utsedd innan patienten skrivs ut från den slutna vården. 
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Utskrivningsklar 
När den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar ska meddelande 
om detta skickas till de enheter/professioner som mottagit inskrivningsmeddelandet. 

När meddelande om utskrivningsklar är skickat ska mottagande aktörers egna planering 
vara klar så att patienten kan komma hem samma dag. 

Nödvändiga dokument inför hemgång ska vara klara, t ex patientinformation (PINF), 
uppdaterad läkemedelslista och vid behov egenvårdsintyg. 

Det preliminära datum för utskrivning som anges i inskrivningsmeddelandet bör 
överensstämma med faktiskt datum för utskrivningsklar. Om preliminärt datum för 
utskrivning ändras måste meddelandet uppdateras för att ge mottagande enheter 
möjlighet att ändra planeringen. 

Ansvarig 
Det är den behandlande läkaren i den slutna hälso- och sjukvården som bedömer när 
patienten är utskrivningsklar. Den bedömningen kan inte göras av andra 
yrkesprofessioner. 

Mottagande enheter/professioner ansvarar för att meddela vårdavdelningen när och hur 
de kan ta emot patienten i hemmet efter utskrivning. Den egna planeringen ska vara klar 
och patienten ska kunna erbjudas att komma hem samma dag som meddelande om 
utskrivningsklar skickats. Det gäller årets alla dagar. 

När 
Meddelande om att patienten är utskrivningsklar ska skickas samma dag som denna är 
utskrivningsklar. Om meddelande om utskrivningsklar skickas före kl 12.00 räknas den 
dagen som dag ett vid beräkning av betalningsansvar och betalningsansvaret inträder på 
dag fyra. Om meddelandet skickas efter kl 12.00 räknas den dagen som dag ett men 
betalningsansvaret inträder på dag fem. 

Mottagande enheter/professioner ska kvittera meddelandet om utskrivningsklar snarast, 
dock senast kl 09.00 och kl 14.00 årets alla dagar. 

I Lifecare 
Utskrivningsklar registreras i Lifecare och skickas till de enheter/professioner som 
mottagit inskrivningsmeddelandet. 
Uppgifter som ska finnas med: 
- datum för när patienten är bedömd som utskrivningsklar 
- ansvarig läkare/kontaktperson inom den slutna vården 
- ansvarig sjuksköterska inom den slutna vården 
- läkaransvar överlämnat till (namngiven person inom landstingsfinansierade öppna 
vården) 

Mottagande enheter/professioner av meddelande om utskrivningsklar ska i formuläret 
Patientinformation dokumentera den egna planeringen som slutenvården ska skriva ut 
och ge patienten vid utskrivning. 

Utskrivningsmeddelande 
De enheter/professioner som mottagit inskrivningsmeddelandet ska meddelas om att 
patienten blir utskriven från den slutna vården. 

Ansvarig 
Ansvarig för att meddelande skickas är den slutna vården där patienten är inskriven. 
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När 
Utskrivningsmeddelande ska skickas senast samma dag som patienten skrivs ut från den 
slutna vården. 

Mottagande enheter/professioner ska kvittera utskrivningsmeddelandet snarast, dock 
senast kl 09.00 och 14.00 årets alla dagar. 

Utskrivning ska kunna ske årets alla dagar. 

Till 
Utskrivningsmeddelande skickas till de enheter/professioner som mottagit 
inskrivningsmeddelandet. 

Observera 
Har patienten tackat nej till att medverka i samordnad individuell planering ska det 
registreras i Lifecare. 
Om patienten avlidit ska detta registreras i Lifecare under avliden. Det avslutar då 
vårdtillfället och eventuellt pågående samordnad individuell plan. 

I Lifecare 
Utskrivningsmeddelandet registreras i Lifecare. Uppgifter om datum för hemgång samt 
nödvändig information ska dokumenteras. 

Kallelse 
Tänk på att minimera antalet professioner som kallas till planeringen eftersom det är en 
utsatt situation för patienten. 

Ansvarig 
Ansvarig för att kallelse till samordnad individuell planering skickas 
är den utsedda fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppenvården. 

I ansvaret ingår att i samråd med patienten bedöma vilken eller 
vilka aktörer som ska närvara för att den samordnade planeringen 
ska kunna genomföras och patientens behov bli tillgodosedda. 

När 
Kallelse ska skickas när det finns behov av samordning av insatser från olika huvudmän 
för att tillgodose patientens behov. Kallelse ska inte skickas när patienten endast har 
behov av socialtjänst eller för patient i särskild boendeform för äldre där behov av 
samordnad individuell planering inte bedöms behövas. 

Kallelse till samordnad individuell planering ska skickas senast tre dagar efter det att 
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar är skickat. 

Till 
Det är patientens behov som avgör vilka professioner som ska kallas. 

Kallelse till samordnad individuell planering kan skickas till: 

• den enskilde och/eller närstående eller legal företrädare 
• socialtjänst 
• kommunal hälso- och sjukvård 
• landstingsfinansierad öppenvård ex primärvård, psykiatrisk öppenvård eller annan 
öppenvård 
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• annan aktör ex skola 

Hur 
Den fasta vårdkontakten ska skicka en kallelse till berörda enheter/professioner. Till 
patienten och annan aktör skrivs kallelsen ut på papper och skickas som brev. 

Om kallelse skickas innan patienten är utskriven från den slutna hälso- och sjukvården 
ska den fasta vårdkontakten meddela slutenvården datum och tid för det samordnade 
individuella mötet. 

I Lifecare 
Registrera kallelsen i Lifecare. Välj mötesform, plats, mötet avser, datum, starttid och 
sluttid utifrån vad som är överenskommet med patienten. Lägg till vilka 
enheter/professioner som ska delta vid mötet. 

Möte – Samordnad individuell planering 
Mötet genomförs utifrån patientens behov, resurser och önskemål. Mötet kan genomföras 
i patientens hem, på hälsocentralen/öppenvårdsmottagning eller annan lokal patienten 
finner lämplig. Mötesform kan variera; möte fysiskt i samma lokal, telefonkonferens 
alternativt via videomöte. Mötet sker nästan uteslutande efter det att patienten skrivits 
ut från den slutna hälso- och sjukvården. 

Närstående kan delta vid planeringsmötet om patienten önskar. 

Ansvarig 
Ansvarig för att leda mötet är den fasta vårdkontakten, som också kallat till mötet. Alla 
medverkande ska bidra i mötet på ett konstruktivt sätt utifrån ett personcentrat 
förhållningssätt se bilaga Det goda mötet. 

Den aktör som kallas till samordnad individuell planering är skyldig att delta. 

När 
Mötet ska äga rum överenskommen tid och plats. 

Hur 
Mötet äger rum på den plats och i den form patienten önskar. Det är patientens behov 
som avgör valet av mötesform. 

• Fysiskt möte: alla kallade närvarar i samma fysiska lokal. Kan ske i hemmet, 
hälsocentral, mottagning, kommunal lokal eller annan plats. 

• Videomöte: den samordningsansvarige ansvarar för att de deltagare som ska 
delta på distans har tillgång till det virtuella mötesrummets möteslänk. 

• Telefonkonferens: den samordningsansvarige ansvarar för att alla deltagare, 
inklusive patienten och dennes närstående, har kännedom om telefonnummer och 
möteskod till mötet. 

Det viktiga är att det finns ett deltagande från enhetens professioner som är kallade så 
att den samordnade individuella planen kan upprättas tillsammans med patienten. 

Respektive huvudman ansvarar för den egna digitala tekniska utrustningen. 
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Riktlinjer för mötet 
När den egna planeringen är genomförd och patienten är aktuell för utskrivning och är 
bedömd att ha behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ansvarar 
kommunens hälso- och sjukvårdspersonal för mottagandet och svarar för att ansluta 
ansvarig läkare till mötet. 

För barn och unga under 18 år ansvarar den landstingsfinansierade öppna vården för att 
delta i mötet tillsammans med patienten och ansluta andra aktörer. 

För patient som har behov av landstingsfinansierad hälso-och sjukvård och socialtjänst 
ska den personal som deltar i mötet tillsammans med patienten, svara för att ansluta 
andra aktörer. Det kan vara ansvarig inom hälsocentral/öppna mottagningar eller inom 
socialtjänsten, på den plats den enskilde väljer. Exempelvis hälsocentral, hemmet, skola 
etc. 

För patient som skrivs ut från Beroendecentrum ska en samordnad individuell plan 
upprättas innan utskrivning. 

För patient som själv, eller med hjälp av närstående, klarar av att koppla upp sig till ett 
samordnat planeringsmöte via telefon eller video kan övriga deltagare medverka via 
digital teknik. 

Samordnad individuell plan - SIP 
Med samordnad individuell planering avses samordning mellan patientens behov och 
önskemål och aktörernas planerade insatser. Upprättande av samordnad individuell plan 
får endast göras om patienten har lämnat samtycke. Patienten kan välja att anta eller 
avstå erbjudna insatser. En huvudman kan inte erbjuda eller fatta beslut om insatser 
som någon annan ska tillhandahålla. 

Ansvarig 
Att en samordnad individuell plan utformas är ett gemensamt ansvar för berörda 
huvudmän. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården som 
kallat till mötet (den samordningsansvarige) har ansvaret för att göra patienten delaktig i 
planeringen. Den samordningsansvarige i den landstingsfinansierade öppna vården har 
ansvar för att den upprättade planen lämnas till patienten. 

Huvudregeln är att den aktör som framgent har mest kontakt med den enskilde får det 
fortsatta övergripande ansvaret för samordningen och utses till fast vårdkontakt. 

När 
Samordnad individuell plan ska upprättas när samordning behövs för att patienten ska få 
sina behov av samordning tillgodosedda. 

Samordnad individuell plan ska vara dokumenterad av deltagande aktörer inom tre dagar 
efter det att mötet ägt rum. 

Den samordnade individuella planen ska kontinuerligt följas upp av berörda aktörer 
tillsammans med patienten. 

Vad 
Den samordnade individuella planen ska innehålla uppgifter om patientens egna mål, 
beskrivna behov och egna resurser. Respektive aktör ska tillsammans med patienten 
planera insatser för att möta beskrivna behov. I den samordnade individuella planen ska 
uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats dokumenteras. 
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Uppföljning 
Vid upprättande av den samordnade individuella planen ska datum för uppföljning 
beslutas och dokumenteras, samt vem som ansvarar för vad. 

I den samordnade individuella planen ska det framgå: 

• patienten huvudmål och delmål 
• vilka insatser som behövs 
• vilka insatser som respektive aktör eller patienten själv ska svara för 
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än Region Norrbotten eller kommunen 
• vilken enhet/profession som ska ha det övergripande ansvaret för planen 
• tidsplan för måluppfyllelse, insatser, uppföljning och utvärdering 

Avsluta samordnad individuell plan 
När målen är uppfyllda och det inte längre finns behov av insatser som behöver 
samordnas eller om den enskilde drar tillbaka sitt samtycke ska den samordnade 
individuella planen avslutas. Den samordningsansvarige ansvarar för att avsluta planen 
och ska även ange orsak. 

När patienten avlider ska den samordnad individuella planen avslutas. 

I Lifecare 
Respektive aktör ska dokumentera sin del i den samordnade individuella planen i Lifecare 
inom tre dagar från det att mötet ägt rum. Planen ska kommuniceras muntligt och 
skriftligt med patienten. 
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Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
bedömt att en person själv kan utföra eller med hjälp av någon annan. Ett sätt att skilja 
på hälso- och sjukvård och egenvård är att bedöma om åtgärden kräver legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Om det krävs sådan personal är det fråga om hälso- och 
sjukvård och då omfattas den av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 
Bedömning av om en åtgärd kan utföras som egenvård är en uppgift för hälso- och 
sjukvården. Detsamma gäller för planering och uppföljning. 
Egenvård innebär en juridisk förflyttning av ansvaret från hälso- och sjukvården till den 
enskilde. 

Ansvar 
Verksamhetschefen ansvarar för att upprätta och införa de rutiner som behövs i 
verksamheten för att underlätta bedömning, samråd och planering för egenvård. 
Den som gör egenvårdsbedömning ansvarar för att ta del av och följa de sju steg som 
ingår i bedömningen vilka beskrivs nedan. 

Vem kan bedöma egenvård? 
• Den behandlande legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen 
• Den som har förskrivit läkemedlet till patienten 
• Den behandlande läkaren i samband med utskrivning från slutenvård 

1. Individuell bedömning 
Den behandlande legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ska, inom sitt 
ansvarsområde, bedöma om en insats är egenvård eller hälso- och sjukvård. Det är alltså 
hälso- och sjukvården, inom landsting eller kommun, som bestämmer vilken åtgärd som 
kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Egenvårdsbedömningen ska göras i samråd 
med den enskilde utifrån dennes fysiska och psykiska hälsa samt med hänsyn till 
livssituationen i övrigt. 
När bedömningen görs i samband med slutenvård är det endast den behandlande läkaren 
som kan bedöma om åtgärden kan utföras som egenvård. Denna bedömning kan inte 
delegeras. I de fall en egenvårdsbedömning är svår att göra redan på sjukhus så kan den 
ske i öppen vård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som känner den enskilde 
väl. 
Vid de tillfällen egenvårdsbedömning ska utföras är det den som förskriver läkemedelet 
till den enskilde som ansvarar för att en egenvårdsbedömning görs. När 
läkemedelsbehandlingen ska utföras som egenvård ansvarar förskrivaren för att instruera 
utföraren. 

Bedömningen gäller bara den aktuella situationen och en specifik åtgärd. Den specifika 
åtgärden ska preciseras tydligt, t ex vilket läkemedel eller träningsprogram som avses 
och i vilken omfattning. Det kan även gälla hantering av ortopedtekniska hjälpmedel eller 
olika typer av träningsredskap. 

2. Analys av risker 
Den som gör bedömningen ska analysera om det finns några risker med att åtgärden 
bedöms som egenvård. Riskbedömning ska göras i alla steg. 
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En hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård om svaret är ja på någon av 
frågorna nedan: 

1. har den enskilde förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett 
säkert sätt? 

2. kan den enskilde instruera eller få hjälp av någon att hjälpa till på ett säkert sätt? 
I de fall den enskilde får hjälp med egenvårdsinsatsen av personal, till exempel i 
hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende, ska den person som gör 
riskbedömningen bedöma om egenvården kan utföras på ett säkert sätt. 
Personalomsättning är en viktig faktor att ta hänsyn till i riskbedömningen. Vid eventuellt 
tillbud kan den som fattat beslut om egenvård bli ansvarig om omständigheterna visar 
att egenvårdsbeslutet inte skulle ha fattats. 

3. Samråd och planering med berörda 
Den enskilde kan behöva praktiskt stöd för att utföra egenvården. Den som gör 
egenvårdsbedömningen ska samråda med den som ska hjälpa till, med hänsyn till 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Det kan vara en närstående, socialtjänsten eller 
en ansvarig hos annan aktör. Dessa aktörer måste även få kunskap om vad de ska vara 
uppmärksamma på och veta när de ska kontakta ansvarig inom hälso- och sjukvård. 
Närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att hjälpa till vid egenvård. För barn 
har vårdnadshavare ett tillsynsansvar. Vårdnadshavare kan inte lämna över ansvar för 
egenvård till annan utförare, t ex skola eller till personal på ett boende, utan att 
ordinerande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har gjort en ny 
egenvårdsbedömning. Det är viktigt att hälso- och sjukvården, skola och vårdnadshavare 
tillsammans planerar för egenvården i skolan och att samarbetet sker utifrån barnets 
bästa. Någon från hälso- och sjukvården kan till exempel åka till skolan och instruera 
personalen så att egenvården kan utföras på ett säkert sätt. Det är alltid legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer vad som är hälso- och sjukvård och vad som 
är egenvård. 
I vissa fall kan den enskilde behöva ansöka om en insats enligt SoL eller LSS för att få 
hjälp med att utföra egenvården. Den enskilde ansöker själv om insats för att få hjälp att 
utföra egenvård. Medan den enskilde väntar på ett beslut ligger ansvaret kvar på hälso-
och sjukvården. 

4. Av planeringen av egenvården ska det framgå: 
1. Vilken åtgärd som har bedömts som egenvård 
2. Om den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården 
3. Hur information och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården 
4. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som kontaktas, om den enskilde har 

drabbats av, eller har utsatts för risk att drabbas av, skada eller sjukdom i 
samband med egenvården 

5. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om den enskildes 
situation förändras 

6. Hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp 
7. När en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras 

5. Information 
Den enskilde ska få information om vad egenvården innebär. Den som gör bedömningen 
ska säkerställa att den enskilde förstår att ansvaret för insatsen överförs från hälso- och 
sjukvårdspersonal till denne. Den enskilde ska veta hur egenvården ska utföras och vart 
denne ska vända sig om något känns oklart eller inte fungerar som planerat. Teach-
backmetoden ska användas för att säkerställa att den enskilde, eller den som utför 
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egenvård i dennes ställe, uppfattat instruktionen korrekt. Instruktioner och handledning 
ska ges till den enskilde/annan utförare av den legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal som gjort egenvårdsbedömningen. 
Den som gjort egenvårdsbedömningen ska också informera den enskilde att denne själv 
gör ansökan om insats från SoL eller LSS och att kopia av egenvårdsintyget/planeringen 
krävs. 

6. Dokumentation 
Dokumentationen ska ske i journalsystemet enligt gällande dokumentationsrutin för 
egenvård i respektive huvudmans journalsystem. 
Dokumentation är inte ett krav när det är uppenbart obehövligt. Finns det anledning att 
anta att bedömningen inte är självklar, utan att den i något sammanhang kan 
ifrågasättas, ska bedömningen dokumenteras. När den enskilde ansöker om insats via 
SoL eller LSS, ska dokumentation finnas. 
Den enskilde ska ha en kopia av egenvårdsbedömningen/planeringen utskriven för att 
kunna ansöka om praktisk hjälp för egenvård. Det kan vara ett utdrag ur journalen eller 
ett egenvårdsintyg. 

För personer som har behov av samordnad planering ska beslutade egenvårdsinsatser 
framgå i den samordnade individuella planen. 

7. Uppföljning och utvärdering 
Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som beslutat om en egenvårdsåtgärd är 
ytterst ansvarig för regelbunden uppföljning och utvärdering av egenvårdsbedömningen. 
Om den som gjort egenvårdsbedömningen anser att uppföljning och utvärdering kan 
göras av annan, ska detta framgå av planeringen, t ex att behandlande läkare ger 
uppdrag till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att följa upp och utvärdera för att 
sedan återrapportera detta till den behandlande läkaren som ansvarar för det fortsatta 
beslutet. 
Om förutsättningarna ändras ska egenvårdsbedömningen omprövas. Den utförande 
personalen ska informera den som utfärdat egenvårdsbedömningen om förutsättningarna 
ändras och egenvården inte kan utföras som planerat. 
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Kommunens betalningsansvar 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS 2017:612 
reglerar kommunens betalningsansvar. 

Kommunens betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i kommunen. 
Kommunens betalningsansvar förutsätter att: 
• Den slutna vården har underrättat kommunen om att en patient har skrivits in. 
• Den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är 

utskrivningsklar, d v s patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva 
sluten vård. 

• Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till 
samordnad individuell planering inom tre dagar från det att utskrivningsklar 
meddelats. 

• För de patienter som endast har socialtjänstinsatser skickas ingen kallelse till 
samordnad individuell planering. Betalningsansvaret inträder då tre dagar efter det att 
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats. 

• För sluten psykiatrisk vård kommer betalningsansvaret för kommunen under 2018 att 
inträda 30 veckodagar (inkl röda dagar och helger) efter det att meddelande om att 
patienten är utskrivningsklar är skickat, förutsatt att punkt ett till tre är uppfyllda. 

Kommunens betalningsansvar uteblir om patienten inte kan skrivas ut från den slutna 
vården på grund av att insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är 
ansvarig för inte är tillgängliga. 

Kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter det att en underrättelse om att en 
patient är utskrivningsklar har skickats. Detta gäller under förutsättning att 
underrättelsen skickats senast kl 12.00. 
Kommunens betalningsansvar inträder fyra dagar efter det att en underrättelse om att en 
patient är utskrivningsklar har skickats efter kl 12.00. 
Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter ska motsvara genomsnittskostnaden i 
riket för ett vårddygn i den slutna vården och fastställs årligen av regeringen. 
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Uppsökande 
munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård 
Landsting har från och med 1 januari 1999 enligt 8§ i tandvårdslagen (SFS 1998:554) 
ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Genom införande av 12§ i tandvårdsförordningen föreskrivs att 
kommunen är skyldig att ge landstinget de uppgifter som behövs för den uppföljning av 
nödvändig tandvård som ges till personer som omfattas av reformen. 

Munhälsobedömning är ett erbjudande och en förebyggande insats som innebär att 
legitimerad tandvårdspersonal årligen kommer hem till den berättigade och kostnadsfritt 
gör en bedömning av munhälsan, ger tips och råd till den berättigade och/eller den som 
utför omvårdnaden. 

Målet med nödvändig tandvård är att den ska medverka till en påtaglig förbättring av 
förmågan att tillgodogöra sig föda. Nödvändig tandvård ges till samma avgifter som för 
den öppna hälso- och sjukvården, d v s avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. 
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Öppen psykiatrisk tvångsvård 

och öppen rättspsykiatrisk vård 
Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättpsykiatrisk vård (ÖRV) 

Om patienten inte längre har ett oundgängligt behov av psykiatrisk 
dygnetruntvård(sluten) kan tvångsvården under vissa förutsättningar omvandlas till 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Så är även fallet med sluten rättpsykiatrisk vård. Om 
patient som ges sluten rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning inte har ett 
oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård kan tvångsvården under 
vissa förutsättningar omvandlas till öppen rättpsykiatrisk vård. 

I vissa fall behöver en patient en längre anpassningsperiod för ett liv utanför 
vårdinrättningen. Andra patienter som inte är i behov av att vistas på en 
sjukvårdsinrättning men som under en längre tid behöver en tydlig struktur kring 
medicinering, boende eller sysselsättning för att inte försämras i sin psykiska sjukdom. 
Syftet med denna vårdform är att för dessa patienter skapa bättre förutsättningar för 
utslussning och rehabilitering till ett liv utanför sjukvårdsinrättningen och minska behovet 
av återkommande återintagningar i tvångsvård. 

Avgränsning
Öppen rättpsykiatrisk vård kan inte ges till den som på annat vis är frihetsberövad, är 
anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättpsykiatrisk undersökning. Vårdformen 
kan heller inte ges den som är intagen eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt. 

Beslut 
Beslut att ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättpsykiatrisk 
tvångsvård görs av chefsöverläkaren eller specialist inom psykiatri med 
chefsöverläkaruppdrag. Ansökan ska göras i det syfte som beskrivs ovan för de patienter 
där det inte går att bedriva vård på frivillig basis och som, utan villkor i öppenvård, 
snabbt återinsjuknar eller inte kan skrivas ut från slutenvård. Ansökan görs till 
Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut skall omedelbart meddelas alla inblandade 
aktörer. I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges/beskrivas vilka 
omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor som rätten 
bör föreskriva. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som avses 
nedan. 

Det är även chefsöverläkaren eller specialist inom psykiatri med chefsöverläkaruppdrag 
som beslutar om förlängd ansökan om ÖPT och ÖRV. Då skall ny samordnad individuell 
plan göras. 

Samordnad vårdplanering 
Om denna vårdform är aktuell kallar chefsöverläkare/specialist i psykiatri med 
chefsöverläkaruppdrag (eller enligt rutin som finns på arbetsplatsen) till samordnad 
vårdplanering. Aktuella aktörer kan vara handläggare och/eller chefer inom 
socialtjänsten, primärvård, närpsykiatrin och försäkringskassan m.fl. I normalfall skall 
patienten lämna sitt samtycke till informationsutbyte mellan parterna. Om patienten 
motsätter sig informationsutbyte skall detta i normalfallet respekteras, men utbyte av 
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sådan information som är oundgänglig för att genomföra en samordnad vårdplanering 
hindras inte av sekretesslagen. 

Det är chefsöverläkaren som svarar för att en samordnad vårdplan upprättas om han 
eller hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser från andra enheter i 
samband med den öppna psykiatriska tvångsvården. Ansvaret innebär även att berörda 
instanser kontaktas. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av enheterna. Om 
inga insatser behövs från andra instanser skall inget samråd ske, dock skall en 
samordnad vårdplan upprättas och bifogas ansökan till förvaltningsrätten. 

Kontinuerlig information 
En förutsättning för att chefsöverläkaren ska kunna veta om en patient åter behöver 
vårdas på sjukvårdsinrättningen är att han eller hon håller sig löpande informerad om 
patientens situation. En lämplig ordning kan vara att det anges i den samordnade 
vårdplanen hur informationsutbytet ska ske mellan landstinget och kommunen. Genom 
kontakter med patienten, närstående, psykiatrisk öppenvård och socialtjänsten kan 
chefsöverläkaren skaffa sig en kontinuerlig bild av patientens sjukdomsförlopp och 
livssituation. Av 43 § LPT (och genom hänvisning i 24 § LRV) framgår att uppgifter om en 
patient ska lämnas utan hinder av sekretess från hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten om det behövs för att chefsöverläkaren ska kunna fullgöra sina åligganden 
enligt lagen. Chefsöverläkaren ansvarar för att fatta beslut om fortsatt anmälan/ansökan 
eller avslutande av tvångsvården. Ett sådant åliggande får anses vara att fatta beslut 
alternativt ansöka om sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård när 
chefsöverläkaren bedömer att det finns förutsättningar för det. För att kunna göra en 
sådan bedömning . 

Villkor 
Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska förvaltningsrätten föreskriva de särskilda 
villkor enligt 3 § 1 st. 2 p. LPT som ska gälla för vården. Rätten får överlämna åt 
chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor. 

Exempel på villkor som får föreskrivas får avse: 

Skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård och behandling 
Skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller att besöka en 
vårdcentral eller anlita socialtjänsten. 
Skyldighet att vistas på bestämd vistelseort, bostad, arbete eller delta i utbildning. 
Förbud mot att använda berusningsmedel. 
Förbud mot att vistas på en viss plats eller ta kontakt med en viss person, eller 
Annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen. 

När det gäller patient som vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning (SUP) 
skall i bilaga redogöras för återfallsrisken enligt 16 § LRV. Även en särskild redogörelse 
lämnas för den utredning som har gjorts avseende återfallsrisken och för de insatser som 
har planerats för att motverka att patienten återfaller i brottslighet av allvarligt slag. 

De villkor som kan komma ifråga kan därmed avse förutom medicinering och andra 
sjukvårdsinsatser även boende, sysselsättning, stöd och service, social rehabilitering eller 
andra insatser enligt SoL och LSS. Även andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga för 
att en patient inte skall återinsjukna eller återfalla i missbruk och tidigare socialt mönster 
kan bli aktuella. 

I varje enskilt fall bör det noga prövas om villkoren uppfyller dessa krav och syften. 
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Villkoren anger endast vad patienten ur ett tvångsvårdsperspektiv måste göra eller inte 
får göra. Villkoren styr därmed i praktiken endast i begränsad utsträckning det faktiska 
innehållet i vården. I den samordnade vårdplanen framgår innehållet. 

Om behov av att ändra villkor under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård/ öppen 
rättspsykiatrisk vård uppkommer får en ny ansökan om öppen psykiatrisk/öppen 
rättspsykiatrisk vård med nya villkor lämnas in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten 
kan enligt 26 § LPT, 12 a och 16 a §§ LRV överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om 
villkoren. I sådana situationer kan chefsöverläkarens beslut om villkor överklagas av 
patienten till förvaltningsrätten(33 § andra stycket 5 LPT och 18 § andra stycket 9 LRV). 

Tvångsåtgärder 
Under vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättpsykiatrisk 
tvångsvård får inga tvångsåtgärder tillgripas. 
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Definitioner 
Trygghetsboende 
Trygghetsboende är för äldre som vill ha mer trygghet och social samvaro. Till skillnad 
från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det 
ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på 
angivna tider. 

Korttidsvistelse barn och unga enligt LSS 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med 
funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför det egna hemmet under kortare och längre 
tider. Insatsen kan beviljas till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som 
tillhör personkretsen enligt LSS. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och att personen 
med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Region Norrbotten 
ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser. 

Särskilda boendeformer 
Särskilt boende enligt SoL är anpassade för äldre med stort behov av omsorg. 
Bostäderna är för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg. 

Gruppbostad/stödboende enligt SoL. Boende som tillhandahåller platser för 
heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn, vård och 
stöd. 

Bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad, är en insats 
enligt LSS. Bostaden är anpassade för vuxna personer med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning. 
Det finns tre olika boendeformer för vuxna där de kan få stöd: 

• Gruppbostad, som kan erbjudas om den enskilde har så stora behov av tillsyn och 
omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En 
gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 
gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp. 

• Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam 
service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den 
enskildes behov. De kan få det stöd de behöver dygnet runt i den egna 
lägenheten. 

• Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att den enskilde kan beviljas en 
egen lägenhet som är anpassad till dennes behov. Ingen fast personalgrupp ingår. 

Korttidsboende enligt SoL för vuxna. En tillfällig vistelse utanför det egna boendet avsedd 
för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende beviljas enligt socialtjänstlagen 
och beslutas av biståndshandläggare. 

Habilitering 
Insatser som ska bidra till att en person med medfödd 
eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 
förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet. 

Rehabilitering 
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
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återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet. 

Funktionsnedsättning 
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuellfunktionsförmåga. 

Insats 
Handling som är inriktad på visst resultat. 
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Lagar och förordningar 
Riktlinjerna bygger på lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd samt cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 

I PDF-format fungerar punkterna som hyperlänkar. Klicka på 
dem för att öppna en webbsida med respektive dokument. 

Lagar 
• Hälso- och sjukvårdslagen HSL 2017:30 
• Hälso- och sjukvårdsförordningen SFS 2017:80 
• Socialtjänstlagen SoL 2001:453, SFS 2017:809 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1993:387, SFS 2017:735 
• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS 2017:612, 
• Betänkande 2017/18:SoU11 
• Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT 1991:1128, SFS 2017:373 
• Lagen om rättspsykiatrisk vård LRV 1991:1129, SFS 2017:374 
• Patientsäkerhetslag 2010:659, SFS 2017:786 
• Patientlagen 2014:821 
• Offentlighet och sekretesslag 2009:400 
• Tandvårdslagen (SFS 1998:554) 

Föreskrifter och allmänna råd 
• Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27, HSLF-FS 2017:23 
• Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7 
• Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
• egenvård SOSFS 2009:6, HSLF-FS 2017:22 
• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering SOSFS 2007:10, SOSFS 2008:20, 

HSLF-FS 2017:19 
• Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård SOSFS 2008:18, SOSFS 2013:8, SOSFS 

2014:1 
• Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 
• Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård HSLF-FS 2017:37 
• Kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOFSFS 2011:9 

Meddelandeblad och cirkulär 
• Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (Socialstyrelsen 2017 nationell 

vägledning) 
• Meddelandeblad egenvård Nr 6/2013 
• Meddelandeblad tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Nr 12/2013 
• Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten SKL Cirkulär 09:66 
• Egenvård SKL Cirkulär 09:71 
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Bilaga 1 Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård 
Svensk författningssamling 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; 
utfärdad den 22 juni 2017. 
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 
Lagens innehåll och tillämpningsområde 

1§ I denna lag finns bestämmelser om 
1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från 
sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården, 

2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från 
flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och 
3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. Det som i denna 
lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. 

Lagens syfte 

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 socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande 
läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Uttryck i lagen 

3§ I denna lag avses med 
1. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador samt sjuktransporter, 

2. socialtjänst: insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade samt insatser enligt de särskilda författningarna om 
vård utan samtycke av unga eller av missbrukare, 

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326. 
SFS 2017:612 Utkom från trycket den 30 juni 2017 2SFS 2017:612 

3. sluten vård: hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 
vårdinrättning, 

4. öppen vård: annan hälso- och sjukvård än sluten vård, och 

40 



 
 

           
            

 
     

 
  

            
        

       
         

     
          
        

 
         

       
 

            
          

          
           

     
 

         
        

       
 

      
  

           
        

         
      

          
   

 
   

 
          

      
         

         
         

 
 

     
 

       
 

          
       
       

          
       

 
 
 

5. utskrivningsklar: att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren 
har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. 

2 kap. Inskrivningsmeddelande och planering 

Inskrivningsmeddelande 
1§ Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer 
att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården efter 
det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna 
om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande. 
Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, 
ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den landstingsfinansierade öppna vården. 

2§ Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för utskrivning. 

3§ Ett inskrivningsmeddelande ska skickas senast 24 timmar efter det att patienten har 
skrivits in i den slutna vården. Om den behandlande läkaren först senare under 
vårdförloppet bedömer att en patient kan komma att behöva insatser enligt 1 §, ska den 
slutna vården skicka inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter det att den 
behandlande läkaren gjorde den bedömningen. 

4§ Om den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter det att ett 
inskrivningsmeddelande har skickats, ska den slutna vården så snart det är möjligt 
underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning. 

Fast vårdkontakt i den öppna vården 

5§ När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid den enheten 
utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta 
vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. 
Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta att vara 
patientens fasta vårdkontakt. 

Planering inför patientens utskrivning 

6§ 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. 

3 kap. Åtgärder vid utskrivning 

Underrättelse om att en patient är utskrivningsklar 

1§ När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivningsklar, ska den 
slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om denna bedömning, om 
bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. 
En underrättelse i enlighet med 7 a § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård ska motsvara en underrättelse enligt första stycket. 
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Informationsöverföring vid utskrivning 

2§ Om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, ska den slutna 
vården till berörda enheter överföra den information som är nödvändig för att ge 
patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Informationen ska överföras senast 
samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården. 

Information till patienten 

3§ Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten och dennes 
närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). 

4 kap. Samverkan mellan landsting och kommun 

Samordnad individuell planering 

1§ Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både landsting och kommun i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering 
genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser 
behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även den 
landstingsfinansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella 
planeringen. För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 

2§ Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna 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). Planen får upprättas om patienten samtycker till det. Arbetet med planen 
ska påbörjas utan dröjsmål. 

3§ En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 § första stycket 
ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i den 
landstingsfinansierade öppna vården. 
Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § om 
att patienten är utskrivningsklar har lämnats. 

Riktlinjer och överenskommelser 

4§ Landsting och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare 
och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt denna lag. 

5§ Landsting och kommun får träffa en överenskommelse om att kommunens 
betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som anges i 5 kap. 4 § eller 
med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6 §. 

5 kap. Kommunens betalningsansvar 

1§ En kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett landsting för en patient 
som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande läkaren har bedömt 
att patienten är utskrivningsklar. 

2§ En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i kommunen. 
Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan 
särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 
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stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har 
betalningsansvaret för den patienten oavsett var patienten är folkbokförd. 

3§ Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har 
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med 2 kap. 1–3 §§, 
och 
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar i 
enlighet med 3 kap. 1 §. 
I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är 

kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppna vården har kallat till samordnad individuell planering i 
enlighet med 4 kap. 3 §. 

4§ Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten enligt 4 kap. 5 §, ska 
kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 
kap. 1 § har skickats. Om en sådan underrättelse skickas efter klockan 12.00, ska 
kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar efter det att underrättelsen 
har skickats. 

5§ Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan skrivas ut från 
den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade öppna 
vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är 
tillgängliga. 

6§ Om det inte finns någon överenskommelse om belopp enligt 4 kap. 5 §, ska 
kommunen lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som 
motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Detta 
belopp ska räknas om årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i 
den slutna vården.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om det belopp som avses i första stycket. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
2. Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för patienter som 
vårdas i sluten psykiatrisk vård. 
3. Genom lagen upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. 
4. Den upphävda lagen ska dock fortsätta att tillämpas fram till och med den 31 

december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. 

På regeringens vägnar 
MORGAN JOHANSSON 
ANNIKA STRANDHÄLL (Socialdepartementet) 
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Bilaga 2 Rutiner med 
spårförklaringar och patient 
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Bilaga 3 Det goda mötet 
Stöd för att leda och genomföra SIP-möte utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 
Utgångspunkten är att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa, 
att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande, att vården är 
sammanhållen och att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och 
respekt. Patienten är en roll medan personen är en identitet. Mötet kräver ett aktivt 
lyssnande där personalen är lyhörd, tolkande och försöker förstå den enskildes 
berättelse. Personalen ska se världen från den enskildes perspektiv och utgå från det när 
vård, stöd och omsorg ska planeras genom att inkludera den enskilde i planering och 
beslut. 

Att leda mötet: 
• Hälsa alla välkomna 

• Presentationsrunda, alla deltagare inkl patient/närstående 
- vem är jag och vad är min roll 

• Förklara syftet med mötet och informera om tänkt mötesupplägg 
- varför möts vi 
- hur går mötet till 
- vem som ansvar för vad 

• Inbjud patienten att ge sin berättelse 
Hjälp patienten genom att ställa frågor 
- vill du berätta varför…. 
- vill du berätta hur… 
- vad är viktigt för dig… 
- kan du ge exempel….. 
- kan du förklara….. 

• Fördela ordet beroende på patientens behov och mål 

• Ställ kontrollfrågor/stödfrågor till patienten för att hjälpa denne i planeringen 
- tror du att xx.. skulle hjälpa dig att nå målet xx… 
- kan du tänka dig att …. 
- hur känner du om….. 
- vad är viktigast för dig att uppnå 
- vilka mål och förväntningar har du….. 
- vilka egna resurser har du som kan hjälpa dig uppnå målet… 

• Sammanfatta vad ni kommit överens om 
- vilka är patientens huvudmål och delmål 
- vilka insatser har ni kommit överens om 
- vem ansvarar för vad 
- när i tid ska ni göra en uppföljning av insatser och utvärdering av 
huvudmål/delmål 
- vem är fortsatt samordningsansvarig 

• Kontrollera med patienten att ni har uppfattat samma saker och att denne är nöjd 
med planeringen 
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- känner du dig trygg i det vi nu har planerat och kommit överens om… 
- är det något mer du funderar över… 
- vet du var du kan vända dig med frågor om…. 

• Avsluta mötet 

• Dokumentera i SIP och ge till patienten 

Uppföljning av SIP 
• Hälsa alla välkomna 
• Presentationsrunda, alla deltagare inkl patient/närstående 

- vem är jag och vad är min roll 
• Förklara syftet med mötet och informera om tänkt mötesupplägg 

- varför möts vi 
- hur går mötet till 
- vem som ansvar för vad 

• Inbjud patienten att ge sin berättelse 
hjälp patienten genom att ställa frågor 
- vill du berätta hur det går med …. 
- har du nått dina mål med….. 
- anser du att planen har följts…. 
- kan du ge exempel….. 
- kan du förklara….. 
- vad önskar du………. 

• Fördela ordet beroende på patientens behov och mål 

• Ställ kontrollfrågor/stödfrågor till patienten för att hjälpa denne i planeringen 
- tror du att xx.. skulle hjälpa dig att nå målet xx… 
- kan du tänka dig att …. 
- hur känner du om….. 

• Sammanfatta vad ni kommit överens om 
- vilka är patientens huvudmål och delmål och har dessa nåtts 
- vilka fortsatta insatser har ni kommit överens om 
- vem ansvarar för vad 
- när i tid ska ni göra en ny uppföljning av insatser och ny utvärdering av 
huvudmål/delmål 
- vem är fortsatt samordningsansvarig 

• Kontrollera med patienten att ni har uppfattat samma saker och att denne är nöjd 
med planeringen 
- känner du dig trygg i det vi nu har planerat och kommit överens om… 
- är det något mer du funderar över… 
- vet du var du kan vända dig med frågor om…. 

• Avsluta mötet 

• Dokumentera i SIP och ge till patienten 
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Ärende 9 

Rekommendation från Norrbottens 
Kommuner om Strategi gällande 
införande av välfärdsteknik inom 
socialtjänsten i Norrbottens län, 

en del av digitaliseringen 



 

      
       

     

  
         

          

               
               

               
           

            
               

          
       

              
              

             
            

                
             
              
    

             
         

               
     

          
          
          

  

           
       

             
   

  
 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-03 
Dnr 18SN4 

Rekommendation från Norrbottens Kommuner om Strategi 
gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen 

Förslag till beslut
Följa Norrbottens kommuners rekommendation om Strategi gällande införande av 
välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 

Ärendebeskrivning
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att Sverige år 
2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en 
jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå visionen krävs en verksamhets-
utveckling utifrån individers och personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. 
Digitaliseringen kan, när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre 
kvalitet, mer effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens 
möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 

Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i kommunerna 
samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga glappet och klara av att 
erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna så behöver vi införa alternativa 
arbetssätt. Det krävs att takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt 
först – personligt där det behövs”. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer 
bort att medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service 
och tjänster utifrån sina förutsättningar. 

Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall genomsyra 
hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers och på ett samordnat 
sätt möta marknaden som en part. 

Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. Genom 
samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform kan länets 
kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir gemensamma alternativ 
för alla kommuner. 

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att anta strategin och den 
gemensamma handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag
§ 67 samt Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens län, 
en del av digitaliseringen 

Beslutet skickas till 
Norrbottens kommuner 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-03 
Dnr 18SN4 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 
 

 
 

 

    
 

  

 
 

 
 

 
    

 
 
 

  
 

 

 
   

 
  

 
   

 
   

  
   

 
 

    
 

    
 

 
  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

PROTOKOLL 
STYRELSEN 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-12-07 

§ 67 

Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom
socialtjänsten i Norrbottens län, en del av digitaliseringen 
Bilagor:  a) Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen, b) Handlingsplan 2018 – 2023. 

I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att 
Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
för att främja en jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens 
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

För att nå visionen så krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och 
personalens behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, 
när den används på rätt sätt, göra att vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer 
effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som patientens/brukarens 
möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 

Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i 
kommunerna samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga 
glappet och klara av att erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna 
så behöver vi införa alternativa arbetssätt. Det krävs att takten i 
digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt först – personligt där det 
behövs”. 

Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den 
offentliga sektorns kontakter med medborgare utan att vi glömmer bort att 
medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig service 
och tjänster utifrån sina förutsättningar. 

Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för 
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall 
genomsyra hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers 
och på ett samordnat sätt möta marknaden som en part. 

Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. 
Genom samverkan, Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform 
kan länets kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som sedan blir 
gemensamma alternativ för alla kommuner. 

Socialberedningen har 2017-11-09 beslutat föreslå styrelsen 

Att rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 
handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 
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PROTOKOLL 
STYRELSEN 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2017-12-07 

Ordföranden föreslår att Socialberedningens förslag bifalls 

Styrelsen beslutar 

Att rekommendera länets kommuner att anta strategin och den gemensamma 
handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten 

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 
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Strategin gällande införande av 
välfärdsteknik inom socialtjänsten i 

Norrbotten, en del av digitaliseringen. 
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Bakgrund 
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om att Sverige år 2025 ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och 
välfärd samt att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. Denna vision inkluderar även socialt arbete. 

För att nå visionen krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och personalens behov där 
nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, när den används på rätt sätt, göra att 
vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv, tillgänglig och mer individanpassad samtidigt som 
patientens/brukarens möjlighet till delaktighet, insyn och inflytande kan stärkas. 

Vi vet också att vi står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i kommuner samtidigt 
som tillgången till personal minskar. För att överbrygga glappet och klara av att erbjuda kvalitativt 
bra service och tjänster till medborgarna så behöver vi införa alternativa arbetssätt. 

Redan 2013 i samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL ställdes krav 
på att kommunerna skulle etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet med 
digital teknik”. I konceptet skulle ingå en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan 
inom eHälsaområdet. Alla kommuner i länet beslutade att påbörja processen och har i detta arbete 
erbjudits stöd från länets eHälsasamordnare att arbeta fram en lokal handlingsplan. 

Erfarenheter i kommuner om arbetet inom eHälsaområdet har visat att trots intresset och 
förväntningarna i olika projekt har det varit svårt att förvandla dessa till implementerade lösningar i 
verksamheter. Erfarenheterna visar behov av att samla resurser på länsnivå och att i samverkan med 
andra kommuner genomföra digitalisering inom socialtjänsten. I länet finns Norrbottens e-nämnd 
och eHälsasamordnaren på Norrbottens Kommuner som gemensamma resurser att tillgå i arbetet. 

Denna strategi och bifogad handlingsplan är ett resultat av deltagande kommuners behovsanalyser 
inklusive prioritering och är framtagen genom gemensamt arbete med IT-chefer och socialchefer i 
länet. 

Handlingsplanen, bilaga 1 är framtagen som en mall, ett förslag. Varje kommun kan själv använda 
denna mall utifrån lokala förutsättningar. 

Strategin är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för digitalisering inom 
socialtjänsten. Syftet är att på effektivare sätt nyttja resurser i länets kommuner och påskynda 
processen med digitaliseringen och införandet av nya arbetsmetoder i verksamheter med stöd av 
välfärdsteknik. 

Övergripande mål 
Den demografiska utvecklingen i samhället innebär en stor utmaning för vård och omsorg. För att 
säkra kvalitet och tillgång till vård och omsorg krävs att takten i digitaliseringsprocessen ökar. 
Ledorden bör vara; ”Digitalt först – personligt där det behövs”. Digitala tjänster ska, så långt det är 
möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare utan 
att vi glömmer bort att medborgare som inte har tillgång till internet/digitala tjänster ska få likvärdig 
service och tjänster utifrån sina förutsättningar. 
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Digitalisering inom socialtjänsten ger möjligheter till personer som är behov av tjänster inom 
socialtjänstens ansvarsområde att 

• ha enkel tillgång till service och tjänster inom sakområdet oavsett var man bor 
• bibehålla och öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 
• bo kvar i sin hemmiljö 
• skapa bättre förutsättningar för egenvård och ökat ansvarstagande för den egna hälsan 
• få möjlighet till ett fortsatt aktivt och socialt liv 

Samverkan och gemensamma alternativ skall genomsyra hela arbetet för att på bästa sätt 
tillvarata länets gemensamma resurser och på ett samordnat sätt möta marknaden som en part. 

Via Norrbottens e-nämnd kan formaliserad samverkan ske inom digitaliseringen. Genom samverkan, 
Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd som plattform kan länets kommuner tillsammans 
driva gemensamma initiativ som sedan blir gemensamma alternativ för alla kommuner. Exempelvis 
kan utredningar samordnas så att kommunerna tillsammans gör en i stället för att alla ska driva var 
sin egen utredning. Samordning och konsolidering av IT-systemstöd är ett annat viktigt område, där 
samordningen inte bara leder till gemensamma system utan även ger kommunerna möjlighet att 
samverka kring process- och metodikutveckling. 

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för: 

• att minska kostnader för initiativ som kan ske gemensamt 
• att säkra kompetensförsörjning 
• att effektivare utnyttja resurser genom samverkan 
• att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering 
• att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället 

Infrastruktur och kommunikation 
Kommunikation och tillgången till internet är viktigare än någonsin. Viktiga samhällstjänster flyttar ut 
i internet precis som våra privata banktjänster gjort för många år sedan. 

Åtkomst till dessa samhällstjänster blir viktiga och kritiska. När även grundläggande välfärdstjänster 
så som trygghetslarm, trygghetskameror, tillsynsbesök, läkarbesök via video etc. blir ett naturligt 
förhandsval i omsorgen så måste infrastrukturerna och kommunikation säkras och samordnas. 

Mål och syfte; 

Målet är att ha tillgång till en robust infrastruktur så att möjlighet till mobilt arbetssätt är säkrad vid 
behov hos brukare/patienter. 

Syftet är att med utbyggnad av bredband säkra åtkomsten till en stabil internetåtkomst och skapa 
förutsättningar till digitalisering som är till nytta både för brukare och personal. 
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Informationssäkerhet 
Informationssäkerheten är givetvis mycket viktig. Riktigheten och kvalitén på information som 
kommer att ligga till grund för olika insatser måste gå att lita på. Att endast behöriga personer har 
tillgång till tilldelad information är en självklarhet. 

Inloggning, informationsutbyte med andra myndigheter och funktioner, meddelanden till 
medborgare, patienter, brukare, anhöriga och andra samverkande parter måste vara säker. 

Mål och syfte; 

Målet är att ha tillgång till en infrastruktur som tillhandahåller säkerhet på tillämpad nivå men som 
inte gör avkall på användarbarhet. 

Syftet är att kunna garantera tillgång och riktighet till kritisk information på ett så enkelt sätt som 
möjligt. 

Upphandling av gemensamma lösningar 
Upphandling av välfärdsteknik är viktig och resurskrävande då området är i snabb utveckling och 
komplext. Inom socialtjänsten har kommunerna i Norrbotten använt sig av möjligheten att 
upphandla med stöd av Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd vid några tillfällen, 
exempelvis vid införandet av digitala trygghetslarm och nattillsyn via trygghetskamera.  

Här finns även möjlighet till ökad samverkan med Region Norrbotten, en nödvändighet då gränsen 
mellan välfärdsteknik och personliga hjälpmedel suddas ut. Grundläggande upphandlingskrav och 
metodik bör utvecklas tillsammans för att möta marknaden på ett bättre sätt. 

Mål och syfte; 

Målet är att kommunerna i allt större utsträckning kan enas om gemensamma lösningar i sina 
verksamheter och därmed med stöd av Norrbottens e-nämnd införa gemensamma systemlösningar 
där systemadministration, kompetens, resurser och arbetssätt kan delas och utvecklas i samverkan. 
Att gå ihop i länet gör att vi blir en starkare partner i både dialog och inköp med leverantörerna. 

En prioriterad fråga här är gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten i kommunerna i 
Norrbotten. 

Syftet är att minska kostnader för drift och förvaltning och skapa möjlighet till gemensam support, 
samt skapa förutsättningar för kompetensutväxling i länet. 

Logistik/försörjning 
Socialtjänsten har ett samverkansavtal med Region Norrbotten gällande försörjning av personliga 
hjälpmedel och medicintekniska produkter. I takt med utveckling av välfärdsteknik har 
gränsdragningen mellan produkter inom välfärdsteknik och personliga hjälpmedel blivit svårare. 
Utbudet av produkter växer hela tiden och det är svårt både för medborgare och personal att hålla 
sig uppdaterad med vad som finns till buds. Med tanke på det har en utredning startats i samverkan 
mellan kommuner och Region Norrbotten för att undersöka möjligheterna till att hantera frågorna 
som gäller produktförsörjning av hjälpmedel och välfärdsteknik inom samma organisation, d v s 
inom Länsservice. 

Mål och syfte; 
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Målet är att kommuner i allt större utsträckning kan enas om enhetliga lösningar i sina verksamheter 
där logistik av alla personliga hjälpmedel, välfärdsteknik och medicintekniska produkter samordnas. 

Syftet är att minska kostnader och förenkla administrationen av försörjning av hjälpmedel, 
välfärdsteknik och medicintekniska produkter samt att göra produkterna mer tillgängliga för 
medborgarna. 

Tjänster och produkter (för kund, brukare, anhörig, etc) 
Få kommuner i Norrbotten erbjuder e-tjänster gentemot medborgarna idag, något som dock 
kommer att förändras under 2017 då länets kommuner får tillgång till en gemensam e-
tjänsteplattform. E-tjänster som efterfrågas är t ex säkra meddelanden, kommunikation med 
brukare, olika typer av ansökningar, tillgång till Mina sidor o s v. 

Satsningar som hittills gjorts inom socialtjänsten är investeringar i välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. Införandet går dock trögt och används i mycket mindre omfattning än vad skulle 
kunna vara möjligt. Målgruppen för socialtjänsten är väldigt stor och bred och ibland kan det vara 
svårt att avgränsa hur långt kommunens ansvar sträcker sig. Digitala lösningar som hittills införts i 
många kommuner är bl a nattillsyn via kamera, mobila trygghetslarm, videokonsultation i olika 
situationer och anhörigstöd via video. 

Mål och syfte; 

Målet är att nyttja distansöverbryggande teknik för att kunna erbjuda likvärdig tillgång till vård, 
service och tjänster oavsett var man bor. 

Syftet är att förenkla vardagen för medborgarna och frigöra personalresurser för att säkra 
personaltillgången till framtida efterfrågan på vård och omsorg. 

Ledning och styrning 
För att nya arbetssätt med stöd av digitalisering ska kunna breddinföras, bli en normal del av den 
löpande verksamheten och få full genomslagskraft behöver vi förståelse för mekanismer som 
försvårar implementeringen och möjlighet att stödja förändringsarbetet. Det systematiska 
kvalitetsledningsarbete som sker i socialtjänsten ska omfatta även uppföljning och utvärdering av 
nyttan av digitalisering. 

Mål och syfte; 

Mål; Ett ledarskap och organisation som stöder förändringsarbete och stimulerar flexibilitet samt där 
vård och omsorg drivs utifrån personcentrerat arbetssätt. 

Syfte; En organisation som har kompetens att bedöma nyttan av välfärdsteknik och digitalisering i 
sina verksamheter. 
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Samverkan 
För att lyckas med den digitala utvecklingen krävs en satsning på att ta fram gemensamma 
förutsättningar för utvecklingen. Samverkan med andra kommuner, andra vårdgivare och aktörer, 
såsom LTU och näringslivet är viktiga aspekter i fortsatt utveckling. Samverkan är ett av de 
övergripande målen, en strategisk inriktning. 

Inom socialtjänsten finns en lång tradition om samverkan mellan kommuner och med Region 
Norrbotten. Länsnätverket via Norrbottens Kommuner har snart funnits i över 20 år där socialchefer 
och nämndsordförande har träffats och samverkat. Utvecklingen har gått från att ha varit ett 
informationsnätverk till styrgrupper för gemensamma frågor i länet. 

Brukare/patienter är aktuella hos båda aktörer i olika skeden av t ex en vårdprocess och det krävs ett 
nära samarbete där aktörerna samarbetar för att tillgodose behoven hos individen. För att utveckla 
verksamheterna krävs utöver denna samverkan även samarbete med aktörer som arbetar med 
innovation och utveckling av digitala lösningar. Viktiga samverkanspartners i utvecklingsarbetet 
utöver Region Norrbotten är t ex Luleå tekniska universitet, SKL, Norrbottens Kommuner och 
Norrbottens e-nämnden. 

Mål och syfte; 

Målet är att initiativ och idéer alltid prövas mot samverkan. 

Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar i länet samt snabba upp en effektiv utveckling av vård 
och omsorg. 

Kompetensförsörjning 
För att öka medvetenheten om möjligheterna till digitala lösningar behöver vi öka kunskapen om 
dessa hos medborgarna, personalen och beslutsfattarna. 

För att öka efterfrågan på produkterna behöver medborgarna få kunskap om vad som finns på 
marknaden och hur de fungerar för att skapa trygghet, självständighet och delaktighet för dem. Om 
kunskapen om produkterna blir mer tillgänglig för medborgarna ökar förutsättningar för dem och 
deras anhöriga att anskaffa dem i tidigare skede och därmed öka självständigheten och tryggheten 
både hos brukarna och anhöriga. 

För att personalen ska införliva nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar krävs att de känner att 
tekniken skapar nytta för dem i deras arbetssituation och att de får utbildning/introduktion i 
utrustning så att de kan känna sig trygga med tekniken. Det behöver finnas en utvecklad samverkan 
mellan verksamheten och IT-enheten så att personalen får supportstöd vid behov. 

Teknikutvecklingen sker snabbt idag och nya produkter kommer ständigt ut på marknaden. Digitala 
verktyg kan t ex förenkla för beslutsfattare och arbetsledning att ha omvärldsbevakning inom 
sakområdet och att följa upp/utvärdera implementering av nya arbetssätt för fortsatt 
utvecklingsarbete. 

Mål och syfte; 

Målet är att öka möjligheterna till lätt tillgänglig kunskap om utvecklingen i sakområdet samt att 
nyttja resurser gemensamt i länet för att säkra kompetensen. 

Syftet är att göra verksamheterna mer rustade för digitalisering. 
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Handlingsplan, bilaga 1 
Aktiviteter 
De konkreta åtgärder och uppgifter som ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak av 
kommunen själv. Förslag till särskilda samverkansinitiativ ges i separat kolumn. 

I huvudsak beskrivs aktiviteter inom området e-Hälsa. I de fall som aktiviteter inte ska hanteras 
inom en förvaltning utan behöver hanteras i kommunen som helhet uppges detta. 

En gemensam processmodell för att alla är medvetna om vilka delar man behöver beakta för att 
komma från idé till implementering. 

Finansiering 
En uppskattning som beskriver kommunens eget åtagande i frågan. Uppskattade antal timmar kan 
utföras av en eller flera personer. Behöver kompletteras med egen uträkning och inkluderas i såväl 
ordinarie verksamhetsutveckling som budget. 

En modell för att beräkna nyttan av insatser på sikt. 

Tidsperiod 
Den period som föreslås för genomförandet 

Mål 
Beskriver den effekt som förväntas komma ut ur aktiviteten på längre sikt. Effektmål kan syfta på 
förbättrad kvalitet, ekonomi, säkerhet och miljö. 

Uppföljning 

Regionalt stöd 
Regional samarbetsorganisation 
e-nämnden tillsammans med Norrbottens Kommuner i länet ansvarar för en regional 
samarbetsorganisation som stödjer kommunerna i länet. 

Kategorin beskriver den förväntan som kommunen har på samverkansorganisationen. Kommunen 
ansvarar att kommunicera behov av stöd i beslutade aktiviteter. 
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Handlingsplan 2018 – 2023 
OMRÅDE AKTIVITET ANSVARI MÅL FINANSIERI TIDPLAN UPPFÖLJ REGIONALT 

G NG NING SAMARBETE 
INFRASTRUKT 
UR 
INFORMATIO 
NSSÄKERHET 

INKÖP/UPPHA 
NDLING 

KOMPETENS 
INOM 
DIGITALISERIN 
G 

Säkerställa åtkomst till internet 
oavsett boendeform 
Införa säker inloggning för berörd 
personal 
Utbilda personal i säker hantering 
av information 
Delta i arbete att ta fram 
underlag för gemensamma 
upphandlingar och avtal 
Omvärldsbevakning inom 
digitalisering och förankring 

Utbildning medarbetare för att 
kunna uppmuntra användning av 
välfärdsteknik och andra IT-
lösningar 
Informera och utbilda politiker 
om välfärdsteknik och nyttan 



  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

      

  
 

      

 
  

 
  

 

      

  
 

  

      

  
  

 
 

      

 
 

   

 

  
      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

        
        

    
 

 
 

 
 

OMRÅDE AKTIVITET ANSVARI MÅL FINANSIERI TIDPLAN UPPFÖLJ REGIONALT 
G NG NING SAMARBETE 

ORGANISATIO 
N 

TJÄNSTER 
OCH 
PRODUKTER – 
MEDBORGART 
JÄNSTER 

OMRÅDE 

Kunskap till invånare 

Support och teknikstöd 

Funktion med uttalat 
övergripande samordningsansvar 
för eHälsa/digitalisering -
implementeringsstöd 
Införa systemförvaltningsmodell 
för tjänster, produkter och IT-
system i kommunen 
Delta i arbete med att ta fram 
gemensam beställnings- och 
kompetensfunktion för 
upphandlingar 
Införa möjlighet till digitala 
ansökningar 

Möjlighet till att 
boka/avboka/omboka tid 
Införa självservice t ex 
utbetalningar 
Påminnelse via sms 

Säker meddelandefunktion 
En väg in/digital guide 
Aktivitet Ansvarig Mål Finansierin Tidplan Uppföljni Regionalt 

g ng samarbete 



        
         
         
        
        
        

 
 

 
 

  
 

      

    
 

      

        
        
        
   

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 

      

        
        
        
        
        
        

TJÄNSTER 
OCH 
PRODUKTER – 

Möjlighet till digital anmälan 
Att kunna läsa sin journal 
Information om ärendegång 
Beställa mat/matdistribution 
Anhörigportal 

Anhörigstöd via video 

Samordnade individuella planer 

TripleA 
Elektronisk medicinutdelning 
Digitala tolkar 
Konsultation i olika former; 
Läkarronder på säbo 
Konsultation mellan 
hemtjänst/usk i säbo och 
kommunens sjuksköterska 
Planerade läkarbesök inom 
hemsjukvård 
Planerade uppföljningsbesök 
inom specialistvården 
Konsultation i palliativ vård 

Mobila trygghetslarm med GPS 
Nattillsyn via kamera/sensorer 
Musikdocka 
Hotell lås 
Sensorer för att förebygga fall 
Digitala träningsprogram 



 

 
 

 
      

  
 

      

        
        
 

 
      

         
        
        
        
        
        
  

 
      

        

STÖD FÖR 
PERSONAL 

Datorer, surfplattor, 
smarttelefoner till personal 
Införa systemstöd för IBIC och 
BBIC 
LSS-app 
Mobil dokumentation 
Införa ICF-klassifikation i HSL-
dokumentation 
Säker inloggning 
Videomöten 
Digital medicinsignering 
Personliga överfallslarm 
Arbetsschema i telefon 
Digital behörighetsansökan 
Statistiköverlämning till 
nationella register 
Kvalitetsledningssystem 
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Tema på socialnämndens 
sammanträden 2018 



 

    

  
       

             
   

            
 
        

       
      

   
  

    
    

   
  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-04 
Dnr 18SN18 

Tema på socialnämndens sammanträden 2018 

Förslag till beslut
Fastställa förslag till Tema på socialnämndens sammanträden 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid varje sammanträde ett fastställt tema. Förslag till plan för kommande 
år läggs enligt följande: 

Januari – Information från polisen, process bistånd – hemtagning, beslut om personlig 
assistans 
Februari – Stöd och omsorgs VEP-bilaga 2018, information HRM-uppdraget 
Mars – Årsbokslut – VO-områden, statistik från årsredovisningen 
April – GDPR, innovationsprojekt 
Maj – VEP 2019 
Juni – studiebesök 
September – Delårsuppföljning – VO-områden 
Oktober – Revisorernas årliga granskning 
November – VEP SN 
December – Kontaktpolitiker 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Månadsrapport missbruksvård 
december 2017 



 

   

  
      

 
             
              

      

               
             

                
       

             
              

            
      

 
            

                                                                    

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-03 
Dnr 17SN2 

Månadsrapport missbruksvård december 2017 

Förslag till beslut 
Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för december 2017 

Ärendebeskrivning 
Under december har det varit avsevärt färre besök på mottagningen jämfört med föregående 
månad. Antalet vårddygn på behandlingshem är ca 60 dygn färre än föregående månad. Tre 
personer får vård med stöd av LVM. 

Vi har varit tvungna att göra några avvikelser där sjukvården inte varit medvetna om sitt 
åtagande om kvarhållande av en person omedelbart omhändertagen enligt LVM alt dömd till 
vård enl LVM. Frågan har aktualiserats bl a på chefsträff med psykiatrins chefer och de har 
arbetat med frågan internt för spridning av kunskap. 

Minskningen av besök under december beror troligen på fler helgdagar vilket innebär färre 
mottagningsdagar. Det har sett likadant ut i december 2015 och 2016. Antalet personer med 
pågående utredning för institutionsbehandling eller som fått behandling på institution är även 
denna månad något färre än föregående månad. 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under december 
kostat 1 064 975 kr vilket är ca 110 803 kr mindre än f g månad. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport december 2017 

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

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

   
     

   

     
   

  
          

   
   

     
  

   
  
  

  
   

   

    
  

  
   

    

Piteå 2018-01-03 

Månadsrapport till socialnämnden, december 2017 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 395 
Varav Intensivt Stöd: 11 personer 
Antal besök på mottagningen: 553 
Antal hembesök: 83 
Saknar eget boende: 13 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 4/6=10 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 44,2 år, Män medelålder 35,8 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 4 
Totala antal dygn: 341 
Kostnader: 720 555 kr= 2113 kr/dygn 
Saknar eget boende: 4 

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

Kvinnor/män: 5/4=9 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 31-58 år medelålder 47 år, män 21-66 år 
medelålder 38,2 år 
Saknar eget boende: 4 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 2/1=3 personer
Åldersfördelning: medelålder 26,3 år 
Påbörjade placeringar: 2 
Avslutade placeringar: 1 
Totala antal dygn:100 
Kostnader: 344 420 kr 
Saknar eget boende: 3 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 1/2=3 personer 
Åldersfördelning: 26-29 år 
Saknar eget boende: 0 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 



      

          
        

             
  

            
       

            
          

           
            

      

           
           

             
            

            
              
          
             

  
           

          
             

            
           

 

          
          

          
         

      
 

          
                

                                                      

 
 

Saknar eget boende, totalt: ca 20 st 

Sammanfattning 
Under december har det varit avsevärt färre besök på mottagningen 
jämfört med föregående månad. Antalet vårddygn på behandlingshem 
är ca 60 dygn färre än föregående månad. Tre personer får vård med 
stöd av LVM. 

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

Vi har varit tvungna att göra några avvikelser där sjukvården inte varit 
medvetna om sitt åtagande om kvarhållande av en person omedelbart 
omhändertagen enligt LVM alt dömd till vård enl LVM. Frågan har 
aktualiserats bl a på chefsträff med psykiatrins chefer och de har arbetat 
med frågan internt för spridning av kunskap. 

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 
Minskningen av besök under december beror troligen på fler helgdagar 
vilket innebär färre mottagningsdagar. Det har sett likadant ut i 
december 2015 och 2016. Antalet personer med pågående utredning för 
institutionsbehandling eller som fått behandling på institution är även 
denna månad något färre än föregående månad. 

Budget
Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har 
under december kostat 1 064 975 kr vilket är ca 110 803 kr mindre än f 
g månad. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Redovisning av missbruksvården Piteå kommun 2017 i några 
diagram: 
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2016: 6 384 besök 
2017: 7 953 besök 
1 569 fler besök 2017 
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Fig. 1 Antal besök på öppenvården, Alkohol- och Narkotikagruppen 2017 

jan
uari

februari
 

mars
 

ap
ril maj juni 

juli

au
gu

sti

september

okto
ber

nove
mber

dece
mber

0 

10 

20 

30 

40 

50 

kvinnor 
män 
medelålder 

Medeltal/månad antal 
pitebor på behandlingshem 
för missbruk: 
2016: 24,7 Pitebor 
2017: 16,6 Pitebor 
8,1 färre pitebor/månad på 
behandlingshem för sitt 
missbruk 2017 

Fig. 2 Antal Pitebor, kvinnor och män samt deras medelålder, som fått vård på 
behandlingshem under 2017 
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Totalt antal vårddygn på 
behandlingshem enl SoL: 
2016: 6 717 dygn 
2017: 5 962 dygn 
755 vårddygn färre 2017 

Fig. 3 Antal vårddygn på behandlingshem 2017 
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Ärende 12 

Månadsuppföljning 
hemtjänsttimmar inom Stöd och 
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Ärende 13 

Månadsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård december 2017,
Äldreomsorg 



 

     
   

  
  

          
             

             
        

                           
                                                                     

               
               

                
   

                
               

             
                 

            
     

             
               

         
             

                
             
          

           
             

              
             

    

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-11 
Dnr 17SN4 

Månadsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård december 2017, Äldreomsorg 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har minskat med 2 timmar/dag jämfört med november 
vilket motsvarar ca 0,5 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har minskat med 9. Timmarna för 
den hälso och sjukvård som Hemsjukvården delegerar och köper av hemtjänsten är densamma 
som föregående månad. Antalet personer har minskat med 2 
Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 481 tim 757 tim/dag Omsorgstagare 685 
Hemsjukvård 616 tim 20 tim/dag Omsorgstagare 57 

14 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 6 till demensboende och 
8 till vård och omsorgsboende. Den 9 januari fanns totalt 19 icke verkställda beslut om 
särskilt boende. 12 vistas på korttidsplats, Villa Utkiken i väntan på plats till särskilt boende 7 
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 och de som blir kvar på
Äldrecentrat i väntan på förbättras förutsättningarna till skälig levnadsnivå för den enskilde 
samt att anhöriga avlastas. 

Verksamhet 
Beslutet att öppna korttidsplatser på Villa Utkiken bidrar till att klara verksamhetens uppdrag 
dock har inte hemtjänsttimmarna minskat men det bidrar till att vi har ytterst låg kostnad 
gällande betalningsansvar för färdigbehandlade personer på sjukhus. Verksamheten har 
fortfarande svårt att tillgodose behovet av plats till boende, framförallt demensboende vilket i 
sin tur får konsekvensen att personer blir kvar på äldrecentrat i väntan på plats till särskilt 
boende. Detta medför att tillgängliga platser för bedömning och avlösning minskar och kan 
medföra större svårigheter att klara uppdraget i och med nya utskrivningslagen. 

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 



 

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-11 
Dnr 17SN4 

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



   

   
   

Ärende 14 

Månadsuppföljning ärendekön för 
barn och unga 2017 



   

   
    

 

Ärende 15 

Månadsuppföljning placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

institution 2017 



   

 

Ärende 16 

Delegationsbeslut 2018 



   

  

Ärende 17 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

    

  
       

  
   
    
    
     
 

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-04 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan januari 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för januari som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannajour 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

 

Ärende 18 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 19 

Delgivningar januari 2018 

































 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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

Perioden 2017 till 2018 



 
 

 
 

    

  
 

 

 
 

 
 

  

1 

Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2017 - 2018 

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 1 4 12

Summa: 66 0 76 0

Medel: 5,5 0,0 6,3 0,0 16,9

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 12 0 0 0 0 0

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 0 0 0

Medel: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

   

 

 
  

2 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2016-2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 0 0 0

LSS priv. 0 0 0

SFB egna 0 0 0

SFB priv. 0 0 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 0 0 0

LSS priv. 0 0 0

SFB egna 0 0 0

SFB priv. 0 0 0

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2018 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 0 0 0

Antal underställda per arbetsledare 0 0 0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2017 - 2018 
(Exklusive förstärkta familjehem) 

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 4 1 17

Summa: 17 17

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 17 0 0 17

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

      

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

4 

Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2017 - 2018 

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 0 1 13

Summa: 12 9 13,0

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 13 0 0 13

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

    
 
 

 

 

 

 

 

5 

Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2017 - 2018 

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 2 2 61

dec 61 3 4 60

Summa: 36 41

Medel: 3,0 3,4 60,5

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 0 0 0

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 0

Medel: 0,0 0,0 0,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



























  

  

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
     

 
   

 

  

  
  

 
 
 

 

 
     

  
  

 
     

     
    

    
      

         
           

 
   

   
   
  

     
 

Regeringens proposition 
2017/18:12 
Ny övergångsbestämmelse i lagen om Prop. 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 2017/18:12 
och sjukvård 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 

Stockholm den 21 september 2017 

Stefan Löfven 

Annika Strandhäll 
(Socialdepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård föreslås att en ny lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska träda i kraft den 1 januari 
2018. 

Enligt övergångsbestämmelser ska lagen (1990:1404) om kommu-
nernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävas genom 
den nya lagen, men den förra lagen ska dock fortsätta att tillämpas under 
år 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Förslagen i 
propositionen antogs av riksdagen den 15 juni 2017. 

I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser 
upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som 
vårdas i sluten psykiatrisk vård, under 2018, i stället ska inträda 30 dagar 
efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har 
skickats. Denna tidpunkt för kommunernas betalningsskyldighet ska 
dock gälla under förutsättning att kommun och landsting inte kommit 
överens om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan 
tidpunkt. 

Lagen ska träda i kraft den 2 januari 2018. 

1 



  

  

  

 

 

      
           

      
      
    
     
    

      
        

      
    

  
    

      
      
     

    

 

Prop. 2017/18:12 Innehållsförteckning 

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................3 
2 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ................................4 
3 Ärendet och dess beredning ..............................................................5 
4 Ny övergångsbestämmelse................................................................5 
5 Konsekvenser av förslaget ................................................................9 
6 Författningskommentar...................................................................10 
Bilaga 1 Promemorians lagförslag..................................................11 
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser som beretts tillfälle 

att avge yttrande över Promemoria med förslag om 
ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård...........................................................12 

Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag ............................................13 
Bilaga 4 Lagrådets yttrande ............................................................14 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 september 
2017 ......................................................................................................15 
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1 Prop. 2017/18:12 Förslag till riksdagsbeslut 
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om 
ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

3 



  

  

  

 

 

 
 
   

   
    

    
    

 
 

    
  

   
   

  
  

  
 

     
 

  
      

 
  

    
     

 
                       

      
 
   

Prop. 2017/18:12 2 Förslag till lag om ändring i lagen 
(2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska 
upphöra att gälla, 

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2. Lagen tillämpas dock inte 2. För patienter som vårdas i 
fram till och med den 31 december sluten psykiatrisk vård ska fram 
2018 för patienter som vårdas i till och med den 31 december 2018 
sluten psykiatrisk vård. kommunens betalningsansvar 

enligt 5 kap. 4 § inträda först 30 
dagar efter det att en underrättelse 
enligt 3 kap. 1 § har skickats, om 
inte kommunen och landstinget i 
enlighet med 4 kap. 5 § har 
kommit överens om annat. 

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2018. 

4 
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4 

Prop. 2017/18:12 Ärendet och dess beredning 
Regeringen bemyndigade den 27 februari 2014 ansvarigt statsråd att ge 
en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:1404) 
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
(dir. 2014:27). 

Utredningen om betalningsansvarslagen (S 2014:05) överlämnade i 
mars 2015 betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
(SOU 2015:20) till regeringen. Betänkandet har remissbehandlats och 
regeringen beslutade den 16 februari 2017 propositionen Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106). 

Vid beredningen av nämnda proposition tog regeringen under hand del 
av synpunkter om övergångsbestämmelserna till den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvården. Till följd av dessa 
synpunkter remitterade Socialdepartementet en promemoria med förslag 
om att övergångsbestämmelserna till den lagen skulle ändras. Prome-
morians lagförslag finns i bilaga 1. 

En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En samman-
ställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr 
S2017/01662/FS). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 24 augusti 2017 att inhämta Lagrådets yttrande 
över det lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns i bilaga 
4. Regeringen har följt Lagrådets förslag till utformning av övergångs-
bestämmelsen. Lagrådets förslag behandlas i författningskommentaren. 

Ny övergångsbestämmelse 

Regeringens förslag: Fram till och med den 31 december 2018 in-
träder kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § den nya lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för 
patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård först 30 dagar efter det 
att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats. 
Betalningsansvaret enligt övergångsbestämmelsen inträder om det inte 
finns någon överenskommelse mellan kommun och landsting om en 
annan tidpunkt för kommunens betalningsansvar.

Övergångsbestämmelsen om att lagen om kommunernas betalnings-
ansvar för viss hälso- och sjukvård ska fortsätta att tillämpas fram till 
och med den 31 december 2018 för patienter som vårdas i sluten 
hälso- och sjukvård upphävs. 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. I 
regeringens förslag förtydligas även att övergångsbestämmelsen om att 
lagen (1990:1410) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård ska fortsätta att tillämpas fram till och med den 31 december 
2018 för patienter som vårdas i sluten hälso- och sjukvård, ska upphävas. 

5 



  

  

  

 

 
  

 
        

     
 

       
    

  
   

  
          

   
    

   
     

  
   

 
 

    
 

  

  
           

 
   

   
    

  
     

   
   

 
    

   
      

  
   

      
 

 
   

    
    

   
    

  
          

       

Prop. 2017/18:12 Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller 
har inga invändningar mot förslaget. Västra Götalands läns landsting 
samtycker och bedömer att promemorians förslag kommer att bidra till 
en mer jämlik hälso- och sjukvård. Helsingborgs kommun hade gärna sett 
att den frist på 30 dagar som finns i dag hade blivit permanent, då denna 
patientgrupp är förändringskänslig och individuella lösningar i hög grad 
behöver tillämpas. För att kunna kvalitetssäkra och planera för bästa vård 
och omvårdnad anser kommunen att det behövs en större tidsåtgång. 
Västerbottens läns landsting påpekar att enligt den nu gällande lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård inträder 
betalningsansvaret för en patient i den psykiatriska vården tidigast 30 
vardagar efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. I 
kalenderdagar innebär det en skillnad på 12 kalenderdagar mellan 30 
dagar och 30 vardagar. Landstinget frågar därför om det är en ambition 
från regeringen att korta fristen med 12 dagar under 2018 eller om det 
egentligen är 30 vardagar som avses. Markaryds kommun är positiv till 
att regeringen lyssnat in remissinstanserna och föreslår övergångs-
bestämmelser om att 30 dagars planeringstid ska gälla vid utskrivning 
från sluten psykiatrisk vård under 2018. Det ger kommunernas social-
tjänst en möjlighet att förändra sin organisation efter de nya förutsätt-
ningarna. Med tanke på det stora vårdbehov som de patienter som vårdas 
inom den psykiatriska slutenvården har är det enligt kommunen nöd-
vändigt att det antal dagar kommunens socialtjänst har till förfogande för 
planering och samverkanskontakter innan betalningsansvar inträder lång-
siktigt utökas. Kommunen anser att ett minimikrav är att antalet dagar 
permanent utökas till 15 dagar. Nässjö kommun ser delvis positivt på för-
slaget om ändrande övergångsbestämmelser. Kommunen instämmer i 
vad Kommunerna i Stockholms län (KSL) anfört i sitt tidigare remiss-
yttrande att en gradvis minskning av fristdagarna bör ske, där första 
steget blir att antalet fristdagar halveras till 15 dagar. Jämtlands läns 
landsting bedömer att inriktningen ska vara att samma bestämmelser ska 
gälla för patienter i somatisk och psykiatrisk vård och att promemorians 
förslag kan innebära en fortsatt särlösning för psykiatrins målgrupp. 
Västernorrlands läns landsting anser att det varken är nödvändigt eller 
önskvärt med en särskild övergångsbestämmelse i form av de föreslagna 
30 dagarna. Norrbottens läns landsting ställer sig negativt till föreslagna 
övergångsbestämmelser för psykiatrisk slutenvård. Landstinget anser att 
eventuella avsteg från lagstiftningen ska hanteras i den överenskommelse 
som regionen tar fram tillsammans med länets kommuner. Blekinge läns 
landsting ställer sig inte bakom förslaget om 30 dagars fristdagar utan 
menar att nivån under övergångsperioden bör vara 15 dagar. 

Skälen för regeringens förslag: Utredningen om betalningsansvars-
lagen föreslog inga övergångsbestämmelser i betänkandet Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). I propositionen 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 
2016/17:106) framkom att flera remissinstanser ifrågasatte den korta tid 
för ikraftträdande som utredningen föreslog och flera instanser, bl.a. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Hudiksvalls kommun an-
såg att huvudmännen måste ges tid att förbereda sig för att undvika att 
backup-lösningens tre dagar blir norm. Det ansågs behövas mer tid för att 
nå en lokal överenskommelse samt för de metodförändringar som behövs 6 



  

  

 

     
       

 
    

   
    

     
   

   
   

   
  

      
        

     
 

   
 

    
  

 
           

 
   

 
  

    
          

   
  

     

   
 

         
 

 
   

 
  

 
  

       
    

      
   

 
    

  
      

i det nya arbetssättet för alla inblandade parter. Även Värmlands läns Prop. 2017/18:12 
landsting ansåg att huvudmännen måste ges god tid till både utvecklings-
arbete och att förhandla för att skapa förutsättningar för korrekt utform-
ade och väl förankrade överenskommelser. Flera av remissinstanserna 
angav även den särskilda utmaning som det föreslagna regelverket kan 
medföra för verksamheter inom psykiatrin. Socialstyrelsen ansåg att det 
finns en risk för att patienter i psykiatrisk vård inte får den vård och om-
sorg som de behöver efter utskrivning från sluten vård om fristdagarna 
minskas från trettio till tre med så kort varsel. Myndigheten föreslog 
därför att den nya lagens ikraftträdande skulle senareläggas för denna 
grupp patienter. Kommunerna i Stockholms län (KSL) förordade en grad-
vis minskning av fristdagar och att antalet fristdagar som ett första steg 
skulle halveras till 15 vardagar. Även Kalmar läns landsting och Malmö 
kommun m.fl. föreslog att det skulle skapas övergångsbestämmelser som 
möjliggör ett successivt införande av de skärpta fristdagarna. 

I nämnda proposition om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård föreslog regeringen en övergångsbestämmelse som innebar 
att lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
skulle fortsätta att gälla fram till och med den 31 december 2018 för 
patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Vid beredningen av pro-
positionen tog regeringen under hand del av synpunkter om att en sådan 
övergångsbestämmelse skulle innebära att huvudmännen var tvungna att 
tillämpa parallella system och rutiner för psykiatri och somatisk vård och 
att det därmed fanns risk att övergången skulle bli rörig, förvirrad och 
ineffektiv. I det skedet gjordes bedömningen att en ändring av över-
gångsbestämmelserna inte kunde ske utan att en ny övergångs-
bestämmelse behövde remitteras och underställas Lagrådets granskning, 
vilket nu har skett. 

Några remissinstanser har lämnat synpunkter som i viss mån går i olika 
riktningar. Helsingborgs kommun anser att den frist på 30 dagar som 
finns i dag borde vara permanent då denna patientgrupp är förändrings-
känslig och individuella lösningar i hög grad behöver tillämpas. 
Kommunen anför att det behövs en större tidsåtgång för att kunna kvali-
tetssäkra och planera för bästa vård och omvårdnad. Markaryds kommun 
menar att det med tanke på det stora vårdbehov som de patienter som 
vårdas inom den psykiatriska slutenvården har är nödvändigt att det antal 
dagar kommunens socialtjänst har till förfogande för planering och sam-
verkanskontakter innan betalningsansvar inträder långsiktigt utökas. Ett 
minimikrav är att antalet dagar permanent utökas till 15 dagar. Nässjö 
kommun ser delvis positivt på förslaget om ändrade övergångs-
bestämmelser. Kommunen instämmer i vad KSL anfört i sitt tidigare 
remissyttrande om att en gradvis minskning av fristdagarna bör ske, där 
första steget blir att antalet fristdagar halveras till 15 dagar. Jämtlands 
läns landsting bedömer att inriktningen ska vara att samma bestämmelser 
ska gälla för patienter i somatisk och psykiatrisk vård och att promemo-
rians förslag kan innebära en fortsatt särlösning för psykiatrins målgrupp. 
Västernorrlands läns landsting anser att det varken är nödvändigt eller 
önskvärt med en särskild övergångsbestämmelse i form av de föreslagna 
30 dagarna. Norrbottens läns landsting ställer sig negativt till föreslagna 
övergångsbestämmelser för psykiatrisk slutenvård. Landstinget anser att 
eventuella avsteg från lagstiftningen ska hanteras i den överenskommelse 7 



  

  

  

 

  
     

       
   

   
   

 
   

   
          

 
    

         
    

     
   

   
     

  
  

     
  

 
  

    
   

   
  

 
  

        
   

     
    

   
 

   
   

   
      

   
      

 

  
    

  
       

  
    

Prop. 2017/18:12 som regionen tar fram tillsammans med länets kommuner. Blekinge läns 
landsting ställer sig inte bakom förslaget om 30 dagars fristdagar utan 
menar att nivån under övergångsperioden bör vara 15 dagar. 

Regeringen har i propositionen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård tydligt angett att den nya lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bl.a. bör medföra att 
berörda aktörer i kommun och landsting påbörjar sin planering för den 
enskilde i god tid inför utskrivningen. Vidare betonar regeringen vikten 
av att huvudmännen gemensamt kommer överens om fristdagar och 
andra villkor för utskrivningssituationen som syftar till att skapa trygghet 
för den enskilda patienten eller brukaren. Regeringen vill dock säker-
ställa att den nya lagen genomförs på ett sätt som ger huvudmännen bra 
möjligheter att förbereda sina verksamheter på de nya reglerna. 

Med anledning av detta föreslås det i denna proposition att för patienter 
som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska kommunens betalningsansvar 
enligt 5 kap. 4 § den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård inträda först 30 dagar efter det att en underrättelse 
om att en patient är utskrivningsklar enligt 3 kap. 1 § den lagen har 
skickats. Denna ordning ska gälla under år 2018. Kommun och landsting 
bör emellertid även under denna övergångstid kunna komma överens om 
att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt i 
likhet med vad som anges i 4 kap. 5 § den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Betalningsansvaret enligt 
övergångsbestämmelsen ska således inträda om det inte finns någon 
överenskommelse mellan kommun och landsting om en annan tidpunkt 
för kommunens betalningsansvar. 

Västerbottens läns landsting påpekar att enligt den nu gällande lagen 
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård inträder 
betalningsansvaret för en patient i den psykiatriska vården tidigast 30 
vardagar efter att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. 
Detta innebär en skillnad på 12 kalenderdagar mellan 30 dagar och 30 
vardagar. Landstinget frågar därför om det är en ambition från regeringen 
att korta fristen med 12 dagar under 2018 eller om det egentligen är 30 
vardagar som avses. Regeringens förslag innebär att det är kalenderdagar 
som avses och därmed innebär övergångsbestämmelsen en smärre 
minskning av antalet fristdagar i förhållande till den tidigare beslutade 
övergångsbestämmelsen. Emellertid kan det även noteras att enligt 
nuvarande regler i betalningsansvarslagen börjar fristdagarna att räknas 
från den dag mottagaren har tagit emot kallelsen till vårdplanering vilket 
i praktiken, beroende på när landstinget skickat kallelsen, kan innebära 
att ett betalningsansvar kan inträda dagen efter det att patienten har 
bedömts som utskrivningsklar. Regeringens uppfattning är att den nya 
bestämmelsen är tydlig och – för såväl patienter som för vårdpersonal – 
mer förutsägbar. 

Som en konsekvens av att regeringen föreslår en ny övergångsbestäm-
melse föreslås också att den tidigare beslutade övergångsbestämmelsen 
om att lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjuk-
vård ska fortsätta att tillämpas fram till och med den 31 december 2018 
för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska upphävas.

Ändringarna av övergångsbestämmelserna föreslås träda i kraft 
den 2 januari 2018. 8 



  

  

 

    

    
  

      
        

 

  
 

      
   

 
  

      

 
 

    
    

 
    

   
   

 
    

 
       

   
     

   
     

    
   

  
 

  
   

     
    

   
 

    
  

  
      

  
   

  
 

    

5 Prop. 2017/18:12 Konsekvenser av förslaget 

Regeringens bedömning: Förslaget om en ny övergångsbestämmelse 
till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård medför inga direkta kostnadsökningar eller andra konsekven-
ser av betydelse för den kommunala sektorn eller för staten. 

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens be-
dömning. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna instämmer eller 
har inget att invända mot promemorians bedömning. Malmö kommun 
delar inte promemorians beskrivning av konsekvenserna av ändrade 
övergångsbestämmelser. Att den nya lagen ska tillämpas också för 
psykiatrisk slutenvård 2018 innebär att det är kalenderdagar och inte var-
dagar som ska räknas. Det innebär att kommunen med ändrade över-
gångsbestämmelser får kortare tid för förberedelser än vad kommunen 
hade haft om betalningsansvarslagen fortsatt tillämpats 2018 för psyki-
atrisk slutenvård. Antalet helgdagar under en 30-dagars period kan 
variera beroende på hur storhelgerna faller men även utan storhelger blir 
det mindre tid för kommunen att förbereda utskrivning jämfört med 
tidigare förslag till övergångsbestämmelser. 

Skälen för regeringens bedömning: Ändringen medför inga direkta 
kostnadsökningar eller andra konsekvenser av betydelse för den kom-
munala sektorn eller för staten. Den övergångsbestämmelse som beslut-
ades i samband med propositionen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård innebär att den nu gällande lagen om kom-
munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska fortsätta gälla 
under 2018 för patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk vård. Enligt 
den lagen träder kommunens betalningsansvar för patientgruppen in först 
30 vardagar efter det att en patient har bedömts utskrivningsklar och en 
vårdplan har upprättats (lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton 
oräknade). Enligt den nu föreslagna övergångsbestämmelsen ska en frist 
om 30 kalenderdagar gälla under 2018 beträffande utskrivning från 
sluten psykiatrisk vård. Malmö kommun påpekar att den nya övergångs-
bestämmelsen i praktiken innebär en smärre minskning av antalet frist-
dagar i förhållande till den tidigare beslutade övergångsbestämmelsen. 
Regeringen noterar även att enligt nuvarande regler i betalnings-
ansvarslagen börjar fristdagarna att räknas från den dag mottagaren har 
tagit emot kallelsen till vårdplanering och att detta i praktiken, beroende 
på när landstinget skickat kallelsen, kan innebära att ett betalningsansvar 
kan inträda dagen efter det att patienten har bedömts som utskrivnings-
klar. Regeringen instämmer i att den nu föreslagna bestämmelsen kan 
innebära en smärre minskning av antalet dagar. Denna minskning av 
antalet dagar får dock anses rimlig. Den nya bestämmelsen är därutöver 
tydlig och – för såväl patienter som för vårdpersonal – mer förutsägbar. 
Betydelsen av övergångsbestämmelsen är att landsting och kommuner 
tillsammans under 2018 antingen ska komma överens om en lokal hant-
ering av antalet fristdagar eller förbereda inför en harmonisering och 
minskning av antalet fristdagar mellan patienter som skrivs ut från sluten 
psykiatrisk vård och övriga utskrivningssituationer. 9 



  

  

  

 

  
   

   
     

    
       

   
  

         
    

  
        

        
         

 
     

  
 

           
 
 

Prop. 2017/18:12 6 Författningskommentar 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Genom ändringen i den andra punkten och upphävandet av den fjärde 
punkten kommer den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård redan under 2018 att även omfatta 
personer som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Av andra punkten kommer 
det dock framgå att under år 2018 inträder kommunens betalningsansvar 
för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård först 30 dagar efter det 
att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats. Med 
dagar avses kalenderdagar. Denna frist på 30 dagar ska dock gälla under 
förutsättning att kommun och landsting inte har kommit överens om att 
kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt i enlighet 
med 4 kap. 5 § nämnda lag. 

Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 
Övergångsbestämmelserna kommer att gälla från och med 

den 2 januari 2018. Det datumet är satt av författningstekniska skäl för 
att undvika att ändringar görs i en författning som ännu inte trätt i kraft. 
De övergångsbestämmelser som anges i propositionen kommer att gälla 
en dag, men detta kommer inte att leda till några följder. 

10 



  

  

 

  
    

 
   

 
  

   
    

   
    

 
 

      
  

  
  

 
  

    
   

 
      

 
 

 
    

  
  

   
      

 
      

 
 

Prop. 2017/18:12 Promemorians lagförslag Bilaga 1 

Förslag till lag om ändring i lag (2017:000) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:000) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska 
upphöra att gälla, 

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 
följande lydelse. 

Lydelse enligt prop. 2016/17:106 Föreslagen lydelse 

2. Lagen tillämpas dock inte fram 2. Fram till och med den 
till och med den 31 december 2018 31 december 2018 inträder 
för patienter som vårdas i sluten kommunens betalningsansvar i 
psykiatrisk vård. enlighet med 5 kap. 4 § och om det 

inte finns någon överenskommelse 
om att kommunens betalnings-
ansvar ska inträda vid en annan 
tidpunkt i enlighet med 4 kap. 5 §, 
för patienter som vårdas i sluten 
psykiatrisk vård först 30 dagar 
efter det att en underrättelse enligt 
3 kap. 1 § har skickats. 

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2018. 

11 



  

  

  
  

 

 
 

   

  

  
    

  
  

    
   

   
 

   
 

        
 

  
    

  

   
         

 
 

  
       

 
 

Prop. 2017/18:12 
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser som beretts 

tillfälle att avge yttrande över Promemoria med 
förslag om ändrade övergångsbestämmelser för 
den föreslagna lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Socialstyrelsen, Arjeplogs kommun, Arvika kommun, Borgholms kom-
mun, Borås kommun, Botkyrka kommun, Eskilstuna kommun, Eslövs 
kommun, Falköpings kommun, Gotlands kommun, Göteborgs kommun, 
Helsingborgs kommun, Hudiksvalls kommun, Härjedalens kommun, 
Jönköpings kommun, Kalmar kommun, Kiruna kommun, Kristianstads 
kommun, Kungälvs kommun, Leksands kommun, Lindesbergs kommun, 
Linköpings kommun, Ljungby kommun, Ljusdals kommun, Ludvika 
kommun, Malmö kommun, Markaryds kommun, Munkedals kommun, 
Nora kommun, Norrtälje kommun, Nyköpings kommun, Nässjö kom-
mun, Ovanåkers kommun, Piteå kommun, Sigtuna kommun, Simris-
hamns kommun, Skövde kommun, Sollefteå kommun, Stockholms kom-
mun, Strömsunds kommun, Sundsvalls kommun, Torsby kommun, Umeå 
kommun, Uppsala kommun, Vilhelmina kommun, Västerviks kommun, 
Västerås kommun, Åre kommun, Åtvidabergs kommun, Älvdalens 
kommun, Örebro kommun, Övertorneå kommun, Stockholms läns lands-
ting, Uppsala läns landsting, Södermanlands läns landsting, Östergöt-
lands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns lands-
ting, Kalmar läns landsting, Blekinge läns landsting, Skåne läns lands-
ting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Värmlands 
läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, 
Dalarnas läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns 
landsting, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting, Norr-
bottens läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting. 

12 



  

  

 

  
   

 
  

 
  

   
    

    
     

 
 

    
  

   
   

  
  

 
 
 
 
 

      
 

    
     

  
    

 
                       

      
 
 
 

Prop. 2017/18:12 Lagrådsremissens lagförslag Bilaga 3 

Förslag till lag om ändring i lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska 
upphöra att gälla, 
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2. Lagen tillämpas dock inte 2. För patienter som vårdas i 
fram till och med den 31 december sluten psykiatrisk vård ska 
2018 för patienter som vårdas i kommunens betalningsansvar 
sluten psykiatrisk vård. enligt 5 kap. 4 § till och med den 

31 december 2018 inträda först 30 
dagar efter det att en underrättelse 
enligt 3 kap. 1 § har skickats, om 
inte kommunen och landstinget har 
kommit överens om att kommunens 
betalningsansvar enligt 4 kap. 5 § 
ska inträda vid en annan tidpunkt. 

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2018. 

13 



  

  

  
  

 

 
     

 
        

  

 
  

 
 
 

  
 

      
 

    
 

  
  

  
 

 
  

     
              

    
 

 

Prop. 2017/18:12 
Bilaga 4 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-07 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 
Erik Nymansson och Anders Eka. 

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Enligt en lagrådsremiss den 24 augusti 2017 har regeringen (Social-
departementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 
om ändring i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Therese Lundgren. 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

Lagrådet har ingen erinran mot förslaget men vill väcka frågan om inte 
den föreslagna övergångsbestämmelsen skulle vinna i tydlighet genom 
en viss omformulering. Bestämmelsen kan förslagsvis formuleras enligt 
följande. 

För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska fram till och med 
den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § inträda 
först 30 dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats, om 
inte kommunen och landstinget i enlighet med 4 kap. 5 § har kommit överens 
om annat. 

14 



  

  

 

   
      

 
      

        
      
     

 
   

 
                     

 
 

    
    

 
 

Prop. 2017/18:12 Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 september 2017 

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, 
Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, 
Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, 
Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Ekström, Fritzon 

Föredragande: statsrådet Strandhäll 

Regeringen beslutar proposition 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

15 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Svensk författningssamling 

Lag 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård; 

utfärdad den 22 juni 2017. 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens innehåll och tillämpningsområde 

1 §  I denna lag finns bestämmelser om 
1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits 

ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den lands-
tingsfinansierade öppna vården, 

2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och 

3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
Det som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte 

ingår i ett landsting. 

Lagens syfte 

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 socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt 
främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så 
snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten 
är utskrivningsklar. 

Uttryck i lagen 

3 §  I denna lag avses med 
1. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter, 
2. socialtjänst: insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst 

och stöd och service till vissa funktionshindrade samt insatser enligt de sär-
skilda författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare, 

SFS 2017:612 
Utkom från trycket 
den 30 juni 2017 

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326. 1 



 

   
    

 
 

 

 

 

   

 

 

SFS 2017:612 3. sluten vård: hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen 
vid en vårdinrättning, 

4. öppen vård: annan hälso- och sjukvård än sluten vård, och 
5. utskrivningsklar: att en patients hälsotillstånd är sådant att den behand-

lande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

2 kap. Inskrivningsmeddelande och planering 

Inskrivningsmeddelande 

1 §  Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna 
vården, bedömer att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjäns-
ten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården efter det att patienten har skrivits ut, ska 
den slutna vården underrätta de berörda enheterna om denna bedömning 
genom ett inskrivningsmeddelande. 

Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den landstings-
finansierade öppna vården. 

2 §  Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens 
namn, personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt 
för utskrivning. 

3 §  Ett inskrivningsmeddelande ska skickas senast 24 timmar efter det att 
patienten har skrivits in i den slutna vården. Om den behandlande läkaren 
först senare under vårdförloppet bedömer att en patient kan komma att 
behöva insatser enligt 1 §, ska den slutna vården skicka inskrivningsmed-
delandet senast 24 timmar efter det att den behandlande läkaren gjorde den 
bedömningen. 

4 §  Om den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter det att ett 
inskrivningsmeddelande har skickats, ska den slutna vården så snart det är 
möjligt underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för 
utskrivning. 

Fast vårdkontakt i den öppna vården 

5 §  När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot 
ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid 
den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska 
utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. 

Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta 
att vara patientens fasta vårdkontakt. 

Planering inför patientens utskrivning 

6 §  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 
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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. 

3 kap. Åtgärder vid utskrivning 

Underrättelse om att en patient är utskrivningsklar 

1 §  När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivnings-
klar, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om 
denna bedömning, om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hin-
drar det. 

En underrättelse i enlighet med 7 a § tredje stycket lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en underrättelse enligt första stycket. 

Informationsöverföring vid utskrivning 

2 §  Om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, ska 
den slutna vården till berörda enheter överföra den information som är nöd-
vändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Informa-
tionen ska överföras senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna 
vården. 

Information till patienten 

3 §  Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten 
och dennes närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821). 

4 kap. Samverkan mellan landsting och kommun 

Samordnad individuell planering 

1 §  Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både landsting 
och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samord-
nad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som 
ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården, ska även den landstingsfinansierade öppna vården 
medverka i den samordnade individuella planeringen. 

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genom-
föras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård. 

2 §  Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna 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). Planen får upprättas om patienten sam-
tycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

SFS 2017:612 
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SFS 2017:612 3 §  En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 § 
första stycket ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i 
den landstingsfinansierade öppna vården. 

Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 
3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats. 

Riktlinjer och överenskommelser 

4 §  Landsting och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer 
till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan 
enligt denna lag. 

5 §  Landsting och kommun får träffa en överenskommelse om att kom-
munens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som anges 
i 5 kap. 4 § eller med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6 §. 

5 kap. Kommunens betalningsansvar 

1 §  En kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett landsting för 
en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande 
läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

2 §  En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i 
kommunen. 

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun 
i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 
5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen 
(2001:453), har betalningsansvaret för den patienten oavsett var patienten är 
folkbokförd. 

3 §  Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har 
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med 

2 kap. 1–3 §§, och 
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskriv-

ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §. 
I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 

1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkon-
takten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till samordnad 
individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §. 

4 §  Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten enligt 4 kap. 
5 §, ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att en under-
rättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. Om en sådan underrättelse skickas efter 
klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra 
dagar efter det att underrättelsen har skickats. 

5 §  Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller 
det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
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6 §  Om det inte finns någon överenskommelse om belopp enligt 4 kap. 5 §, SFS 2017:612 
ska kommunen lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med 
det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. Detta belopp ska räknas om årligen med hänsyn till utveck-
lingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om det belopp som avses i första stycket. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
2. Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för 

patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. 
3. Genom lagen upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalnings-

ansvar för viss hälso- och sjukvård. 
4. Den upphävda lagen ska dock fortsätta att tillämpas fram till och med 

den 31 december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 
ANNIKA STRANDHÄLL 
(Socialdepartementet) 
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Uppdrag 2014 

Utreda parkeringsavgifter i parkeringshuset Stadsberget och ett 
införande av parkeringsavgifter på parkeringar reglerade med 
p-skiva. (TSN) 

Inriktning: Behålla gratisparkering 

Möjlighet att betala för att stå längre 

Begränsa arbetsplatsparkering 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



  

 

Bakgrund 

• Felanvändning av p-platser 

• Val av färdsätt 

• Söktrafik 

• Parkeringstid 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



     
     

  
  

     
    

 
 

    

Utgångspunkter 
Befolkningsmål - Attraktiv ort för näringsliv och företagande –
Attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar -
Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet - Bra infrastruktur 
och goda kommunikationer - Goda förutsättningar för 
miljövänliga och hälsosamma val i vardagen - Offentliga 
rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt - Öka 
antal resor i kollektivtrafiken – Tillgänglighet och 
trafiksäkerhet - Minska fossila koldioxidutsläppen –
Översiktsplan (i centrum ska gång- och cykel prioriteras) 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



 
  

     

  

 

 
 

     

 

Två spår 

Alternativ 1a (förordat av handlarna) 
• P-skiva 2 timmar 

• Möjlighet i Stadsberget att betala för att stå längre än två timmar 

• Särskild betallösning för motorvärmare i Stadsberget 

• 24-timmarsparkering med gångavstånd till centrum 

Alternativ 1b (förordat av tjänstemännen) 
• Gratis parkering 2 timmar 

• Möjlighet att betala för att stå längre än 2 timmar 

• 24-timmarsparkering med gångavstånd till centrum 
Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



  

   

Beslut 2015 

Ärendet återremitterades för utredning av finansiering av betalsystem 

Beslut om försöksperiod: införa betalning i Stadsberget mars-nov 2016 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



 

  

  

   

  

Förslag utifrån återremiss 

Utredning utgångspunkter: 

• Alternativ med 2 gratistimmar 

• Alternativ med 1 gratistimme 

• Alternativ med differentierad taxa 

P-skivan utgår i samtliga förslag 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



 

 

 

     

Samråd 
Efter samråd framkom det starka viljor på 

• att behålla gratistid för parkering i centrum 

• handlarnas krav på två timmar gratis parkeringstid bör tillgodoses 

• möjlighet att betala för att parkera längre än två timmar bör 

tillgodoses 

• parkeringen på Kv. Seglaren (ICA Kvantum) förses med längsta 

tillåtna parkeringstid på två timmar, ej möjlighet till förlängning. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



 

  
  

 

       
 

   
  

 

 
   

   

Nytt förslag 
Trafik- och projektenheten föreslår följande utifrån framkomna synpunkter 

• P-skivan avskaffas och ersätts med elektronisk registrering via 
mobiltelefon (app, SMS) eller liknande på samtliga tomt- och 
gatumarksparkeringar inom brun och blå zon. 

• Korttidsparkering med en skyltad max parkeringstid på 30 minuter eller 
mindre ska undantas från registreringskravet. 

• Två timmar gratis parkeringstid med möjlighet att betala för att parkera 
längre på samtliga tomt- och gatumarksparkeringar i brun zon. Beslutet 
ska inte gälla på parkeringar som idag har betalning från första timmen, 
se röd zon i kartbilaga. 

• Korttidsparkering med en skyltad max parkeringstid på 30 minuter eller 
mindre ska undantas från betalningskravet. 

• Möjligheten att betala för att parkera längre tid än två timmar föreslås 
inte gälla för parkeringsanläggningen på Kv. Seglaren (ICA Kvantum), se 
blå zon. Här föreslås endast två timmar gratisparkering. Ankomsttid 
registreras elektroniskt i mobiltelefon (app,SMS) eller liknande. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



 

   

 

  

   

    

    

 

• Avgift och registrering av parkering föreslås gälla på samtliga tomt-

och gatumarksparkeringar vardagar kl. 8-18 samt vardag före sön-

och helgdag kl. 9-15. 

• Kommunens beslutade taxa A för parkeringsavgift föreslås gälla 

• Vid användandet av motorvärmare och laddplats ska avgift erläggas 

från första timmen och fordonet ska vara registrerat i den 

elektroniska betallösningen som kommunen valt för ändamålet, 

vardagar 00-24, vardag före sön- och helgdag 00-24 samt söndagar 

00-24, enligt kommunens beslutade taxa för parkeringsavgift med 

motorvärmare och laddplats. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



Taxezoner 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



     

Politisk process (prel) 

18 okt-17 26 ok-17 13 nov-17 27 nov-17 18 dec-17 

SBNau SBN KSAPU KS KF 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



Parkera med mobiltelefonen 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



App eller sms 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 



    
      
       

     
    

    
      

         
       

    

Såhär gör du 

App-parkering: 

Vår app finns för både iPhone och Android. Med appen startar och avslutar du snabbt och enkelt din 
parkering. Du anger en preliminär sluttid som ett skydd mot att du inte skall glömma bort att du 
startat en parkering. I appen kan du även se dina tidigare gjorda parkeringar. 

https://www.youtube.com/watch?v=da2owV93Hzo 

SMS-parkering: 

För att parkera med SMS skickar du ett SMS med zonkod regnummer personnummer till 
nummer 0700-40 40 40. 

Zonkoden är ett nummer som står på våra dekaler och skyltar och som identifierar parkeringsplatsen. 
Direkt får du en SMS-bekräftelse på att en parkering har startats. Observera att din parkering är giltig 
först när du erhållit SMS-bekräftelsen. När du är klar skickar du ett nytt SMS med avsluta. Du får en 
SMS-bekräftelse som bl.a. innehåller hur mycket avgiften blev. För att du inte skall glömma bort en 
startad parkering skickar vi påminnelser per SMS med jämna mellanrum. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering 

https://www.youtube.com/watch?v=da2owV93Hzo


 
  
    

      
  

 

 

  

 

 
  

 

    
   

 
 

 

  
 

 
   

 

 
 

  
 

 
 

     

             

 

 

 

           

  

         

 
    

   

     

 
   

         

               

 
  

 
 

                                                      
       

           

 
 

   
   

    
 

 

Information 
2017-11-30 Dnr 3.8-30469/2017 1(2) 

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten 
Anette Agenmark 

Riksnormen för försörjningsstöd 2018 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 
nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 
kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2 

I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 
1,6 procent jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för 
barns personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper. 
Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018 även ska 
komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo. 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig 
följande tabeller. 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 090 2 330 2 080 2 330 2 930 3 370 3 800 3 830 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

1 960 2 150 1 900 2 080 – – – – 

Personliga kostnader vuxna, kronor 

Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 030 5 460 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 970 1 080 1 350 1 540 1 770 2 010 2 180 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 
170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden 
mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 
2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) 

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se 

www.socialstyrelsen.se
mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se


  
 

    

 
  

 

  
  

   
  

 
    

      
 

 

    
   
  
    

 

 

   
   
   
  
    
   
   
   
  

 
 
 
 

SOCIALSTYRELSEN 2017-11-30 Dnr 3.8-30469/2017 2(2) 

En person som bor i ett hushåll utan att vara 

sammanboende 

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 
vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 
ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 
personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 
för ensamstående. 
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 
här: 1 770 kr/5 personer + 3 030 kr = 3 384 kr 

Riksnormen tar hänsyn till 

 hur många personer som finns i hushållet 
 ålder på barn och skolungdomar 
 om barn och skolungdomar äter lunch hemma 
 om vuxna är ensamstående eller sammanboende. 

Riksnormen innehåller kostnader för 

 livsmedel 
 kläder och skor 
 fritid och lek 
 hygien 
 barn- och ungdomsförsäkring 
 förbrukningsvaror 
 dagstidning 
 telefon 
 TV-avgift. 
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2017-11-17 

CIRKULÄR 17:52 

Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd 
Individ- och familjeomsorg 
Funktionsnedsättning LSS 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 

och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom 
det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. 

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 
2018. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKL utan 
hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
www.skl.se


 

  

 

 
 

 

  
 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 
    

   

   

  

  

   

   

  

  

  

   

        

  

          

         

        

         

        

CIRKULÄR  

2017-11-17 2 (19) 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn och 

unga, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

Innehållsförteckning 

1. Definition av familjehem och jourhem………………………………….3 

2. Avtal …………………………………………………….………………4 

3. Former för utbetalning av ersättningarna ………….…………………....4 

4. Arvodet…………………………………………………………………..4 

5. Extra arvode vid tjänstledighet………………….………………….........6 

6. Omkostnadsersättning…….…………………...………………………... 8 

7. Kostnader inför placeringen……………………………………………..10 

8. Avlastning i vården……………………………………………………....11 

9. Socialförsäkringsförmåner…………………………………………….....10 

10. Försäkringar…………………………………………………………….12 

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare…………………………………………………………14 
12. Familjehemsersättning vid placering av 

barn och unga enligt SoL och LSS……………………………………..16 

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering 

enligt SoL och LSS…..........................................................................…17 

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL ……….........18 

Ersättning till kontrakterade jourhem………………………..………….19 

https://F�rs�kringar�����������������������.12


 

  

 

 
 

 

  
 

    

   
 

 

 

 

  

    

 
   

 
 

 
 
 

  

 
  

  
 

  
  

 

   

 
 

    
 

 
   

    

  
 

 
 

 

  
 

 

CIRKULÄR  

2017-11-17 3 (19) 

1.a Definition av familjehem 

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) på 
följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård 
och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

I 2 § förordningen (1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade anges att denna definition även gäller för familjehem som beviljats 
som en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad 
från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 
Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt 
och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146). 
Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem 
som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och 
handledning genom en konsulent.  Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas 
av samma regelverk som andra familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden 
är att socialnämnden har uppdragit till konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och 
annan hjälp till familjehemmet. 
Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem. 

1.b Definition av jourhem 

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 
fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) särskilda regler Jourhemmen är ofta kontrakterade av 
en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det förekommer även privat så 
kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem och kan 
ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka 
eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem. 
För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och 
säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande 
omfattning som gäller för ett familjehem. Det är den socialnämnd som beslutar om en 
placering av ett barn som ansvarar för att hemmet är utrett. Vid utredning av ett 
jourhem gör socialnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att 
erbjuda barn tillfällig vård och fostran. 
Nämndens ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är 
lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl. 
Socialtjänsten kan placera barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av 
en annan socialnämnd, t.ex. socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget. 
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Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd 

till jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en 
socialnämnd och att utredningen ska vara aktuell. 

2. Avtal 

Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som 
nämnden avser att anlita som familjehem Avtalet bör utgå från vårdplanen och 
genomförandeplanen (om en sådan har hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i 
nämndens respektive familjehemmets åtagande för att nå målen i dessa planer.  Det 
ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd, 
såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan En annan fråga som bör 

regleras är vad som ska gälla om familjehemmet vill ta emot ytterligare ett barn. 
Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan 
få, ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m. 
Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en 
person är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det 
finnas skäl att bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader. 
Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen 
sammanfaller med uppsägningstidens sista dag. 

3. Former för utbetalning av ersättningarna 

Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt (se ovan) och arvodet ska 
beskattas som inkomst av tjänst. 
Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till 
familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar 
skatt och sociala avgifter. 

4. Arvodet 

4.1 Allmänt 

Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan 
fördelas mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras 
önskemål. 
Socialnämnden ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter. 
Dessutom ska man lämna kontrolluppgift till Skatteverket över utbetalda arvoden och 
omkostnadsersättningar. Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel. 
Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande. 
Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till 
tjänstepension. 
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Socialnämnden ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en sjuk-
period eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En familjehems-
förälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få sjukpenning. 
Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad 
”överhoppningsbar tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. 
Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En 
familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen dvs. 
gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos 
tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning 
och handledning. SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som 
består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. 
Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut 
omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är 
utredda för ett familjehemsuppdrag. 

4.2 Arvodet följer löneutvecklingen 

Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, vård-
biträden, behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med den 
procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa 
yrkesgrupper. Uppgifter om den procentuella löneökningen hämtas årligen från SKLs 
lönestatistik. Omräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari respektive år och innebar en 
höjning av arvodet för år 2018 med 1,9 %. 
Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är 
motiverat kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller 
på grund av andra omständigheter. 

4.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet 

För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det 
ibland vara svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken 
arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet 
bestämmas för en begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre 
förutsättningar att fastställa nivån på det fortsatta arvodet. 
Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller 
andra vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De 
rekommendationer till arvodering som SKL lämnar har tagit hänsyn till detta. 
Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller 
insatsen (LSS) grundar sig på. 
I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans, 
kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet 
inom ramen för rekommendationerna. 
* starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge 
* starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden 
* specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter 
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* missbruk av beroendeframkallande medel 
* negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution 
* fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning 
* kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer 
krav på särskilda insatser 
* omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och myn-
digheter 
*omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer. 
Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg 
att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger förbundets 
rekommendationer. 
Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör 

att familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete. 

4.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen 

Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av 
funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om 
placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet. 
När nämnden vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en 
omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som omkost-
nadsersättningen eller endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet varit 
heltid i familjehemmet. 
Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående 
placering. Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar 
familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och 
omkostnadsersättningen. 
Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehems placerat 
barn ska gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som 
placeringen i familjehemmet behöver kvarstå. 

4.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning 

I SKLs rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga 
sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig. 
Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen. 
Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen 
behöver inte kompensera för resterande inkomstbortfall. 

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period 

Frågan om ett extra arvode kan bli aktuellt när nämnden rekryterar ett familjehem där 
familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig 
under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet. 
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5.1 Under inskolningsperioden 

Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns 
med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit 
överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan 
förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera 
familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett 
extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets 
förhållande. 

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet 

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, 
begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska 
tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. späd-
barnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet 
förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall 
inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts 
utifrån barnets förhållanden. 
Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till 
tjänstepension. 

5.3 Ingen kompensation till hemarbetande familjehemsförälder 

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov p.g.a. sitt sjuk-
domstillstånd eller svår funktionsnedsättning att det krävs en vuxen hemma på heltid. 
Ett sådant familjehemsuppdrag kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid och 
är inte möjligt att kombinera med förvärvsarbete. Nämnden söker då ett familjehem 
som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som alternativ till förvärvsarbete. I 
sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från förvärvsarbete för att 
vara familjehem. Det innebär att det inte finns någon förvärvsinkomst att kompensera 
för. 
Socialnämnden får, för ett sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad som 
kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

5.4 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS 

Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran 
samt den omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan 
kräva mer. Om barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges 
genom att barnet beviljas personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom 
assistansersättning från Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av 
familjehemsförälder eller någon utomstående. 
Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om 
kompensation för inkomstbortfall från förvärvsarbete ska ges. 
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6. Omkostnadsersättning 

6.1 Allmänt 

Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av 
omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om 
eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband 
med förvärvsinkomster. 
SKL har höjt omkostnadsersättningen i rekommendationerna framåt med 130 kronor 
per månad och uppdragstagare. Omkostnadsersättningen ska kompensera 
uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför. 
Höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare 
ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Alltså inte per uppdrag! 
Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en kommun. 
De 130 kronor per månad är inte inkluderad i de belopp och procentsatser som finns i 
SKLs rekommendationerna. 
Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet. 
I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKLs 
rekommendation ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger 
till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska 
dokumenteras i familjehemsakten. 
Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket 
avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre 
omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges. 
Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till 
Skatteverket. 
Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. 

6.2 Principerna för omkostnadsersättningen 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 
individuellt efter det placerade barnets eventuella speciella behov. 
Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. 

Omkostnadsersättningen följer kostnadsutveckling genom koppling till 
prisbasbeloppet. 
Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika 
åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt 
med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagits till 
att familjehemmen vanligen har en högre standard än den som ligger till grund för 

Konsumentverkets beräkningar. 
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6.3 Barnets grundkostnad 

Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning 
och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen. 
I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig 
hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, 
telefon och normalt slitage. 

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då 
det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. 

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, 
vilket innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. 
Hänsyn har tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, 
vatten och normalt slitage. 
Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en om-
byggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre 
hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan 
inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet. 
Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil. 

6.4 Barnets tilläggskostnader 

Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 
grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, 
kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, 
glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, 
semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas 
av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn. 
Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att 
barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet 
som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av 
Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i 
ärendet. 
Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en 
fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och 
prövas när det är aktuellt. 

6.5 Extra utrustning till barnet 

Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika 
tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel, 
moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar, 
t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få 
pengar till den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses 
genom att nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp. Denna extra utrustning 
tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet. 
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7. Kostnader inför placeringen 

7.1 Kläder m.m. 

Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de 
kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, 
fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro 
och trivsel. 
Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och 
hur länge placeringen förväntas pågå. 
Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, 
gemensamt planerar vad som ska köpas. 

7.2 Basutrustning 

Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet 
behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats 
för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som 
finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen 
beräknas pågå. 
Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen 
för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag 
eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall. 
Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild ut-
rustning eller anpassning i hemmet. 

8. Avlastning i vården 

Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. funk-
tionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att familje-
hemmet behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att familje-
hemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar för att 
familjehemmet får det stöd och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 7 § 
SoL. 
I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 
skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till 
familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda 
fallet. 
I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats 
t.ex. i en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och 
omfattningen bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. 
Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den 
placerande nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL. 
Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9 
§ 8 LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS, 
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korttidstillsyn som en förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 
Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen 
enligt 9 § 8 LSS. 

9. Socialförsäkringsförmåner m.m. 

9.1 Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas 
från och med månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars 
uppkommit. Det utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas 
ut till barnets föräldrar om någon av dem är vårdnadshavare. 
När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till försäkringskassan 
om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder,. 
Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som 
kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och 
kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta. 
Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och 
förlängt barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan. 

9.2 Föräldrapenning 

Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems 
placerat barn. 
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till 
föräldrapenning. 

9.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom 

Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En 
familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för 

vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år. 
Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och tillhör någon personkrets 
enligt 1 § LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år. 
När det gäller ett barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig 
föräldrapenning utökad på olika sätt. 
Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. 
Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga 
föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i 
stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet. 
Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till Försäkrings-
kassan. 
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9.4 Vårdbidrag 

En familjehemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn som till följd 

av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller har merkostnader. 
Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra flesta fall 
avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till 
vårdbidrag. 
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till vårdbidrag 
som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården 
dels för uppkomna merkostnader. 
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för vårdbidrag kan ställas till Försäk-
ringskassan. 

9.5 Handikappersättning 

I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till handikappersättning utbetalas 
ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. Handi-
kappersättningen är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd av 
funktionsnedsättningen. Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella 
tilläggskostnader i omkostnadsersättningen. 
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för handikappersättning kan ställas till 
försäkringskassan. 

9.6 Bilstöd 

Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex. 
familjehemsföräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar 
kan således i vissa fall få bilstöd från Försäkringskassan för inköp och anpassning av 
en bil med anledning av det placerade barnets funktionsnedsättning. För närmare 
information hänvisas till Försäkringskassan. 

9.7 Färdtjänst 

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag, 
lagen om färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst. 
Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt 
eller hos den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En 
sådan ansökan kan göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna. 

10. Försäkringar 

Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för 
samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den 
placerade eller den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på 
såväl personer som egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och 
kostsamma. I en del fall kan det krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta 
vad som skadats.  Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen ser över sina 
försäkringar och att den som är uppdragstagare ser över sitt försäkringsskydd. 
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10.1 Hemförsäkringen 

De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i hemför-
säkringen. Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för 
att kontrollera om försäkringen även omfattar den placerade och förutsättningarna för 
detta t.ex. kan det krävas att barnet är folkbokfört i familjehemmet. 
Om den placerade har förorsakat skador som omfattas av hemförsäkringen bör 

familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och även till soci-
alnämnden. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk bör social-
nämnden ersätta dem för självrisken. 
Det är viktigt att informera familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje 
skadetillfälle och inte samlar på hög för att återkomma i efterhand med krav på 
ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal skador. 

10.2 Kommunens ansvarsförsäkring 

Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring 
som de flesta kommuner tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem. 
Kommuner utan sådan försäkring tillämpar ett motsvarande ersättningssystem för 

skador som orsakats av den placerade. Försäkringsvillkoren och självrisken kan 
variera. Det är viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför Sverige, t.ex. vid 
en semesterresa eller behöver förstärkas vid en utlandsresa. 
När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör fa-
miljehemmet omgående göra en anmälan till socialnämnden. Nämnden lämnar utan 
egen värdering anmälan vidare till sitt försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska 
aldrig behöva uppstå en diskussion mellan nämnden och familjehemmet om huruvida 
det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är en diskussion som 
försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget (motsvarande) tar kontakt med fa-
miljehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall 
detta. 
Socialnämnden bör ha rutiner för hur och till vem försäkringsärenden ska anmälas. 
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. 

10.3 Barnets försäkringsskydd 

Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade 
under tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Nämnden bör kontrollera 
vad som gäller beträffande det placerade barnet och vid behov komplettera 
försäkringsskyddet. 
Nämnden avgör själv om försäkringsskyddet även ska omfatta skador till följd av 
sjukdom. 

10.4 Uppdragstagares försäkringsskydd 

Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva 
olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter 
eget önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd. 
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Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den 
kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen. 

10.5 Skador förorsakade av annan 

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till 
den placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta. 
Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får socialnämnden ta ställning i 
ersättningsfrågan. Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller 
förluster. En bedömning får då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den 
socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta 
betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett 
om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta 
även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS. 
En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som 
familjehemsersättning d.v.s. arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska 
reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader 
t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av 
kapital och socialförsäkringsförmåner. 
När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får 
vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun. 
Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare. 
En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets 
försörjning och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets 
tillgångar är spärrade gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste 
därför ansöka om överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto, 
omplacera värdehandlingar m.m. 

11.1 Underhållsbidrag 

Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala 
underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag 
beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken. 
Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och 
de en särskild förordnad vårdnadshavare. 

11.2 Underhållsstöd 

Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag 
kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt 
bestämmelserna i 18 kap. SFB. 



 

  

 

 
 

 

  
 

    

   
 

 

 

 
 

  
  

  

 
 

 
  

 
 

    
  

  
 

    
 

  

 
 

  

 

 

  

   
 

 

 

  
   

 
 
 
 

CIRKULÄR  

2017-11-17 15 (19) 

De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om 
underhållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till 
båda föräldrarna. Det innebär att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr 
1573 kronor. 

11.3 Barnpension och andra pensionsförmåner 

Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna. 
Barnpensionen utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt 
att ersätta en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det 
förekommer även att barnet har pension från annat håll t.ex. privata 
pensionsförsäkringar. 
Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för 

barnets räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande 
föräldern om inget annat bestäms. 
Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna. 
Det finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets pensionsförmåner. 
Om socialnämnden har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att 
förvalta barnpensionen på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta, 
är socialnämnden enligt 5 kap. 3 § p. 3 SoF skyldig att göra en anmäla till 
överförmyndaren.. 
Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta 
barnets tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder, se 10 kap 8 § 
föräldrabalken (1946:381) (FB). 
Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande 
föräldern ska betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård. 

11.4 Barnbidrag 

Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren. 

11.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning. 
Detta framgår av 11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder 
och som har vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som 
ett barns föräldrar. 

11.6 Vårdbidrag 

Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården 
om barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder. 
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12. 

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU 

och LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor och inkluderar barnbidrag 
alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt 
den unge. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma 

i uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 
individuellt. 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

0 -12 3 981 kr 105 % 5 688 kr 150 % 
13 - 19 4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 
1,9 % för år 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

inklusive grundarvode 

0 -12 6 075 kr 9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 
13 - 19 7 880 kr 9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 
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Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och 

LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2018. 
Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad 
fr.o.m. januari 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som 

kan komma i uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2018. Ersättningen 
grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell 
lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 
% för år 2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver. 

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för 

barnet. 
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Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 
2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 550 kr 120 % 6 446 kr 170 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 % för år 
2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver. 

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

inklusive grundarvode 

9 690 kr 11 513 kr 13 629 kr 
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Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 
2018. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en 

kommun. 

Fast omkostnadsersättning 1 Rörlig omkostnads 

ersättning2 

1-2 platser % av 

prisbasbelopp 

3-4 platser % av 

prisbasbelopp 

Enligt rekommen-

dationer för 

omkostnadsersätt-

ningar för familjehem 

för respektive ålder. 

948 kr 25 % 1 896 kr 50 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2018. Arvodet har räknats upp med 1,9 % för år 
2018. Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget 
tillägg utgår vid placering.  Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

1 plats 2 platser 3-4 platser 

13 629 kr 19 672 kr 27 242 kr 

1 Då inga barn finns placerade 
2 Då barn finns placerade 
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Avdelningen för Vård och omsorg 

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer 
bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 
handläggningen av dessa ärenden. 

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 

arvode och omkostnader för år 2018. 
Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 
kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 
2018. 
Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte 
inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna. 
2018. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att 
privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner 
kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan cirkulärdatabas 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se


 

  
 

 
 

 

  
 

    

   
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

          

        

 
 

  

  
 

 
 

 

 
  

 

    

          

        

       
 
 
 

CIRKULÄR  
2017-11-17 2 (3) 

Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per dygn som barnet eller 
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per 

månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive 

grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn % av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn 

0 – 12 år 105 % 131 kr 150 % 187 kr 

13 < år 120 % 150 kr 170 % 212 kr 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om 
vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt 
arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag 
till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 

0 – 12 år 202 kr 323 kr 455 kr 

13 – 19 år 263 kr 384 kr 455 kr 

Vuxna 323 kr 384 kr 455 kr 



 

  
 

 
 

 

  
 

    

   
 

 

 

 

     

 

 

  
 

 

 
  

      

      

    

 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

          

 

       

 
 
 

CIRKULÄR  
2017-11-17 3 (3) 

Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per 

månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. 

Procent av prisbasbelopp Kronor /månad 

10 % 379 kr 

25 % 948 kr 

40 % 1 517 kr 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Beloppet är beräknat på 
2018 års prisbasbelopp, 45 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 

en gång /vecka 

10 – 35 % 379 kr – 1 327 kr 

Kategori 2 kontakt flera 

gånger /vecka 

20 – 45 % 758 kr – 1 706 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 

sett dagligen 

30 – 55 % 1 138 kr – 2 085 kr 
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1 (4) 
2017-11-17 

CIRKULÄR 17:54 

Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd 
Individ- och familjeomsorg 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL för år 2018 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses 
som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av 
dessa ärenden. 

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 
arvode och omkostnader för år 2018. 
Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 
kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 
2018. 
Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte 
inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan inte 
konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
www.skl.se


       
 

    

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

            

        

 
  

  
 

 

  
 

 

   

 

   

         

       

 
 

 

  

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2018 
Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknade på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor, och är per dygn som barnet eller 
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. 

Ålder Grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr /dygn % av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn 

0 – 12 år 105 % 131 kr 150 % 187 kr 

13 < år 120 % 150 kr 170 % 212 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
(1,9% år 2018) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, 
söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande 
mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för 
de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 

0 – 12 år 202 kr 323 kr 455 kr 

13 < år 263 kr 384 kr 455 kr 



       
  

 

  

  

 

 

  

      

      

    

 
  

   

 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

          

 
        

 

 
 

   

 

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL 
år 2018 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2018. Beloppen är 
beräknat på 2018 års prisbasbelopp, 45 500 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 

kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie 

omkostnadsersättningen. 

Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 

10 % 379 kr 

25 % 948 kr 

40 % 1 517 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2018. Beloppet är beräknat på 
2018 års prisbasbelopp, 45 500 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och 
krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 
en gång /vecka 

10 – 35 % 379 kr – 1 327 kr 

Kategori 2 kontakt flera 
gånger /vecka 

20 – 45 % 758 kr – 1 706 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 
sett dagligen 

30 – 55 % 1 138 kr – 2 085 kr 

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner 
och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om 
bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i 
den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. 
behandlingsassistent. 



 

 
    

 

    

            
           

     

          
              

             
            

            

    
    
    
    
    
    
    

               

           
    

     
 

           
   

  
      

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-12-18 

§ 295 
Förändring av Taxa inom socialtjänsten 
Diarienr 17KS726 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa inom socialtjänsten. 

Kommunfullmäktige tillåter att socialnämnden varje kalenderår får besluta höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt omsorgsprisindex 
(OPI). 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är februari 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen uppdraget att se över hemtjänst- och 
färdtjänstavgifterna och komma fram med ett förslag för höjning av dessa inom ramen för 
maxtaxan. För att undvika plötslig stora höjningar som kan drabba hårdare Piteå kommuns 
brukare, föreslås att från 2018 alla hemtjänstavgifter ska följa den årliga prisuppräkningen 
enligt OPI (Omsorgsprisindex). Detta innebär att höjningen skulle ske succesivt som tabellen 
visar: 
Omsorgsprisindex (OPI) 2012 - 2017 
2012 - Omsorgsindex 3,0 % 
2013 - Omsorgsindex 2,5 % 
2014 - Omsorgsindex 2,1 % 
2015 - Omsorgsindex 2,2 % 
2016 - Omsorgsindex 2,6 % 
2017 - Omsorgsindex 2,7 % 
I förslaget till ny taxa är inkluderat en höjning med 2,7 % enligt OPI för 2017. 

Yrkanden 
Agnetha Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att indexuppräkning 
skall utgå från februari 2018. 

Robert Håkansson (Sd): Avslag på förslaget 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Agnetha Erikssons (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Taxa inom socialtjänsten 
 § 215 Förändring av avgifter för hemtjänst 

(1 av 1)(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

  
  

    
    

Taxa inom socialtjänsten 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Taxa inom socialtjänsten Taxa 2016-11-22 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Socialnämnden 2 2017-12-18 Tillsvidare 
Dokumentinformation Taxor inom socialtjänsten, revideras årligen 
Dokumentet gäller för Brukare inom socialtjänsten 

(1 av 2)



  

        
     

             
       

      
   

             
       

 

              

   

  
     

       

  
      

              
           

   

 
     

               
           

Omvårdnadsavgifter särskilt boende: 

Äldreomsorgen: 2 044 kr/mån* för alla boenden även medföljande make 
Stöd och omsorg: 2 044 kr/mån* 

Hemtjänstavgifter: 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift 
inom ramen för maxtaxan är 2 044 kr/mån*. 

Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 257 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och nattpatrull 205 kr/tim 

Ledsagning 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift 
inom ramen för maxtaxan är 2 044 kr/mån*. 

Ledsagningsavgift 257 kr/tim 

Trygghetslarm 
Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 044 
kr/mån*. 

Avgift GSM larm 300 kr/mån 

Avgift larmknapp 
Avgift för borttappad larmknapp. 1 000 kr 

Familjerådgivning 
200 kr/besök dock högst 1 000 kr (maxtaxa) 

Återlämning hjälpmedel 
Avgift för hämtning av hjälpmedel 500 kr 

Indexuppräkning 
Socialnämnden får varje kalenderår besluta höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och 
timavgifterna med en procentsats enligt omsorgsprisindex från SKL (OPI). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är januari 2018. 

Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2018- 02-01 

*Avser maxtaxa för 2018. Avgifterna får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. 

(2 av 2)



 

 
       

   
 

  

               
         

          

      

              
  

 

        

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-12-18 

§ 303 
Rapportering ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
kvartal 3 - 2017 
Diarienr 17KS739 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen 

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 3, 2017. 

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL Kvartal 3 - 2017 

(1 av 1)(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
           

       
 

  

              
            

              
  

      

              
  

        

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2017-12-18 

§ 304 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3 - 2017 
Diarienr 17KS740 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen 

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 3, 2017. 

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 3 - 2017 

(1 av 1)(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Av ledamöterna väckta ärenden 
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Kontaktpolitikerna har ordet 
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