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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-02-21

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

Förslag på justerare: Rune Berglund 
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 28 februari, 14:00, socialtjänsten 
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2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-02-21

3. 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 2018 - 18-02 -15 
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4. Redovisning av nyckeltalsbilaga 2017 
Diarienr 18SN59 

Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av nyckeltalsbilagan 

Ärendebeskrivning
Vid socialnämnden januari 2018 beslutades att nyckeltalsbilagan till årsredovisningen skulle 
redovisas vid nämnden i februari. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av nyckelstalsbilaga årsredovisning 2017 
 Nyckeltalsbilaga Arsredovisning 2017 (Socialnämnden) 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum
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5. Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 
Diarienr 18SN29 

Förslag till beslut
Socialnämnden besluta enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2018 med 1,6 
%. Till detta kommer en höjning av barns personliga kostnader med 200 kr för att säkerställa att 
höjningen av barnbidraget även ska gälla barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

Barn 0-2 år 100 kr på kläder och 100 kr på hygien samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 3 år. 100 kr på kläder, 50 kr hygien och 50 kr fritid samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 4-20 år. 100 kr på kläder och 100 kr på fritid. 
Barn 4-6 år 30 kr på posten livsmedel. 
Barn 7-10 år 40 kr på posten livsmedel. 
Barn 11-14 år 50 kr på posten livsmedel. 
Ungdomar 15-20 år 60 kr på posten livsmedel. 

Ensamstående vuxen 50 kr på posten livsmedel. 
Sambo vuxna 90 kr på posten livsmedel. 

Gemensamma hushållskostnader. 

Beloppen för gemensamma hushållskostnader höjs med följande belopp. 
10 kronor posten förbrukningsvaror. 
10 kr posten TV licens. 

Övriga förändringar. 
Spädbarnsutrustning, höjning föreslås från 11 % av prisbasbeloppet, 4928 kr till 13 % av 
prisbasbeloppet 5824 kr. Detta då nivån varit för låg kopplat till kostnadsläget på 
spädbarnsutrustning. 
Kostnad för internet kan beviljas med 300 kr/månad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört med 
2017. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 
 Förändringar av riksnormen 2018 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 
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6. Sammanställning av loggkontroll i socialtjänsten 2017 
Diarienr 18SN85 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av loggkontrollen och godkänner sammanställningen. 

Ärendebeskrivning
Patientdatalagen (Svensk författningssamling SFS 2008:355) och Socialstyrelsens 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:14) ger vårdgivaren ansvar för att det finns rutiner för kontroll av loggar (vem och 
tidpunkt för när någon personal varit in i datajournalen). 

Enligt socialtjänstens rutin ska systematisk loggkontroll genomföras för samtliga lagrum en 
gång per år och en sammanställning ska redovisas till socialtjänstens ledning och till 
socialnämnden. Kontroll av loggar genomfördes vid två tillfällen under 2017. Underlaget för 
kontrollerna var två veckor under maj respektive november månaders loggar. 

Ingen anmärkning har hittats för personerna som varit inne och läst i systemets personakter. 

Rutinen för loggkontroll har under 2017 omarbetats efter revision för att stärka säkerheten när 
det gäller sekretess och behörigheter. Som en del i den omarbetade rutinen har antalet 
loggkontroller utökats jämfört med 2016. 

Antal loggkontroller gjorda per år enligt: 
2014: 40 loggkontroller 
2015: 114 loggkontroller 
2016: 114 loggkontroller 
2017: 171 loggkontroller 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning av loggkontroll VIVA inom Socialtjänsten 2017 
 Årsrapport loggkontroll VIVA inom Socialtjänsten 2017 
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7. Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2017 
Diarienr 18SN34 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området för 
2017 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för 2017. Socialtjänsten har bland annat 
varit delaktiga i tre EU-projekt (Kompetens för alla, Lärande rekrytering, Your EP) samt gjort 
en egen ansökan (Kompetenslyftet PA) som blivit beviljad medel. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2017 
 Redovisning EU-arbete 2017 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum
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8. Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2018 
Diarienr 18SN60 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2018 har 
upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. Den stora 
aktiviteten under 2018 kommer att vara projekt Kompetenslyftet PA. 

Beslutsunderlag 
 Aktivitetsplan EU-arbete 2018 
 Aktivitetsplan EU arbete 2018 
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Kallelse/dagordning 
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9. Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga 
rättigheter 
Diarienr 18SN35 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Piteå kommun antog i januari 2017 nya riktlinjer för mänskliga rättigheter. 
De innehåller 5 olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga 
rättigheter/mångfald; Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande 
samt Jämställdhet. 
I redovisningen har Socialtjänstens arbete utifrån dessa riktlinjer sammanställts. Inom området 
Jämställdhet redovisas bland annat uppdragen som Socialnämnden beslutat om för 2017. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga rättigheter 
 Redovisning mänskliga rättigheter 2107 
 Riktlinjer mänskliga rättigheter - mångfald 
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10. Aktivitetsplan Mänskliga rättigheter 
Diarienr 18SN61 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
För 2018 fortsätter socialtjänsten med de jämställdhetskartläggningar som även genomfördes 
under 2017. Planeringen är även att delta i det kommunövergripande arbetet för mänskliga 
rättigheter, tex i den utbildningssatsning som finns, bland annat med grundutbildning i 
mänskliga rättigheter. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att utbilda medarbetare i 
normkritiskt förhållningssätt. 

Beslutsunderlag 
 Aktivitetsplan Mänskliga rättigheter 2018 
 Aktivitetsplan MR 2018 

(11 av 30)



   

 
 

Socialnämnden 
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11. Redovisning av Socialtjänstens arbete med evidensbaserad 
praktik 
Diarienr 18SN36 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 
Att inte upprätta någon ny aktivitetsplan/handlingsplan för arbetet med evidensbaserad praktik 
för 2018 och att det inte längre särredovisas. 

Ärendebeskrivning 
I uppföljningen redovisas aktiviteter som genomförts i Socialtjänsten inom evidensbaserad 
praktik. Uppföljningen utgår från handlingsplanen för evidensbaserad praktik 2015-2017. 

Arbetet med evidensbaserad praktik anses väl implementerat inom Socialtjänsten. Både
Äldreomsorgen och Stöd och omsorg redovisar aktiviteter på området. Det länsövergripande 
nätverket är dock inte längre så aktivt som det varit tidigare år och man träffas inte längre för att 
utbyta erfarenhet och kunskap. Utifrån detta föreslås Socialnämnden att aktiviteter inom 
evidensbaserad praktik inte längre behöver särredovisas, vilket innebär att ingen ny 
aktivitetsplan/handlingsplan upprättas. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av Socialtjänstens arbete med evidensbaserad praktik 
 Redovisning EBP 2017 
 bil. 2 Handlingsplan för evidensbaserad praktik 
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Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-02-21

12. Redovisning av avvikelser SoL/LSS samt externa avvikelser 
2017 
Diarienr 18SN33 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningarna och föreslår socialnämnden att godkänna dem. 

Ärendebeskrivning 
Alla anställda inom socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade en skyldighet att ”medverka till att den verksamhet som bedrivs och de 
insatser som genomförs är av god kvalitet”, det vill säga ständigt förbättringsarbete genom att 
rapportera avvikelser. Rapportering av avvikelser och rapportering av Lex Sarah utgör en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporteringen är att verksamheten ska utvecklas 
och missförhållanden rättas till. 

Under 2017 rapporterades 139 st avvikelser in, vilket är 45 färre än föregående år. Likt tidigare 
år kommer de flesta från vård- och omsorgsboendena (73 %). Hortlaxgården och Munkberga 
stod för nästan 70 % av vård- och omsorgsboendenas avvikelser. 

Våld/aggressivitet är den vanligaste händelsen, följt av brister vad gäller trygghetslarm. 

Antalet inrapporterade händelser inom SoL/LSS fortsätter att minska. Vad minskningen beror 
på är svår att säga, men gissningsvis handlar det om att man blivit sämre på att rapportera in 
avvikelser i verksamheten, inte att antalet oönskade händelser blivit färre. Det som är positivt är 
att kunskapen om avvikelsehantering och Lex Sarah sprider sig till fler verksamheter. 

För första året har även en jämställdhetskartläggning gjorts, där man sammanställt hur många 
avvikelser som inkommit gällande män respektive kvinnor. 

Anställda inom socialtjänsten har också en skyldighet att värna om brukarna/patienterna även 
när man anser att andra aktörer har brister i sina processer och rutiner. Detta rapporteras och 
diarieförs som externa avvikelser. En sammanställning för 2017 gällande detta redovisas också. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av avvikelser SoL/LSS 2017 
 Redovisning av avvikelser 2017, SoL-LSS 
 Redovisning av externa avvikelser 2017 
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13. Resultat av genomförd internkontroll SoL /LSS 2017 
Diarienr 18SN24 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna genomförd internkontroll på området 
SoL/LSS för 2017. Därmed anses den interna kontrollen på området SoL/LSS vara tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Genomförd kontroll för 2017 visar på sammantaget goda resultat. Utbildningsinsatser i 
dokumentation kommer att genomföras i äldreomsorgens under 2018. Genomförande och 
redovisning av linjegranskning kommer centralt att utvecklas under 2018. 

Beslutsunderlag 
 Resultat av genomförd internkontroll 2017, SoL/LSS 
 Internkontroll SoL LSS SO 
 Internkontroll SoL ÄO 
 Blankett Granskning socialdokumentation 
 Granskning av social dokumentation 
 Granskning placeringsbeslut Barn och familj 
 Internkontroll SOL genomförandeplan 2017 
 Genomförandeplan tabell 
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14. Internkontrollplan SoL/LSS 2018 samt risk- och 
väsentlighetsanalys 
Diarienr 18SN23 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad internkontrollplan SoL-LSS för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämndens internkontrollplan för Sol-LSS innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 
2018. Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste processer 
och bidrar till uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och socialnämndens 
riktlinjer. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd för att avgöra vilka parametrar som 
ska ingå i årets internkontroll. Redovisas separat som bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontrollplan SoL/LSS 2018 
 Intern kontrollplan  SoL LSS 2018 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2018 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
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15. Socialnämndens verksamhetsplan 2018, med bilagor ÄO/SO 
Diarienr 17SN344 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018, med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen 
och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor som i detaljerat 
beskriver verksamheterna. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte 
att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv där 
de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att 
verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga 
och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och 
hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2018, med bilagor ÄO/SO 
 Socialnämndens VEP 2018 till SN 21 feb 
 SO 2018 bilaga 18-01-25 
 Verksamhetsplan  ÄO 2018 - 180206 
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16. Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2017 
Diarienr 18SN48 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Piteå Kommun har under 2017 erhållit 8 706 150 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 
Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. Bemanningen 
är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 årsarbetare per 
lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa meningsfullhet 
för de boende. 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 
 Återrapportering stimulansmedel 2017 
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17. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 
Diarienr 17SN439 

Förslag till beslut 
Följa Kommunförbundets rekommendation att ställa sig bakom ”Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

Ärendebeskrivning
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning görs 
årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna, som är gemensamma för 
kommuner och landsting, tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 
skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 

I riktlinjerna för 2018 har inga ändringar gjorts utan enbart förtydliganden. 

Socialberedningen rekommenderar kommunerna att anta riktlinjerna för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2018 (003) 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning 2018 
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18. Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2017 
Diarienr 18SN41 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 - 2017 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 4 fanns det totalt 20 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fem beslut avser 
sysselsättning. Ett av besluten har verkställts under kvartalet, fyra beslut har ej kunnat 
verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Åtta ärenden avser kontaktfamilj, ett beslut 
har verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 
kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Sju ärenden avser 
kontaktperson varav två beslut verkställts under kvartalet och en person vill ej längre ha 
insatsen. I de övriga ärendena har ingen lämplig kontaktperson hittats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal fyra fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut avsåg 
särskilt boende, ett avlösning på avlösningsenhet och ett ledsagarservice. Båda besluten om 
särskilt boende hade kunnat verkställas inom tre månader men fördröjdes på grund av att 
erbjudan om plats avböjdes. I det ena ärendet avböjdes erbjudan om plats på Villa Utkiken för 
tillfälligt boende i väntan på permanent plats och i det andra ärendet avböjdes två erbjudanden 
och vid tredje erbjudandet återtogs ansökan. Ny ansökan gjordes dock senare och det beslutet är 
verkställt under kvartal fyra. Beslutet om avlösning kunde ej verkställas på grund av att insatsen 
aldrig efterfrågades. Verkställigheten gällande beslut om ledsagarservice fördröjdes på grund av 
rekryteringssvårigheter då förutsättningarna var premissade på grund den enskildes allergier. 
Den enskilde har i slutet av kvartal fyra återtagit ansökan och ärendet är därför avslutat på 
personens egen begäran. Så samtliga fyra beslut är därmed antingen verkställda eller avslutade 
under kvartal fyra. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 
sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till specifika 
uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall tillgodoses. Detta 
är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 
hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-02-21

förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, 
missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. Ej verkställda beslut om ledsagarservice 
medför fortsatt isolering till bostaden till följd av funktionsnedsättning vilket kan ha inverkan 
på den enskildes möjlighet till aktiviteter och sociala kontakter. 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden 
som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån 
den enskildes behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser 
och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 

Fördröjning av verkställighet gällande Vård och omsorgsboende orsakas främst av platsbrist. 
Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar behoven. 

Ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården medför i vissa fall att det inte
är ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter på Munkberga och ett antal på Österbo med 
små badrum hindrar också tilldelning i vissa fall. 

Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande åtgärder på grund av vattenskada 
som nu är gällande på Norrgården leder också till fördröjning av verkställighet. Det dock finns 
en väl fungerande samverkan fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller 
framskjuta renoveringsprocesser där det bedöms möjligt. 

Verkställigheten fördröjs även ibland på grund av att erbjudanden avböjs med anledning av 
boendets geografiska läge, specifika önskemål eller andra individuella skäl, alternativt att det 
inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det största 
behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på ärendedragning inför 
beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög 
grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där kommunen med nya 
lagstiftningen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt boende i de fall den 
enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både dag- 
och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande fall. Det 
generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande kontakter med 
den enskilde, närstående och anhöriga samt ny biståndsbedömning när den enskildes behov 
fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 
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Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Då ledsagning enligt Sol kan ingå i hemtjänstens uppgifter verkställs numera dessa beslut inom 
rätt rimlig tid. 

Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4-2017 
 Rapportering SoL - Avidentifierad 
 Avidentifierad - ÄO 
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19. Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 - 2017 
Diarienr 18SN42 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 2017 till kommunfullmäktige 
och revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 4 fanns det 13 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende, 
fyra beslut om daglig verksamhet och ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet. Ett 
boendebeslut har verkställts under kvartalet och två personer har tackat ja till erbjuden plats 
med planerad verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har återtagit sin ansökan. 
Resterande fyra personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Av de fyra beslut om daglig verksamhet har två beslut verkställts under kvartalet. För en person 
planeras verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har tackat nej till erbjuden plats och 
ärendet har avslutats. 
I dialog med anhöriga avvaktas med verkställighet av beslutet om korttidsvistelse utanför 
hemmet, till dess verksamheten är tillbaka i ordinarie lokaler. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Uppstart av två nya särskilda boenden under våren 2017 har gjort att vi kunnat verkställa flera 
beslut och att vi i större utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik plats. 
Under kvartal 4 har ytterligare beslut verkställts. Verkställighet av daglig verksamhet har blivit 
lättare att genomföra sedan vi flyttat verksamhet till nya lokaler. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 - 2017 
 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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20. Patientsäkerhetsberättelsen 2017 
Diarienr 17SN413 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2017 och anser därmed att den 
interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 
patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en 
beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 
möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Exempel på 
vilka resultat som har uppnåtts kan vara antalet fallskador, avvikelse-rapporter eller uppföljning 
om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och att följsamheten till befintliga 
rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya 
tekniska stödsystem har införts. Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 
kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, samverkan och 
hur risker för vårdskador har hanterats. 
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, 
andra vårdgivare och patientorganisationer. 
Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 
bygger på uppgifter främst från verksamheternas egenkontroll. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelsen 2017 
 Patientsäkerhetsberättelse 2017 
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21. Delgivningar februari 2018 
Diarienr 18SN79 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-02-14 
 §97  Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen oktober – 

december 2017 
 Protokollsutdrag FSN § 3 
 Bilaga måltidsservice kvartal 4 2017 
 §93  Remiss – Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning_servering av folköl 
 Remiss - serveringstillstånd 
 §90  Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018 
 Redovisning till länsstyrelsen PO 2017 
 Ansökningsblankett PO Norrbotten 2018 
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22. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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23. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för februari som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannajour
- Ändrat förfarande föreningsbidrag 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år 
- Arbeta med unga med missbruksproblematik 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
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24. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 
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25. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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26. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 
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27. TEMA: Information från Amsab 

Caj och Barbro Skoglund informerar om de uppdrag de fått utifrån HRM-rapporten. 
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Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

   
   

Ärende 3 

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 
2018-02-15 

Förvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2018 

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 2018 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), 
Höjning endast enligt index, ingen ökad 
intäkt. 

Pågår upp i VEP 
2018 i KF 

0 0 

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 

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 
Förändrad biståndsbedömning Ja 2 000 3 000 
Avgifts belägga hyra på Samvaron Ja 21 tkr maj-dec 30 

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 

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 

Ta fram riktlinjer för missbruksvård samt 
placeringar missbruk 

Pågår 

Föreslå lämpliga verksamheter för 
intraprenad. 

Projektkontoret 
kommer att få i 
uppdrag att ta 
fram riktlinjer 
under 2018. 

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

Pågår, 
Familjehems-
gruppen arbetar 
med uppdraget. 

Arbeta med HRM genomlysningen? 



    
   

        

3 
Utreda nedläggning av vissa 
verksamheter exempelvis Våga Vilja 

Pågår 

Minska 4 platser Berggården (Dubletter) Beslutad 
20180119 

Helårseffekt ca 1,7 
mkr 



   

   

Ärende 4 

Redovisning av nyckeltalsbilaga 
2017 



 

   

  
   

          
    

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-29 
Dnr 18SN59 

Redovisning av nyckeltalsbilaga 2017 

Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av nyckeltalsbilagan 

Ärendebeskrivning
Vid socialnämnden januari 2018 beslutades att nyckeltalsbilagan till årsredovisningen skulle 
redovisas vid nämnden i februari. 

Beslutsunderlag
Nyckeltalsbilaga årsredovisning 2017 

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

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Nyckeltalsbilaga 

Årsredovisning 2017 



 

  

  

            

 
 

 
        

    
 

           

           

     
 

            

           

    
 

            

     
         

          

   

    

 
 

        

       

    

  
 

        

       
 

 
           

          

     
 

             

         

     
 

             

         

      
    

 

             

       
     

 
        

       
   

 
        

     
         

 
             

 

 

 

            

 
 

 
      

      
     

 

             

         

     
  

 

           

         

     
  

 

           

            

NYCKELTALSBILAGA ÅRSREDOVISNING 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin 
hemmiljö med insats, % 74 % 84 % 80 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin 

hemmiljö med biståndsbedömd insats, % 73 % 84 % 80 % 47 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin 

hemmiljö med serviceinsats, % 77 % 86 % 82 % 53 % 

Antal placerade barn och unga 66 128 194 206 

- Antal placerade barn och unga (i 

familjehem, förstärkta familjehem eller 

institutionsvård) - exklusive ensamkommande 50 45 95 70 
flyktingbarn 

- Antal placerade ensamkommande 

flyktingbarn (i familjehem, förstärkta 
16 83 99 136 

familjehem eller institutionsvård) 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och 
Familj 756 694 1 450 1 566 1 122 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till 

mottagningen Barn och Familj, % 64 % 86 % 75 % 71 % 66 % 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till 

mottagningen Barn och Familj, % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och 

rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen 
34 % 12 % 23 % 28 % 32 % 

Barn och Familj, % 

Totalt antal beslut om insatser för stöd och 
behandling av barn och unga 204 362 566 504 459 

Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 
4 månader, % 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, % 66 % 60 % 62 % 74 % 66 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt 

liv 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Andel personer som via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen försörjning och inte 
återgår till passivt försörjningsstöd, % 77 % 68 % 70 % 48 % 33 % 

- Andel personer 18-24 år som via samverkan 

gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

82 % 76 % 78 % 

- Andel personer 25-64 år som via samverkan 

gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

74 % 62 % 66 % 

Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" 17 9 



Länet Riket 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 

2017 2017 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar 2 

Jmf. 2017 
Länet 

2017 

Riket 

2017 

Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar 2 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Klimatkompensation för flygresor, kr per 
årsarbetare 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Jmf. 2017 

Jmf. 2017 

Länet 

2017 

Länet 

2017 

Riket 

2017 

Riket 

2017 

Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 
(Jmf. IFO) 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 2,4 2,3 3,6 

2,1 % 

3,3 

2,5 % 

3,3 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd under 25 år 263 232 238 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för 
hushåll under 25 år, månader 3,8 3,6 3,7 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den 
boende har möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % 
(Jmf. LSS) 

Andel brukare inom stöd och omsorg som 
känner sig väl bemötta, % 

Andel anhöriga inom stöd och omsorg som 
känner sig väl bemötta, % 

            

 
 

 
 

 

 

            

 
 

 
   

         

    
 

 
        

 

 

            

 
 

 
     

 
 

        

  

            

 
 

 
      

            

       
  

 
        

     
    

 
        

       
     

 
        

        
      

       
  

        

     
     

 
        

     
     

 
        

         
      

   
  

  

                

         
      

   
  

  

                

    
  

 
        

     
   

 
        

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
ordinärt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 
(Jmf. Äldreomsorg) 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
särskilt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 
(Jmf. Äldreomsorg) 

Antal beslut inom socialtjänsten som 
överklagats/1000 beslut 

99 % 

95 % 

96 % 

93 % 

98 % 

94 % 

7,7 

98 % 

93 % 

7,5 

98 % 

95 % 

8,4 

97 % 

95 % 

97 % 

93 % 

98 % 

95 % 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats 
efter överklagan/1000 beslut 1,1 1,2 2 



Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 

dopingpreparat. 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Antal anhöriga/närstående till missbrukare som 
alkohol och narkotikagruppen ger stöd till 51 11 62 44 43 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende 0,8 0,8 0,8 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 50 44 47 51 49 
(Jmf. IFO) 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 
(Jmf. Äldreomsorg) 

50 43 47 - 45 52 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 27 12 46 75 57 medelvärde 
(Jmf. Äldreomsorg) 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd 

arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl 
personlig assistans och jouranställd personal, % 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 84 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, 
skala 1-6 5 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna 
frågor, skala 1-100 4,6 

  

 

            

 
 

 
    

      
 

        

 

            

 
 

 
    

         

      
 

  
        

    
          

       
    

 
  

         

 

 

 

            

 
 

 
       

     
 

        

    
    

 
        

    
  

 
        

    
   

 
        

  
            

    
            

     
            

   
            

    
            

       
          

  
         

   
         

 

  

            

 
 

 
  

               

              

Sjukfrånvaro, % 8,1 % 5,1 % 7,7 % 

Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 24,9 % 40,1 % 26,8 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 72 % 100 % 75 % 

Andel heltidstjänster, % 97,8 % 96,3 % 97,6 % 

Antal timmar som utförs av timanställda 315 989 85 012 401 001 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,3 % 

Antal praktikanter 36 

Antal genomförda examensarbeten 1 

40 

1 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Länet Riket 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 
2017 2017 

Utfall, tkr -38 688 tkr -19 702 tkr -25 692 tkr 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847 51 225 



Länet Riket 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Jmf. 2017 

2017 2017 

(Jmf. Äldreomsorg) 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 689 538 617 431 
(Jmf. Äldreomsorg) 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 245 551 237 851 
(Jmf. Äldreomsorg) 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år 11 649 11 686 
(Jmf. LSS) 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt exkl ers från f- 7 974 7 914 kassan, kr/inv 0-64 år 
(Jmf. LSS) 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl 
ersättning från FK, kr/inv 0-64 år 6 075 6 036 
(Jmf. LSS) 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl 
ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0- 5 839 5 814 64 år 
(Jmf. LSS) 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 3 186 3 159 
(Jmf. LSS) 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, 
kr/brukare 
( 

Jmf. LSS 

Kommunen har ej deltagit i undersökningen 
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Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41,2 41,6 
(Jmf. IFO) 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 
(Jmf. IFO) 

2 870 2 926 

Kostnad familjerätt, kr/inv 
(Jmf. IFO) 

60,2 94,3 



   

   

Ärende 5 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 



 

   

  
     

              
                
            

    

                
                  
           
       
       
       

       

      
      

 

       
   
    

 
              

             

       

              
 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-16 
Dnr 18SN29 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden besluta enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2018 med 1,6 
%. Till detta kommer en höjning av barns personliga kostnader med 200 kr för att säkerställa 
att höjningen av barnbidraget även ska gälla barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

Barn 0-2 år 100 kr på kläder och 100 kr på hygien samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 3 år. 100 kr på kläder, 50 kr hygien och 50 kr fritid samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 4-20 år. 100 kr på kläder och 100 kr på fritid. 
Barn 4-6 år 30 kr på posten livsmedel. 
Barn 7-10 år 40 kr på posten livsmedel. 
Barn 11-14 år 50 kr på posten livsmedel. 
Ungdomar 15-20 år 60 kr på posten livsmedel. 

Ensamstående vuxen 50 kr på posten livsmedel. 
Sambo vuxna 90 kr på posten livsmedel. 

Gemensamma hushållskostnader. 

Beloppen för gemensamma hushållskostnader höjs med följande belopp. 
10 kronor posten förbrukningsvaror. 
10 kr posten TV licens. 

Övriga förändringar. 
Spädbarnsutrustning, höjning föreslås från 11 % av prisbasbeloppet, 4928 kr till 13 % av 
prisbasbeloppet 5824 kr. Detta då nivån varit för låg kopplat till kostnadsläget på 
spädbarnsutrustning. 
Kostnad för internet kan beviljas med 300 kr/månad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört 
med 2017. 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



 

         

    

            
                

              

    

                
                  
           
       
       
       

       

      
      

 

       
   
    

 
             

              

       

             
  

 
    

Datum 
2018-01-16 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2018. 

Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2018 
med 1,6 %. Till detta kommer en höjning av barns personliga kostnader med 200 kr för 
att säkerställa att höjningen av barnbidraget även ska gälla barn i familjer som uppbär 
försörjningsstöd. 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

Barn 0-2 år 100 kr på kläder och 100 kr på hygien samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 3 år. 100 kr på kläder, 50 kr hygien och 50 kr fritid samt 30 kr posten livsmedel. 
Barn 4-20 år. 100 kr på kläder och 100 kr på fritid. 
Barn 4-6 år 30 kr på posten livsmedel. 
Barn 7-10 år 40 kr på posten livsmedel. 
Barn 11-14 år 50 kr på posten livsmedel. 
Ungdomar 15-20 år 60 kr på posten livsmedel. 

Ensamstående vuxen 50 kr på posten livsmedel. 
Sambo vuxna 90 kr på posten livsmedel. 

Gemensamma hushållskostnader. 

Beloppen för gemensamma hushållskostnader höjs med följande belopp. 
10 kronor posten förbrukningsvaror. 
10 kr posten TV licens. 

Övriga förändringar. 
Spädbarnsutrustning, höjning föreslås från 11 % av prisbasbeloppet, 4928 kr till 13 % 
av prisbasbeloppet 5824 kr. Detta då nivån varit för låg kopplat till kostnadsläget på 
spädbarnsutrustning. 
Kostnad för internet kan beviljas med 300 kr/månad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45500 kronor en höjning med 700 kronor 
jämfört med 2017. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef Försörjningsstöd och Daglig verksamhet 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 69 43 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

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

Riktlinjer och normer gällande bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt. 

Normerna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell prövning. När det gäller åtgärder som rör barn 
ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. En bedömning ska göras av den enskildes förmåga 
att själv tillgodose sina behov på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Vid behov ska ekonomisk prövning 
göras minst två månader bakåt i tiden. All annan finansiering, inklusive skattejämkning går före 
försörjningsstöd. Annan huvudmans ansvar ska alltid ha företräde. Faktiska kostnader ska föreligga och styrkas. 
Som riktmärke ska beaktas vad en låginkomsttagare i Piteå har råd med. 

I försörjningsstödet ingår riksnorm, korttidsnorm samt skäliga kostnader. Riksnormen grundar sig på 
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och fastställs årligen av regeringen. 
Prisbasbeloppet är för år 2018 fastställt till 45 500 kr. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se
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Försörjningsstöd SoL 4 kap 1§ 
Riksnorm 2018 

Persoliga kostnader inom riksnormen 

Vuxna Barn och ungdomar 
Ensam-
stående 

sambo Under 
1 år 

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

Livsmedel 
ej lunch 
5 dagar/v 0 0 678 739 810 931 0 0 0 0 
Livsmedel 
alla måltider 1787 2916 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 
Kläder/skor 556 1100 514 614 645 644 645 686 726 736 
Fritid/lek 414 838 40 131 202 363 763 855 875 875 
Hygien 273 606 667 605 182 81 101 162 232 232 
Barn och 
ungdoms 
försäkring 0 0 61 61 61 61 61 61 61 61 
Summa/ ej 
lunch 0 0 1960 2150 1900 2080 0 0 0 0 
Summa/ alla 
måltider 3030 5460 2090 2330 2080 2330 2930 3370 3800 3830 

Lunchkostnad ingå, men barn i skolåldern, 7–20 år, förutsätts få kostnadsfri skollunch. 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 
Förbrukningsvaror 141 161 262 302 359 419 449 
Dagstidning, Telefon 

TV licens 

636 

193 919 1088 1238 1411 1591 1731 
Summa 970 1080 1350 1540 1740 2010 2180 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se
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För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som 
skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. 

Försörjningsstödet för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i 
hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. 

Vid avslag på försörjningsstöd 
Om den sökande inte bedöms uppfylla förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett 
avslagsbeslut fattas. Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet. Underhållsskyldighet gentemot 
övriga familjemedlemmar går före familjemedlemmarnas rätt till försörjningsstöd. En bedömning ska alltid 
göras om det i det enskilda fallet föreligger en akut nödsituation. Efter bedömning i det enskilda fallet, kan den 
sökande ha rätt till reducerat försörjningsstöd för att tillgodose basala behovsposter för livsuppehället inom 
försörjningsstödet såsom exempelvis mat och hyra för att ge sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara 
situationen. 

Förhöjning av normen 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Detta gäller när 
någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa 
kostnader inte täcks av annan ersättning som exempelvis handikappersättning eller vårdbidrag. Den enskilde 
ska styrka sitt behov av att försörjningsstödet ska beräknas till en högre nivå. 

Om det finns särskilda skäl kan riksnormen beräknas till en lägre nivå. Biståndet är till för att personen ska 
kunna reda upp den akuta situationen, vilket i rättspraxis kallas akut nödsituation. 

Korttidsnorm/ reducerad norm 

Vuxna Barn och ungdomar 
Ensam- sambo Under 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 
stående 1 år 

Fri lunch/ 
Mån 678 739 810 931 
Fri lunch/ 
Dag 22 24 27 31 
Med lunch/ 
Mån 1787 2916 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 
Med lunch/ 
Dag 59 97 26 30 33 39 45 53 63 64 

Nödprövning och akut bistånd 
Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om en sökande hävdar att 
nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell 
prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt 
uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet 
innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har 
huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet. 

I akuta fall bör följande överväganden göras: 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se


        

     
    
                

               
 

              
   

           
         

    

              
                  
       

                 
                  

              
             

                    
                   

                   
  

     
              

                
 
             

                  
        

               
                

               
                

 
               

                
    

           
             

     

4 

 Är det en akut nödsituation? 
 Finns barn i familjen? 
 Finns sjukdom hos sökanden som skulle kunna förvärras om han eller hon inte får ekonomisk hjälp? 
 Har sökanden medicinska eller sociala problem som medför svårigheter att ta eget ansvar för sin 

situation? 
 Känner sökanden till socialtjänstens normer och beräkningsgrunder och har han eller hon tidigare fått 

information om dem? 
 Om behovet avser barn, kan behovet då tillgodoses av underhållsskyldig förälder? 
 Är behovet av ekonomisk hjälp återkommande trots egen försörjning? 
 Har personen egna medel? 

Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och 
endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta 
ansvar för sin ekonomi och sin livssituation. 

Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om 
behovet kan vara ett uttryck för att det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. 

EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att uppehållstillstånd inte krävs av utlänningar för att 
vistas i Sverige i upp till tre månader om man kan försörja sig själv. 

En person kan ha rätt att uppehålla sig i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd om den enskilde 
exempelvis arbetar eller studerar i Sverige, är här som turist eller är pensionär. För att dessa personer ska få 
uppehållsrätt krävs att de har tillräckliga tillgångar för sin försörjning under tiden de visats i Sverige. Se vidare i 
handboken sid 39-40. 

Personer som tillfälligt vistas i kommunen 
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har 
bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på 
annat sätt. 
Samma bedömning kan göras när en EU/EES-medborgare bedöms sakna uppehållsrätt och därmed sin 
egentliga hemvist i Sverige. Detta gäller exempelvis personer som har sökt sig till Sverige utan att ha realistiska 
möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden. 

Som vid alla ansökningar om ekonomiskt bistånd måste socialnämnden göra en individuell bedömning av den 
enskildes biståndsbehov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om personen bedöms befinna sig i 
kommunen tillfälligt kan biståndet begränsas till att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det 
oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun eller sitt hemland. 

Vuxna studerande 
Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Vuxna 
studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen som studerar bör dock kunna 
ges ekonomiskt bistånd t.ex. 

 Om han eller hon aktivt har sök feriearbete men inte fått något. 
 Om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen. 
 I akuta nödsituationer under pågående termin 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 
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 Om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan 
tillgodoses genom heltidsarbete. I regel bör krav inte ställas på heltidsarbete samtidigt med studierna. 

Egen företagare 
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL till egna företagare bedöms restriktivt men varje ansökan måste prövas 
individuellt. Vid en avveckling/konkursansökan kan ekonomiskt bistånd beviljas. Beslut ska föregås av 
redovisning från revisor och om konkurs föreligger en kopia av konkursansökan. Sökanden ska ha ställt sig till 
arbetsmarknadens förfogande och ansökt om a-kassa eller annat arbetsmarknadsstöd. 

Godtagbara kostnader 
Bostadskostnader 
Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Vad som är skälig bostadskostnad 
måste bedömas individuellt med hänsyn till social situation och barns behov av utrymme. Vid ett kortvarigt 
hjälpbehov bör den enskilde inte tvingas vidta åtgärder för att byta bostad. Om bostadskostnaden är hög eller 
om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet blir långvarigt ska man pröva 
möjligheten att byta bostad med bibehållen skälig levnadsnivå. 

Vid krav på byte av bostad ska de sociala konsekvenserna utredas och redovisas, särskilt när det gäller 
barnfamiljer. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för bostadsbyte. (Skäligt rådrum är fyra månader, men kan 
förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden). 

 Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal. 
 Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller både barnfamiljen och ensamstående vuxna med särskilda 

behov. För barnfamiljer måste konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg och socialt nätverk 
beaktas. 

 Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt. 
 Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara av hyran. 
 Tillgången på lediga lägenheter. 

Vid ett kortvarigt biståndsberoende, under fyra månader, godtas faktisk boendekostnad oavsett bostadsform. 

Vid ett långvarigt biståndsberoende, över fyra månader, bör inte annat än högsta godtagbara kostnad godtas. 
Detta avser såväl hyresrätt, bostadsrätt som egen villa. 

För ungdomar mellan 18 och 24 år, som har rätt till eget boende, godtas en högsta hyreskostnad på 3660 kr, 
eller den hyresnivå som en lämplig bostad har vid aktuellt tillfälle, oavsett om man är ensamstående eller 
sammanboende. 

Högsta godtagbara kostnad: 

Unga vuxna 18-24 år 3660 kr/mån 

1-2 vuxna 4580 kr/mån 

1-2 vuxna + 1 barn 5840 kr/mån 

1-2 vuxna + 2 barn 6465 kr/mån 

1-2 vuxna + 3 barn 6780 kr/mån 
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Hyresrätt 
Högsta godtagbara boendekostnad enligt de riktlinjer som uppdateras årligen bör vara vägledande men den 
slutliga bedömningen ska vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn 
tas till barns behov av utrymme även hos umgängesföräldrar. 

Till bostadskostnaden medräknas följande 

 Obligatoriska avgifter så som hyra, el, uppvärmning och hemförsäkring. 
 Garageplats, alternativ motorvärmarplats om bilinnehav accepteras pga. arbetsresor eller stor 

barnfamilj. 
 Tillval i AB Pitebos lägenheter 

Från bostadskostnaden avräknas följande 

 Frivilliga avgifter 
 Avgift till hyresgästföreningen 
 Kabel-TV (där bortval kan göras) 

Egen villa - bostadsrätt 
Bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt accepteras så länge den ligger inom ramen för skälig 
bostadskostnad, vid långvarigt bidragsbehov. Villans nettokostnader jämförs med normen för högsta 
godtagbara bostadskostnad. 

Kostnaderna för el, vatten, försäkring och sophämtning beräknas enligt faktiska kostnader för aktuell period. 

Unga vuxna 
För hemmaboende vuxen över 18 år, som saknar inkomst, ska bostadskostnaden i regel anses ingå. 

Försörjningsstöd till eget boende för ungdomar mellan 18 – 20 år godtas endast om starka sociala skäl 
föreligger. Föräldrar i åldersgruppen 18 – 20 år har rätt till eget boende utan prövning av starka sociala skäl. 
Försörjningsstöd till eget boende unga vuxna mellan 21-25 år, beviljas om eget boende är nödvändigt för att 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Övriga boendeformer, inneboende, andrahandsboende etc. 
Hyran ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyresvärden. Den faktiska 
hyran ska beviljas om den står i rimlig proportion till den totala lägenhetshyran och att antal boende i 
lägenheten inte är oskälig. Se beräkning av hyreskostnad för inneboende. 

Ett av fastighetsägaren godkänt hyreskontrakt ska eftersträvas. 

Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn eller båt, 
inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas 
mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende. 

Hushållsel 
Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms som skälig. Om den sökande bor i villa och bostadskostnaden 
bedöms skälig godtas faktisk uppvärmningskostnad. Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader, kan 
krav komma att ställas att byta elleverantör om kostnaden för elförbrukning är oskäligt hög. 
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Internet 
Kostnad för internet kan beviljas med 300 kr/mån 

Arbetsresor 
Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor för att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som 
kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp 
till 3 km kan anses vara normalt gångavstånd. 

I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan 
användas kan bistånd beviljas för resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning 
och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). 
Samtidigt förväntas sökande ansöka om skattejämkning. Eventuella reparationer eller merkostnader av bil 
omfattas inte av försörjningsstöd. 

Nyanlända kan ansöka om fritidsresor motsvarande ett 20-kort som kan beaktas utifrån 
integrationsperspektivet. 

Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete 
eller studier. 

Möjligheten till annan ersättning för kostnaden för arbetsresor ska först utredas. 

Om bilinnehav godkänns medräknas följande kostnader: 

 Bilschablon, 430 kr per månad ska täcka kostnader för bilskatt, trafikförsäkring samt obligatorisk 
kontrollbesiktning. Avsteg från bilschablon kan ske efter individuell prövning. 

 Bensinkostnad som motsvarar faktisk kostnad för att ta sig till och från arbetet. 
 Bilreparationer prövas mot kostnadsförslag innan utförd reparation. 

Hemförsäkring 
Faktisk kostnad godtas. Kostnaden ska styrkas. Hemförsäkring samt tillägget allriskförsäkring är en godkänd 
utgift i försörjningsstödet. 

Avgifter till fackförening och arbetslöshetsförsäkring. 
Faktisk kostnad godtas. Kostnaden ska styrkas. 
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Livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1§ 

Läkarvård, mediciner 
Faktiska kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård samt läkemedel godtas upp till beloppsgränsen 
för högkostnadsskyddet. Kostnaden ska styrkas. Beloppsgränsen är f n 1 100 kr för sjukvårdande behandling 
och 2 200 kr för läkemedel under en 12-månaders period. Möjlighet finns att på apoteket ansöka om 
delbetalning för läkemedel, månadskostnad 184 kr. 

För mediciner utom högkostnadsskyddet måste ställning tas utifrån styrkt medicinsk bedömning alternativt att 
det kan finnas sociala skäl som gör att vi godkänner kostnaden. 

Specialkost 
Kostnader för fördyrade matkostnader ska styrkas av läkarintyg. 

Tandvård 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för akut nödvändig tandvård. Hit räknas också 
förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. 

Försörjningsstöd bör beviljas i en sådan omfattning att den enskilde blir besvärsfri och att behovet av förnyad 
behandling inte blir större än nödvändigt. 

Nödvändig och omfattande tandvård kan beviljas efter kostnadsförslag från tandläkare. 
Kostnadsförslaget ska innehålla motivering, röntgenbilder och ersättningsperiod. 

För bedömning av kostnadsförslaget är konsultation av förtroendetandläkare möjlig. Det är viktigt att inhämta 
klientens skriftliga samtycke till att kontakta förtroendetandläkaren. 

Förtroendetandläkaren bedömer och föreslår behandlingsnivå som motsvarar socialnämndens uttalade 
önskemål om nödvändig tandvård. Beslutet ska vara tidsbegränsat. 

Tandvårdsförsäkring beviljas inte. Avgift för narkos kan beviljas om den är styrkt genom att klienten fått remiss 
till specialisttandvård. 

För personer som tillhör LSS och för de som bor i särskilt boende, ingår nödvändig tandvård i 
högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 

Glasögon/Kontaktlinser 
Bistånd till glasögon bör utgå i de fall behov styrks enligt läkare/optiker eller om den enskilde på grund av 
olycksfall behöver nya glasögon. Härdning och antireflexbehandlade glas godtas. 

Behovet av specialglas, färgning eller annat ska vara motiverat ur medicinsk synpunkt. Kostnadsförslag begärs 
alltid. 

Bistånd till glasögon omfattar undersökning, nödvändiga glas samt normalbågar, enligt aktuella prisuppgifter, 
paketpris, från lokala optiker. Bistånd till kontaktlinser kan utgå om det är enda alternativet och behovet styrks 
av läkare. 
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Barnomsorg 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till barnomsorgskostnad. Kontroll bör föregå beslutet att rätt avgift föreligger och 
om det går att utverka avgiftsreducering via barn- och utbildningsnämnden. 

Umgängesresor 
Umgängesresor ska kunna styrkas med en överenskommelse eller ett avtal på hur umgänget med 
barnet/barnen ska se ut. 

Det ska i första hand vara ett gemensamt föräldraansvar. Den förälder som barnet ska umgås med har det 
primära ansvaret för kostnaderna. Den andra föräldern ska bidra om den ekonomiska förmågan tillåter. 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas när båda föräldrarna uppbär försörjningsstöd eller om det krävs med hänsyn 
till barnets bästa. Umgänget ska vara anpassat till det enskilda barnet. Barnets behov och ålder samt avståndet 
beaktas. Hänsyn bör tas till vad föräldrar i allmänhet kan ha råd med. Billigaste färdsätt utifrån barnets ålder, 
mognad etc. 

Fritidsresor 
Där faktiskt behov föreligger kan ekonomiskt bistånd till fritidsresor beviljas. I första hand utgår lokalt busskort 
(rabatt 10, 20 eller 40 resor, alternativt periodkort). 

Efter prövning i det enskilda fallet kan bilinnehav godtas till stora barnfamiljer, tre barn eller fler, se tidigare 
belopp för bilinnehav. 

Hemutrustning 
Med hemutrustning avses sådan utrustning som behövs för att hemmet ska fungera. Utgångspunkten är att 
den enskilde inom rimlig tid ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå vad gäller hemutrustning. 
Hemutrustning kan beviljas med max 14 % av prisbasbeloppet. 

Vad som är skälig levnadsnivå för den enskilde måste bedömas utifrån situationen, personliga förhållanden, 
ålder och möjligheter till egen försörjning samt med beaktande av barns behov. 

 Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand vara ett 
föräldraansvar. Ungdomar som beviljas eget boende av sociala skäl kan få bistånd till hemutrustning 
när föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter. 

 Vid separationer ska principen vara att hemmet ska delas så att båda parters behov tillgodoses, med 
särskild hänsyn till barnens bästa. Bistånd ska endast utgå i undantagsfall. 

 Till personer som saknar elementär hemutrustning kan nödvändig sådan beviljas. 

Försliten hemutrustning 
Kan utgå efter individuell prövning för att ersätta förslitna varor samt reparationskostnader av t ex TV/Dator. 
Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som begagnad hemutrustning. Beloppet för försliten hemutrustning bör 
inte överstiga beloppet för inköp av elementär hemutrustning. 

Spädbarnsutrustning 
Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan beviljas med max 
13 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som 
begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det 
finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets bästa. 
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Flyttkostnader (flytt till annan ort) 
För att få hjälp med flyttkostnad krävs att man har arbete eller andra starka sociala skäl. Personen ska kunna 
uppvisa första – eller andrahandskontrakt för boende på nya orten. Kostnadsförslag ska lämnas in om man 
ansöker om hjälp till flyttkostnad. 

Personer som lever under hot och våld ska särskilt beaktas. 

Skulder 
Stöd till skuld för hyra, el eller vatten kan beviljas om den sökande hade ett underskott när skulden uppstod 
och ingen annan lösning fanns. I annat fall efter individuell prövning och helhetsbedömning. De sociala 
konsekvenser som en vräkning, el eller vattenavstängning kan medföra för hushållet ska beaktas och redovisas, 
särskilt för barnfamiljer, personer som är våldsutsatta och personer med funktionshinder. 

Bistånd till skuld hos a-kassan kan i vissa fall beviljas om avsikten är att den sökande uppnår egen försörjning. 

Begravningskostnader 
Beviljas efter särskild prövning till billigaste kostnad men med beaktande av ”seder och bruk” och en värdig 
begravning. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. I 
begravningskostnaderna ska följande poster beaktas: 

 Kista/bårtäcke 
 Urna 
 Transport 
 Minnespärm 
 Annons 
 Kistbukett 
 Gravsten 
 Begravningsentreprenörens arvode 
 Förtäring för de allra närmaste 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med ett halvt prisbasbelopp. Tillägg för förtäring för 
de allra närmaste bedöms i det enskilda fallet och kan beviljas med 120 kr per person. 

Julklappar 
Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i december månad får en summa för julklappar till sina 
barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och inkluderar även umgängesbarn. 

Beloppet till julklappar per barn delas upp i tre åldersgrupper enligt nedan. Beloppet är kopplat till en viss 
procent av prisbasbeloppet innevarande år. 

0-2 år 0,7 % av prisbasbeloppet 

3-10 år 1,0 % av prisbasbeloppet 

11-20 år 1,2 % av prisbasbeloppet 
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Ekonomiskt bistånd 4kap 1§ SoL 

Förmedlingsmedel 
En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap 1§ SoL. Förmedlingens syfte 
är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi. I utredningen ska framgå vad som ska 
uppnås med insatsen och en genomförandeplan ska upprättas. Denna form av bistånd bör användas 
återhållsamt. Handläggningen av förmedlingsmedel ska ske på samma sätt som för allt övrigt bistånd inom 
socialtjänsten. Löpande journalanteckningar ska föras, reglerna om insyn i akten samt rätten av att få 
anteckningar införda i akten, ska tillämpas. Vid överskott på över 10000 eller mer öppnas bankkonto så att den 
biståndsberättigade inte förlorar ränteinkomster. Vid behov av längre tids förmedling eller om ett stort 
överskott uppstår bör ansökan om god man övervägas. 

Övrigt 
Ekonomiskt bistånd till kvarskatt utges inte. Person som har så hög kvarskatt att han inte har en skälig 
levnadsnivå, ska vända sig till lokala skattemyndigheten och ansöka om anstånd. Bistånd i avvaktan på att detta 
fastställs kan ges i form av korttidsnorm samt boendekostnad. 

Ekonomiskt bistånd utges inte till böter. 

För de som har införsel/utmätning i lön/bidrag medräknas avdragsbeloppet som inkomst vid 
försörjningsstödsberäkning då dessa avdrag inte är godtagbar kostnad vid prövning av rätten till 
försörjningsstöd. 

Inkomster och tillgångar som reducerar försörjningsstödet 
Alla inkomster, bidrag och övriga tillgångar räknas med vid beräkning av försörjningsstöd. 

Förutom: 

 Handikappersättning - täcker merkostnader på grund av handikappet. 
 Vårdbidragets merkostnadsdel - avser ersättning för merkostnader som följd av barnets 

funktionsnedsättning. 
 Extra tillägg i studiebidraget - utgår till ungdomar i familjer med mycket låga inkomster, ska inte 

räknas som inkomst. 
 Traktamente som inte är skattepliktig – personen förutsätts ha motsvarande merkostnader. 
 Jobbstimulans – Särskild beräkningsgrund enligt 4 kap 1B§ SoL 
 Sparade medel - Ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel på upp till ett halvt prisbasbelopp. 

Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet. 

Hemmaboende barn och ungdomar
Skolungdomar 
Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, ska vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd inte reducera försörjningsstödet om inkomster av eget arbete understiger ett 
prisbasbelopp per kalenderår. Beloppet avser den unges disponibla arbetsinkomst, dvs. efter skatteavdrag. 

Hemmaboende vuxen över 18 år 
För hemmaboende vuxen som har inkomst, avräknas 2,63 % av prisbasbeloppet från familjens bruttonorm, 
vilket motsvarar den unge vuxnes bostadskostnad för boendet i hemmet. 
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Beträffande den unge vuxnes betalning för matkostnad i hemmet får detta bli en överenskommelse mellan den 
unge och föräldrarna. Om föräldrarna är tveksamma till hur mycket den unge ska betala för maten kan 
socialnämndens matkostnadsnorm för hemmaboende vuxen över 18 år vara vägledande som råd till 
föräldrarna 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-29 
Dnr 18SN85 

Sammanställning av loggkontroll i socialtjänsten 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av loggkontrollen och godkänner sammanställningen. 

Ärendebeskrivning 
Patientdatalagen (Svensk författningssamling SFS 2008:355) och Socialstyrelsens 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:14) ger vårdgivaren ansvar för att det finns rutiner för kontroll av loggar (vem och 
tidpunkt för när någon personal varit in i datajournalen). 

Enligt socialtjänstens rutin ska systematisk loggkontroll genomföras för samtliga lagrum en 
gång per år och en sammanställning ska redovisas till socialtjänstens ledning och till 
socialnämnden. Kontroll av loggar genomfördes vid två tillfällen under 2017. Underlaget för 
kontrollerna var två veckor under maj respektive november månaders loggar. 

Ingen anmärkning har hittats för personerna som varit inne och läst i systemets personakter. 

Rutinen för loggkontroll har under 2017 omarbetats efter revision för att stärka säkerheten när 
det gäller sekretess och behörigheter. Som en del i den omarbetade rutinen har antalet 
loggkontroller utökats jämfört med 2016. 

Antal loggkontroller gjorda per år enligt: 
2014: 40 loggkontroller 
2015: 114 loggkontroller 
2016: 114 loggkontroller 
2017: 171 loggkontroller 

Beslutsunderlag
Årsrapport loggkontroll VIVA inom Socialtjänsten 2017 

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

Krister Vikgren 
IT-strateg 
Socialförvaltningen 



  
 

         

        
  
      

           
                  

     
          

           
     

          

               
                   

              
     

              
            

            
             

             

     

  

  

 

Datum 
2018-01-29 

Handläggare 
Krister Vikgren, IT-strateg 

Datum 

Årsrapport 2017 för loggkontroll av åtkomst till akter/ 
journaler i Socialtjänsten. 
Patientdatalagen (Svensk författningssamling SFS 2008:355) och Socialstyrelsens 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 
ger vårdgivaren ansvar för att det finns rutiner för kontroll av loggar (vem och tidpunkt för när någon 
personal varit in i datajournalen). 
Enligt socialtjänstens rutin (Viva Rutin för loggkontroll.docx) ska systematisk loggkontroll 
genomföras vid fyra kontrollperioder årligen och en sammanställning ska redovisas till 
socialtjänstens ledning och till socialnämnden. 
I denna rapport beskrivs det sammanfattade resultatet för kontroller 2017. 

Granskning 
Urval och granskning är gjort enligt upprättad rutin för loggkontroll i Viva. Underlaget för kontrollen 
var loggar för 2 veckor i maj och 2 veckor i november 2017. Användarna har delats upp i fyra 
urvalsgrupper baserade på en riskanalys för att kunna fokusera mer på högriskgrupper av användare 
och lite mindre på lågriskgrupper. 
Ur dessa grupper har ett antal användare valts ut slumpmässigt mha inbyggda funktioner för 
slumpgenerering i Excel för att sedan bilda underlag för kontrollen av loggar. 
Systemansvarig sammanställer listor över de utvalda användarna och de brukare vars akter 
användarna har öppnat och när. Listorna grupperas efter användarnas respektive VO-chef och lämnas 
över till dessa VO-chefer för vidare kontroll av användarnas behörighet att öppna brukarnas akter. 

Resultat 
Urvalsgrupp Antal som granskats Alla handläggare/läsare 

behöriga 
Myndighet 
Samtliga 32 Ja 
Verkställighet 
Högrisk 
>15 behörigheter 

26 Ja 

Medelrisk 
6-15 behörigheter 

7 Ja 

Lågrisk 
1-5 behörigheter 

106 Ja 

Totalt 171 Ja 

Analys 

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 
Under årets kontrollperioder har ingen anmärkning hittats på de 
granskade personerna som varit inne och läst i systemets personakter. Följsamheten till 
patientdatalagen, föreskrifter om informationshantering och de regler som finns för sekretess i Viva 
verksamhetssystem bedöms därför vara mycket god då inga avvikelser påträffats. 

Antal loggkontroller gjorda per år enligt tidigare loggkontrollsrutin: 
2014: 40 loggkontroller 
2015: 114 loggkontroller 
2016: 114 loggkontroller 
Antal loggkontroller gjorda i år enligt nya loggkontrollsrutinen 
2017: 171 loggkontroller 

Rutinen för loggkontroll har omarbetats för 2017 efter anmärkningar från revision 2016 och en av 
förändringarna är att urvalet sker utifrån användarna istället för brukarna. Loggkontrollerobjekten är 
alltså inte desamma med loggkontrollobjekten från tidigare år men mängderna loggkontroller är trots 
detta relativt jämförbara. 

Avvikelse 
Kontrollperioderna för ett år är som nämnts ovan fyra till antalet och urvalsgrupperna är fördelade 
över dessa. Då den nya rutinen tagits i drift en bit in på året följer inte 2017 års loggkontroller helt 
den nya omarbetade rutinen vad gäller kontrollperioder. Kontrollperioderna ett, två och tre i den nya 
rutinen har istället slagits samman för 2017 till en större kontrollgrupp medan kontrollperiod 4 
utförts enligt nya rutinen. 
Dock följer urvalet för samtliga kontrollperioder den nya rutinen med användarfokuserat urval 
utifrån hög-/medel- och lågriskgrupper istället för brukarfokuserat. 

Nämnvärt är att ingen period (och därmed urvalsgrupp) har blivit undantagen från granskning. 
Avvikelsen för kontrollperioder ett till tre syftar på perioden när urvalet skett, inte till storleken på 
urvalet. 

Åtgärd 
Sammanställning av årets samtliga loggkontroller redovisas till socialtjänstens ledning och till 
socialnämnden. 

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 
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Redovisning Socialtjänstens EU-
arbete 2017 



 

   

  
           

           
              

             
           

  

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN34 

Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2017 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området 
för 2017 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för 2017. Socialtjänsten har bland 
annat varit delaktiga i tre EU-projekt (Kompetens för alla, Lärande rekrytering, Your EP) 
samt gjort en egen ansökan (Kompetenslyftet PA) som blivit beviljad medel. 

Beslutsunderlag
Redovisning EU-arbete 2017 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

          

     

             
             

   

    

 
    

  
  

     
   

 
  

   
     

    
   

 
      

     
   

 
  

    
     
  

    
   

   
     
    

 
     

     
    

     
    
    

       
   

      
       

Handläggare 
Linda Stenström 

Datum 
2018-01-18 

Datum 

Uppföljning av EU-arbetet inom Socialtjänsten 
2017 

I socialnämndens VEP står det att ”Med hjälp av EU-medel kan socialtjänsten driva 
utveckling i projektform. Vi ska i framtiden vara aktiva projektägare och ta större 
ansvar för nya EU-projekt.” 

Under 2017 har följande gjorts: 

Aktivitet 
Deltagande i projekt Kompetens 
för alla (KOFA) 

Deltagande i projekt lärande 
rekrytering 

Deltagande i Projekt YourEP -
Political games are a serious 
business: 

Status 
Pågår 

Pågår 

Pågår 

Kommentar 
Arbetsmarknadsprojekt som 
bedrivs med stöd av Socialfonden. 
Projekttid 2015-10-01 – 2018-08-
31. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är 
projektägare. Socialtjänsten, Stöd 
till försörjning är partner i 
projektet. Projektet visar goda 
resultat angående arbete/studier 
för deltagarna. 
Arbetsmarknadsprojekt som 
bedrivs med stöd av Socialfonden. 
Projekttid: 2017-03-01 – 2019-12-
31. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är 
projektägare. Syftet är att 
utrikesfödda ska få arbete inom 
kommunens verksamheter. 
Socialtjänsten deltar genom att 
erbjuda praktikplatser inom 
framförallt äldreomsorgen. Stöd 
till försörjning har också möjlighet 
att rekrytera deltagare till 
projektet. 
Projekt som medfinansieras via 
Erasmus+ där YES Forum är 
projektägare och Piteå kommun, 
socialtjänsten är partner. Projektet 
syftar till att ge kvinnor och män 
med begränsade möjligheter 
mellan 18-30 år möjlighet att delta 
i samhället på olika sätt och bli 

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 
medvetna om politik i olika 
former. Piteå kommun har 3 
deltagare med i projektet. 
Projekttid 2017-04-01 – 2018-12-
31. 

Deltagande i kommunens 
övergripande grupp för 
internationella frågor, ca 3-4 
ggr/år 

Genomfört Träffas för att planera och 
organisera kommunens EU-arbete 
samt ta del av vad som görs på den 
fronten i andra förvaltningar. EU-
samordnaren är socialtjänstens 
representant. Under 2017 har det 
endast varit en träff under våren. 
Under hösten fanns ett inbokat 
möte, men det ställdes in utan att 
någon ny tid bokades. Gruppens 
fortsättning är oklar. 

Träffar med Socialtjänstens EU- Genomfört Äldreomsorgens 
grupp, ca 7 gånger/år verksamhetsutvecklare 

tillsammans med representanter 
från alla verksamhetsområden 
inom SO träffas några gånger 
varje termin för att få information 
och diskutera EU-arbetet inom 
förvaltningen samt fånga upp idéer 
för utveckling av verksamheterna. 
EU-samordnaren är 
sammankallande. Under 2017 har 
det varit 6 inplanerade träffar, 
varav två avbokades p.g.a. 
frånvaro. 

Underhålla kontakterna med YES 
Forum och SERN. Delta på deras 
konferenser 

Genomfört Under 2017 har socialtjänsten 
deltagit på YES Forums General 
Assembly i Bryssel i maj. 

Omvärldsbevaka EU-området för 
nya projekt/partners och 
kunskapsinhämtning 

Genomfört Deltagande på Sveriges kommuner 
och landstings internationella 
konferens i januari 2017. 

Omvärldsbevakning i form av 
inläsning på bland annat olika 
fonder och program samt 
partnersök som oftast kommer via 
mail till EU-samordnaren som 
sprider detta till berörd 
verksamhet. 

Projektansökan Kompetenslyftet 
PA. Socialtjänsten har gjort sin 
första projektansökan till 
Europeiska socialfonden (ESF) 
under 2017. Projektet har beviljats 
5,5 miljoner som ska gå till 
kompetensutvecklingsinsatser för 
personliga assistenter. Projekttid 
2018-03-01 – 2020-02-28. 

Projektansökan Uppsöka, 
Motivera, Aktivera (UMA). 
Socialtjänsten har under 2017 
också varit med i planeringsarbetet 



    
     
      

     
  

    

3 
och skrivandet av projektansökan 
för ett ungdomsprojekt som syftar 
till att stödja unga personer som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Projektet 
beviljades dock inte några pengar. 



   

    
 

Ärende 8 

Aktivitetsplan för EU-arbetet i 
Socialtjänsten 2018 



 

     

  
           

             
          
        

   

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN60 

Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2018 har 
upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. Den stora 
aktiviteten under 2018 kommer att vara projekt Kompetenslyftet PA. 

Beslutsunderlag
Aktivitetsplan EU arbete 2018 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



      

 

    

    

        
 

         

        

       

        
       

      

          
 

          

     

Aktivitetsplan EU-arbete 2018 i 
Socialtjänsten 

- Driva och administrera projekt Kompetenslyftet PA, projekttid 2018-03-01 
– 2020-02-28. 

- Deltagande i projekt Kompetens för alla, projekttid 2015-10-01 – 2018-08-
31. 

- Deltagande i projekt Lärande rekrytering, projekttid 2017-03-01 – 2019-12-
31. 

- Deltagande i projekt YourEP, projekttid 2017-04-01 – 2018-12-31. 

- Deltagande i kommunens övergripande grupp för internationella frågor 
förutsatt att gruppen finns kvar, ca 3-4 gånger/år. 

- Träffas i Socialtjänstens EU-grupp, ca 7 gånger/år. 

- Underhålla kontakterna med nätverken YES Forum och SERN. Delta på 
deras konferenser. 

- Fortsätta omvärldsbevakningen för nya projekt och kontakter samt för ny 
kunskapsinhämtning. 

- Rapportera till Socialnämnden årligen om EU-arbetet. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2018-01-18 

Giltigt (till och med) 
2018-12-31 

Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
EU-samordnare 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Aktivitetsplan EU arbete 2018 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (1) 
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Redovisning av Socialtjänstens 
arbete inom Mänskliga rättigheter 



 

      

  
           

            
             

       
 

          
           

 

   
     

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN35 

Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga 
rättigheter 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Piteå kommun antog i januari 2017 nya riktlinjer för mänskliga 
rättigheter. De innehåller 5 olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga 
rättigheter/mångfald; Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande 
samt Jämställdhet. 
I redovisningen har Socialtjänstens arbete utifrån dessa riktlinjer sammanställts. Inom 
området Jämställdhet redovisas bland annat uppdragen som Socialnämnden beslutat om för 
2017. 

Beslutsunderlag 
Redovisning mänskliga rättigheter 2017 
Riktlinjer för Mänskliga rättigheter - mångfald 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

          

     
   

              
            

        

             
  

           
        
        
       

                
               
                     

                
              

              
                
              

    

 
    

     
     

            
           

                 
              
                  

              
                  

Datum 
2018-01-17 

Handläggare 
Linda Stenström 

Datum 

Uppföljning av socialnämndens arbete för 
Mänskliga rättigheter – mångfald 

Kommunstyrelsen i Piteå kommun antog i januari 2017 nya riktlinjer för mänskliga rättigheter. De 
innehåller 5 olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga rättigheter/mångfald; 
Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande samt Jämställdhet. 

Här nedan presenteras Socialtjänstens arbete med mänskliga rättigheter som utgår från de olika 
arbetsområdena i riktlinjerna. 

Jämställdhet 
Under 2017 har socialnämnden beslutat om två uppdrag kopplade till jämställdhet; 

1. Genomföra en jämställdhetskartläggning inom området försörjningsstöd, kartläggning av 
anvisningar till projekt "Kompetens för alla" ur ett jämställdhetsperspektiv. 

2. Genomföra en jämställdhetskartläggning rörande avvikelser SoL/LSS samt HSL 

Inom projekt Kompetens för alla har man under projekts gång genomfört mätningar en gång per termin 
när det gäller de anvisningar till projektet som Socialtjänsten, Stöd till försörjning gör. Två mätningar 
har alltså gjorts under 2017, en i mars och en i oktober. Det man tittat på är hur många män respektive 
kvinnor som anvisas till projektet jämfört med hur många kvinnor och män som är aktuella på 
försörjningsstöd. Mätningen är en ögonblicksbild som visar hur många personer som är inskrivna i 
projektet samt hur många aktuella personer som finns på försörjningsstöd just under det aktuella 
mättillfället. Kartläggningen visar att det är fler män än kvinnor som var inskrivna i projektet vid 
mättillfällena jämfört med andelen kvinnor och män som var aktuella på försörjningsstöd den aktuella 
månaden. Se tabell 1. 

Tabell 1 
Månad Aktuella på försörjningsstöd Anvisade till KOFA 

Kvinnor Män Kvinnor Män 
April 2017 44 % 56 % 42 % 56 % 
Oktober 2017 45 % 55 % 38 % 62 % 

Kartläggningen har presenterats för socialsekreterargruppen och för chefer på Stöd till försörjning.
Även i styrgruppen för projektet har kartläggningen redovisats. Genom kartläggningen har 
socialsekreterarna blivit medvetna om hur läget ser ut och man har reflekterat över varför det ser ut 
som det gör. Genom att medvetandegöra detta kan också socialsekreterarna göra medvetna val. Det 
leder i sin tur till en kvalitetssäkring på området. Möjliga orsaker man lyfter fram är bla att kvinnor 
som söker försörjningsstöd ofta har en annan inkomst och inte står till arbetsmarknadens förfogande 
på samma sätt som männen och kan därmed inte anvisas till projektet. Både kvinnor och män lider av 

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 
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2 
psykisk ohälsa, men upplevelsen är att män i högre utsträckning tror att 
ett arbete skulle lösa situationen. 

När det gäller det andra uppdraget; att genomföra en jämställdhetskartläggning rörande SoL/LSS och 
HSL-avvikelser har man tittat på fördelningen mellan könen på antalet inkomna avvikelser. 

2017 års diarium gällande HSL-avvikelser har inte stängt ännu och fler avvikelserapporter kan komma 
in, så de siffror som presenteras här är siffror till och med 2 januari 2018. De preliminära resultaten 
visar dock på en jämn könsfördelning i SoL/LSS-avvikelserna medan HSL-avvikelserna har en 
övervikt på kvinnor. Se tabell 2. 

Tabell 2 
Typ av avvikelse Totalt Antal 

kvinnor 
Antal män Både 

kvinnor och 
män 
inblandade* 

Okänt 
kön/rör ej 
specifik 
person** 

Läkemedelsavvikelser 
(HSL) 

938 570 363 - 5 

Bristande 
informationsöverföring 
(HSL) 

15 10 4 - 1 

Omvårdnadshändelse 
(HSL) 

13 6 7 - 0 

Medicintekniska 
händelser (HSL) 

9 6 2 - 1 

SoL/LSS-avvikelser 139 57 59 7 16 
* Kan ex.vis vara vid bråk eller att flera brukares behov åsidosatts 
** Kan ex.vis handla om brister i narkotikaräkning, att kön inte framgår av avvikelsen pga avidentifierad eller att avvikelsen 
inte rör en specifik brukare 

Gällande åtgärder kring avvikelsehanteringen är det i dagsläget svårt att se några trender då det är 
första året som denna mätning görs. Man kan behöva ytterligare resultat från senare år för att kunna 
dra några slutsatser och ev genomföra åtgärder. Siffrorna kan möjligtvis jämföras med att det under
2017 har bott 677 personer (438 kv, 239 män) på särskilt boende inom Äldreomsorgen, dvs 65 % 
kvinnor och 35 % män. Med tanke på att de flesta avvikelserna kommer från vård- och 
omsorgsboendena kan man tänka att SoL/LSS- avvikelserna procentuellt sett har en övervikt av män, 
medan avvikelserna på HSL-sidan är mer jämnt fördelade. 

Jämställdhetsintegrering av föreningsbidrag 
En av åtgärderna i riktlinjerna för mänskliga rättigheter är att jämställdhetsintegrera kommunens 
föreningsbidrag. Utifrån detta kommer Socialtjänsten att begära könsuppdelad statistik på antalet 
medlemmar i de föreningar man ger föreningsbidrag till. De föreningar som även får 
verksamhetsbidrag kommer också att redovisa könsuppdelad statistik på dem som deltar i de aktiviteter 
man genomför. Genom könsuppdelad statistik kan man synliggöra vem det är som gynnas främst av 
bidragen, kvinnor eller män. 

Följa upp och arbeta med resultat av öppna jämförelser 
Statistik som socialnämnden levererar in är könsuppdelad, men förvaltningen kan behöva arbeta mer 
med resultatet och analysera vad det beror på. 

Attityder och kunskap 
Inom äldreomsorgen arbetar man aktivt med värdegrundsfrågor och attitydförändringar. 
Socialnämnden har beslutat om fem värdegrundsförklaringar som man arbetar efter och ute på 
arbetsplatserna har man värdegrundsambassadörer som jobbar med dessa frågor. I socialtjänstlagen 
finns det tydligt beskrivet att man ska arbeta med värdegrund. 
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Några nyckelpersoner i förvaltningen har genomgått en utbildning i normkritik för att sedan själva 
kunna utbilda andra i förvaltningen. Ett erbjudande har gått ut i organisationen om utbildningen och 
några arbetsgrupper/verksamheter har utbildats. 

Integration 
En av åtgärderna som kommunstyrelsen antagit genom riktlinjerna är att ”Samtliga förvaltningar och 
bolag ska erbjuda olika former av språk- och yrkespraktik och formellt lärande i form av 
lärlingsutbildningar eller andra anpassade träningsprogram i sina verksamheter.” Socialtjänsten bidrar 
i stor utsträckning till denna åtgärd genom att ta emot praktikanter i sin verksamhet. Detta sker i 
samarbete med de olika utbildningsanordnarna men också genom olika projekt såsom Lärande 
rekrytering, Värdlyftet och On the job training. 

Övrigt 
Ett av Piteås tre prioriterade mål är att ”Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund”. 

I socialnämndens uppdrag ligger att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Rent konkret kan 
det innebära olika aktiviteter utifrån brukarnas intresse som musikcirklar, 
kulturarena, hantverk, lättläst, utevistelser och egen tid med personal. 

Andra exempel på mångfaldsarbete som bidrar till uppfyllandet av målet är särskild jobbintroduktion 
för utrikesfödda, samarbete med andra aktörer tex Lagkamrat, boendepatrullen och Vuxenskolan. 
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Innehållsförteckning 

Bakgrund ...................................................................................................................... 2 
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Integration..................................................................................................................... 4 

Tillgänglighet………………………………................................................................ 5 
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Jämställdhet………………………………………………………………………....... 7 

Uppföljning 
Kommunledningsförvaltningen, Strategiska enheten samordnar arbetet för riktlinjerna 
internkommunalt genom samarbete via Strateggrupp mångfald MR. De övergripande 
handlingsplanen ska följas upp och revideras vartannat år. 

På kommunens hemsida www.Pitea.se finns information om pågående arbete och här 
marknadsförs aktuella insatser och aktiviteter. 

Kontakt 

För frågor och information, kontakta: 

Anna-Lena Pogulis anna-lena.pogulis@pitea.se 

Vera Renberg vera.renberg@pitea.se 

mailto:vera.renberg@pitea.se
mailto:anna-lena.pogulis@pitea.se
www.Pitea.se


   

 

 
 

  
 

 
   

 
  

   
  

 
 

  
    

  
   

  
 

 

 
 

     
     
     
    
  

 
   
    
  
   
  
  
    

 
   

 
 

   
       

 
 

  
   

 
  

   
 

 
 

Sid 2 

Bakgrund 
Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter, och dessa riktlinjer tydliggör hur 
den planen ska förverkligas. 

Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av FN:s toppmöte, åtagit sig att leda världen mot 
en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör grunden i arbetet för 
Agenda 2030 enligt regeringens strategi. Den offentliga sektorn har ett uppdrag att respektera, skydda 
och främja de mänskliga rättigheterna. Piteå kommun har en ambition att ta sin del av ansvaret i dessa 
frågor, och har därför återspeglat dessa i kommunens styr- och ledningssystem. 

Definition 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå kommuns definition av 
mångfald har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Inom Piteå 
kommun ska vi arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och 
grupper särbehandlas negativt. 

MÅL 
Riktlinjerna har beröring för följande övergripande mål 
 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare (Plan för hållbarhet) 
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). 
 Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 

kommunens utveckling. 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). 
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. 
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen). 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Syfte: Riktlinjerna avser att i ett helhetsperspektiv ge uppdrag om hur Piteå kommun ska 
utveckla sitt arbete för att nå ökad mångfald som en förutsättning och möjlighet för tillväxt. 

Avgränsning: Riktlinjerna omfattar fem huvudområden: 
- Attityder och kunskap - Integration, - Tillgänglighet, Samhällsbyggande -Jämställdhet. 

Roller och ansvar 
Kommunledningsförvaltningen, Strategiska enheten har ett uppdrag att samordna och följa arbetet för 
mänskliga rättigheter och därmed mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. De 
övergripande riktlinjerna ska följas upp och revideras vartannat år. 

Det offentliga ansvaret är att respektera skydda, och uppfylla de mänskliga rättigheterna, vilket innebär 
att alla medarbetare i stat, kommun och landsting har ett ansvar. Alla nämnder ska därför i sina 
verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga 
rättigheterna. 



   

 

 
   

 
 

    

   

 
   

 
    

 
   

  
 

   
  

       
  

 
 

 

    
    

 
       
   

  
        

  
 

 
 

  

Sid 3 

Genomförande – arbetsområden 

Attityder och kunskap 
Det är viktigt att vara medveten om den ojämlikhet som finns för att kunna kraftsamla. Varje samhälle, 
organisation och grupp präglas av normer. Med norm menas det som är väntat eller en outtalad 
föreställning om vad som anses vara ”normalt”. Vissa normer behövs i samhället för att människor ska 
kunna leva tillsammans. Det finns också normer kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna som kan 
verka harmlösa men de styr vårt sätt att tänka och agera. Den som lever i enlighet med en norm tänker 
ofta inte på den utan normen blir synlig först när den utmanas. Personer som inte är en del av rådande 
normer riskerar att exkluderas och diskrimineras. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun,  
att använda normkritik, att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som 
är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt, är en metod som kan vi kan använda för 
att förändra de strukturer som riskerar att diskriminera. 

Att bygga attityder och förhållningssätt som är tillåtande och bygger på öppenhet är viktigt för att nå 
målet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Attityder börjar i kunskap och 
kunskapsbyggande kan ske på många sätt. Det kan handla om allt från att berätta Piteås och Piteåbornas 
egna berättelser, folkbildning via studieförbund, utbildning på arbetsplatser, men även att ta del av 
forskning. Förskola och skola har en viktig roll när det gäller arbetet med attitydförändring. 
För det interna arbetet finns en långsiktigt hållbar struktur för utbildning inom mänskliga rättigheter.  I 
introduktion av nyanställda ingår en kort information om kommunens arbete med värdegrundsfrågor 
och mänskliga rättigheter. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Förskolan och skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och attitydförändringar 
 Tillsammans med studieförbund och andra folkbildare fortsatt arbeta med 

diplomering, konceptet ”Ett Piteå för alla”, som grund för att nå en bred kunskapsbildning bland 
allmänhet, föreningar och på arbetsplatser. 

 Utbildning inom mänskliga rättigheter (MR) där HBTQ-frågor är i fokus under 2017-18 
 Arrangera och möjliggöra utåtriktade aktiviteter och utbildningsinsatser för att öka kunskapen 

om diskriminering, normer och dess effekter. 
 Möjlighet att Piteå kan bli en MR- stad ska undersökas när kriterier för konceptet MR- stad blir 

klart under början av 2017. 
 Utbilda politiskt tillsatta råd (folkhälsoråd, landsbygdsråd, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, 

förebygganderåd) 



   

 

 
 

 
  

   
    

 
 

  
 

  
  

 
 

 
     

    
 

 
 

 
 

   
   

   
 

  
 

 
  

 
 

    
 

 
 
  

Sid 4 

Integration 
Begreppet integration används här som ram för invandring. Begreppet integration bär en värdering om 
allas lika värde och att vi gemensamt bygger ett inkluderande samhälle. 
Under 2015 ökade antalet flyktingar som sökte sig till Europa och då också till Piteå, vilket påverkar oss 
på många sätt. 

Vi behöver bli fler för att klara samhällsservicen i framtiden och personer med utländsk bakgrund är en 
viktig grupp i arbetet för att nå befolkningsmålet. För att dessa nya pitebor ska trivas, stanna kvar och 
bidra till Piteås utveckling krävs ett engagemang från kommunen och andra myndigheter likväl som från 
företag och enskilda pitebor. Arbetet för mänskliga rättigheter som innefattar integration ska ses som en 
förutsättning för tillväxt. 
Att motverka rasism och främlingsfientlighet är en del av i en ständigt pågående strävan att upprätthålla 
demokratin, en handlingsplan för att motverka extremism är inarbetad i kommunens säkerhets- och 
krisarbete. Piteå kommun deltar i det svenska nätverket av European Coalition of Cities Against Racism 
(ECCAR), ett nätverk av städer i Europa som vill förbättra sitt arbete mot rasism och diskriminering. 

Det pågående aktiva arbetet för att trygga bostadsförsörjning för nyanlända och samtidigt motverka 
bostadssegregation är viktigt. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Integrationsaspekter ska beaktas i all samhällsplanering, såväl fysisk som social. 
 Samtliga förvaltningar och bolag skall erbjuda olika former av språk- och yrkespraktik och 

formellt lärande i form av lärlingsutbildningar eller andra anpassade träningsprogram i sina 
verksamheter. 

 Entreprenörskap och kreativitet skall uppmuntras och olika vägar till egen försörjning ska 
förtydligas genom ökad samverkan mellan näringsliv, näringslivsenhet och utbildning. 

 Vartannat år ska kommunens arbete mot diskriminering och rasism utvärderas utifrån ECCARS 
tiopunktsprogram med start 2017. 

Därutöver konstateras att PiteBo har beslutat att avsätta var tionde ledig lägenhet till boende för 
nyanlända. 



   

 

 
 
 

 
 

    
  

  
 

 
 

   
  

    
  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
       

 
    
  

  
  

 
 
 
  

Sid 5 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. Alla har rätt till och ska ges 
möjlighet att delta i det dagliga samhällslivet på jämlika villkor. Det handlar om allt från arbetsliv, 
utbildningar och fritid till möjligheten att ta del av samhällstjänster, utbud av service och tjänster. Ändå 
finns det människor som på olika sätt har begränsat utrymme. Det kan bero på fysiska hinder, otrygghet, 
risk att bli utsatt för diskriminering och begränsande normer. 

Grunden i arbete med tillgänglighet är att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen är vägledande för hur offentliga sektorn ska arbeta. Det innebär att man ska utgå ifrån att 
människor är olika samt har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför 
förändringar i samhället. 

Representanter för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har deltagit i en dialog om strategier 
för utveckling av tillgänglighet i kommunen. Synpunkter från det tillfället sammanfaller väl 
med de utgångspunkter som finns för åtgärder. Och, representanterna från KTR betonade 
särskilt vikten av kunskapsspridning och medvetandegörande. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Tillgänglighet till kommunens kommunikationsplattformar ska kontinuerligt utvecklas till stöd 
för personer med olika behov och förutsättningar. (t.ex. teckentolk, inläsning, lättläst, klarspråk 
m.m.) 

 Den fysiska miljön inom- och utomhus ska regelbundet tillgänglighets- inventeras så att enkelt 
avhjälpta hinder undanröjs. 

 Tillgängligheten till busshållplatser och den lokala busstrafiken ska utvecklas. 
 Resultat och åtgärder utifrån den inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus som är gjord ska 

följas upp. 
 Kommunikationsplan för att folkbilda och medvetandegöra kunskaper samt utveckla bemötande 

kring tillgänglighet. 



   

 

 
 

 
 

  
 

    
   

 
  

 
 

    
 

   
    

   
 

     
   

   
 

 

 

   
 

      
  

      
  

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sid 6 

Samhällsbyggande 

Kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och det påbörjade stadsmiljöprogrammet ska 
visa riktning för den strategiska utvecklingen. 

Tillit: För att trivas och må bra har människor behov av att känna trygghet, delaktighet och möjlighet att 
påverka. Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå 
social hållbarhet. Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett socialt kapital. 
Framtidens samhällsbyggande bör ha fokus på att utveckla förutsättningar för tillit till det lokala 
samhället. 

Boende. Piteå har idag en boendestruktur där 58 % av befolkningen bor i småhus och 42 % i lägenheter. 
Kartläggning från 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till år 2020 
sett i förhållande till de politiska målen för tillväxt. För 2030 är målet 46 000 invånare. Ett flertal stora 
byggprojekt pågår och flera utvecklingsprojekt planeras. Det finns även ett behov av bostäder för 
pitebor som står utanför bostadsmarknaden. 

Mötesplatser. Piteå kommun har en rad olika mötesplatser för olika målgrupper, och i Piteå finns ca 
300 föreningar som erbjuder aktiviteter. Trots det framkommer i olika dialoger ett stort behov av 
mötesplatser. Det uttrycks ett behov av att ha en plats att ”hänga” där alla andra är, där det inte är fokus 
på en viss målgrupp. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 I pågående översiktsplan, stadsmiljöprogram och fördjupade planer ständigt främja en social 
hållbarhet och aktivt motverka bostadssegregation. 

 Möten, event och aktiviteter bör utvecklas både i stads- och landsbygd, olika evenemang bör 
flytta runt i kommunen. 

 Köp av mark för exploatering av flerbostadshus i centrum villkoras med byggande av 
flerbostadshus utanför centrum. 

 Utveckla kollektivtrafik även på kvällar och helger ur ett mångfaldsperspektiv. 
 Kommunen ska utveckla trygga och trivsamma bostadsområden där service och mötesplatser, 

grön- och lekområden finns tillgängliga för alla. 



   

 

 
 

 

 
  

   
 

  
   

 
 

 
  

 

  
 

 
 

 

    
  

  
   
   

 
    
 

 
 

 

     
 

 
 

Sid 7 

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Kommunens arbete utgår från de nationella målen för jämställdhetspolitiken, jämn 
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet, mäns våld mot kvinnor ska upphöra, jämställd utbildning och jämställd hälsa. Piteå 
kommun har mål som säger att kommunens service och bemötande ska vara jämställt i kommunens alla 
verksamheter samt att kommunen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. 

Piteå kommun har undertecknat CEMR- deklarationen som riktar sig till Europas kommuner, landsting 
och regioner. Genom undertecknandet har kommunen tagits ställning för principen att jämställdhet ska 
råda mellan kvinnor och män, att kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering och andra 
åtaganden inom deklarationen. 

Under 2016 har en fokusdialog genomförts med ca 500 pitebor kring kvinnor och mäns förutsättningar 
att leva, bo och verka i Piteå, bland annat med utgångpunkt från kvinnors höga ohälsotal. Resultatet 
visar kortfattat behov av åtgärder/insatser kring hälsa, arbete och arbetsvillkor, utbildning och inkomst 
samt normer och värderingar. I dialogen lyfts folkbildning, medvetandegörande samt kampanjer som en 
viktig del. En annan viktig del är att synliggöra skillnader i arbetsvillkor för stora kvinnodominerade 
grupper. Ohälsotalen ses, i dialogen, som en effekt av ovanstående. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

Internt 

 Uppföljning utifrån CEMR-deklarationen under perioden 
 Aktivt följa och arbeta med resultat av öppna jämförelser, och utveckla metoder för att följa upp, 

mäta effekter av det jämställdhetsarbete som genomförs 
 Genomföra åtgärdsprogram för att minska den höga sjukfrånvaron, främst bland kvinnor. 
 Personalavdelningen leder och samordnar arbete för att utveckla medarbetarnas yrkesstolthet och 

medarbetarskap 
 Lönesatsning på kvinnodominerade yrken där oskäliga löneskillnader konstaterats. 
 Jämställdhetsintegrera kommunens information och kommunikation, föreningsbidrag och 

projektfinansiering 

Externt: 

 Kommunikationsplan med kampanj för att folkbilda och medvetandegöra kunskaper, retorik m.m. 
kring jämställdhet. 
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Aktivitetsplan Mänskliga 
rättigheter 



 

  

  
           

          
             

            
           

  

  

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN61 

Aktivitetsplan Mänskliga rättigheter 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
För 2018 fortsätter socialtjänsten med de jämställdhetskartläggningar som även genomfördes 
under 2017. Planeringen är även att delta i det kommunövergripande arbetet för mänskliga 
rättigheter, tex i den utbildningssatsning som finns, bland annat med grundutbildning i 
mänskliga rättigheter. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att utbilda medarbetare i 
normkritiskt förhållningssätt. 

Beslutsunderlag
Aktivitetsplan MR 2018 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



      

 
 

   

   
    

          
            

  

        

    

            
           

        

Aktivitetsplan för socialtjänstens 
arbete för mänskliga rättigheter 

2018 

Stöd till försörjning fortsätter sin jämställdhetskartläggning av anvisningar till projekt 
Kompetens för alla (KOFA). Analysen görs minst en gång/termin under projekttiden som 
avslutas 2018-08-31. 

Fortsätta arbetet med jämställdhetskartläggning av SoL/LSS- samt HSL-avvikelserna. 

Utbilda medarbetare i normkritiskt förhållningssätt. 

Delta i det kommunövergripande arbete som pågår inom området mänskliga rättigheter, tex 
utbildningssatsningar som grundutbildning i mänskliga rättigheter som finns under Insidan – 
Anställning – Kompetensutveckling – Utbildning för alla anställda. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2018-01-18 

Giltigt (till och med) 
2018-12-31 

Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Aktivitetsplan MR 2018 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (1) 
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Redovisning av Socialtjänstens 
arbete med evidensbaserad 

praktik 



 

      

  
           

          
        

          
        

          
           

                  
            

           
  

  
   

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN36 

Redovisning av Socialtjänstens arbete med evidensbaserad 
praktik 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 
Att inte upprätta någon ny aktivitetsplan/handlingsplan för arbetet med evidensbaserad 
praktik för 2018 och att det inte längre särredovisas. 

Ärendebeskrivning 
I uppföljningen redovisas aktiviteter som genomförts i Socialtjänsten inom evidensbaserad 
praktik. Uppföljningen utgår från handlingsplanen för evidensbaserad praktik 2015-2017. 

Arbetet med evidensbaserad praktik anses väl implementerat inom Socialtjänsten. Både
Äldreomsorgen och Stöd och omsorg redovisar aktiviteter på området. Det länsövergripande 
nätverket är dock inte längre så aktivt som det varit tidigare år och man träffas inte längre för 
att utbyta erfarenhet och kunskap. Utifrån detta föreslås Socialnämnden att aktiviteter inom 
evidensbaserad praktik inte längre behöver särredovisas, vilket innebär att ingen ny 
aktivitetsplan/handlingsplan upprättas. 

Beslutsunderlag 
Redovisning EBP 2017 
Handlingsplan för evidensbaserad praktik 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

          

    
   

   
  

   
    

   
   

   
  

    
    

     
    

  

 
    

   
   

     
  

   

      
     

  

  
     

   
   

   
   

       
     

   
   

 
    

    
   

   
  

 

    
   

  
  

   

 
            

            
           

Handläggare 

Datum 
2018-01-18 

Linda Stenström 
Datum 

Uppföljning handlingsplan för evidensbaserad 
praktik i socialtjänsten 2017 

Aktivitet Status Kommentar 
Delta på de 
utbildningssatsningar som 
erbjuds i länet. 
Utbildningarna riktar sig till 
handläggare, politiker, och 
chefer i socialtjänsten. 
Verksamheten beslutar om 
utbildningstakt och 
omfattning. 

Pågår Under 2017 har två 
medarbetare inom SO PSV 
gått utbildning i CRA och 
fem medarbetare har gått 
påfyllnadsutbildning i 
ESL. 

Kontaktpersonerna 
fortsätter sitt deltagande i 
länets nätverk för 
evidensbaserat arbete. Delar 
med sig av nyheter och 
kunskaper vid 
ledningsmöten under året. 

Ej aktuellt Nätverket på regional är 
inte längre aktivt i den 
utsträckning som tidigare. 

Kvalitetsgruppen fortsätter Ej genomfört. Inget fokus på detta under 
sitt arbete med att utveckla 2017. Det nya systemet för 
nyckeltalen i verksamheten styrning och ledning, 
för förbättrad styrning, Stratsys, har krävt 
uppföljning och evidens. planeringstid. 
Redovisas i årsredovisning 
Insidan/kvalitetsportalen 
uppdateras med länkar till 
nyheter inom området, och 
hänvisningar till aktuell 
forskning på området. 
Ansvarig är 
kvalitetscontrollern. 

Påbörjat. Socialtjänsten har även 
samarbetat med Bonnier 
academy om 
introduktionsutbildning via 
webben, pågår som försök. 

Övriga aktiviteter
Äldreomsorgen har som tidigare år avsatt 200 000 kr som vård- och 
omsorgspersonal får söka för att arbeta med vardagsprojekt. I ansökan måste de 
ange aktuell kunskap/forskning som styrker deras projekt och de måste även 
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2 
redovisa vilken kunskap/forskning som finns i det 
aktuella arbetet. Detta blir bättre och bättre för varje år som går. 2017 arbetade 
personalen med 31 vardagsprojekt. 

Inom Stöd och omsorg, Psykosocialt stöd till vuxna arbetar man enligt olika
modeller såsom, motiverande samtal (MI), återfallsprevention (ÅP), 
Haschavvänjningsprogram (HAP), Community Reinforcement Approach (CRA), 
12-stegsbehandling, Addiction Severity Index (ASI), Audit, Ett Självständigt Liv 
(ESI) och nätverksbaserat arbetssätt inom Personligt ombud. 

Planering för 2018 
Projektet kring evidensbaserad praktik startades upp 2011. Sedan dess har man 
arbetat med detta i verksamheterna och det har blivit ett väl känt begrepp. På 
länsnivå finns inte längre ett aktivt nätverk där kunskap kan inhämtas och det finns 
inga tydliga uppdrag för EBP längre. 

Utifrån ovanstående föreslås Socialnämnden att aktiviteter inom evidensbaserad 
praktik inte längre behöver särredovisas, utan verksamheterna arbetar vidare med 
detta inom sitt område. Evidensbaserad praktik får anses vara implementerat både i 
verkställighetsdelen och myndighetsdelen av socialtjänsten. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  

 
      

                

  

 
   

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
 

 
  

  
 

  
   

 
 

 
 
 

Datum 

2015-08-24 

Handläggare 

Eva Börjesson Öman 

Handlingsplan för evidensbaserad praktik 
2015-2017 

Aktivitet 

1. Delta på de utbildningssatsningar som erbjuds i länet. Utbildningarna riktar sig till 
handläggare, politiker, och chefer i socialtjänsten. Verksamheten beslutar om utbildningstakt 
och omfattning. 

2. Kontaktpersonerna fortsätter sitt deltagande i länets nätverk för evidensbaserat arbete. 
Delar med sig av nyheter och kunskaper vid ledningsmöten under året. 

3. Kvalitetsgruppen fortsätter sitt arbete med att utveckla nyckeltalen i verksamheten för 
förbättrad styrning, uppföljning och evidens.  Redovisas årligen i avdelningarnas VEP. 

4. Insidan/kvalitetsportalen uppdateras med länkar till nyheter inom området, och 
hänvisningar till aktuell forskning på området. Ansvarig är kvalitetscontrollern. 

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


   

   
    

Ärende 12 

Redovisning av avvikelser 
SoL/LSS samt externa avvikelser 

2017 



 

       

  
           

             
             
              

            
            

      

               
             

           

           

           
                  

              
            

             
       

            
                

           
 

    
    

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN33 

Redovisning av avvikelser SoL/LSS samt externa avvikelser 
2017 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av redovisningarna och föreslår socialnämnden att godkänna 
dem. 

Ärendebeskrivning 
Alla anställda inom socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade en skyldighet att ”medverka till att den verksamhet som bedrivs 
och de insatser som genomförs är av god kvalitet”, det vill säga ständigt förbättringsarbete 
genom att rapportera avvikelser. Rapportering av avvikelser och rapportering av Lex Sarah 
utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporteringen är att 
verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. 

Under 2017 rapporterades 139 st avvikelser in, vilket är 45 färre än föregående år. Likt 
tidigare år kommer de flesta från vård- och omsorgsboendena (73 %). Hortlaxgården och 
Munkberga stod för nästan 70 % av vård- och omsorgsboendenas avvikelser. 

Våld/aggressivitet är den vanligaste händelsen, följt av brister vad gäller trygghetslarm. 

Antalet inrapporterade händelser inom SoL/LSS fortsätter att minska. Vad minskningen beror 
på är svår att säga, men gissningsvis handlar det om att man blivit sämre på att rapportera in 
avvikelser i verksamheten, inte att antalet oönskade händelser blivit färre. Det som är positivt 
är att kunskapen om avvikelsehantering och Lex Sarah sprider sig till fler verksamheter. 

För första året har även en jämställdhetskartläggning gjorts, där man sammanställt hur många 
avvikelser som inkommit gällande män respektive kvinnor. 

Anställda inom socialtjänsten har också en skyldighet att värna om brukarna/patienterna även 
när man anser att andra aktörer har brister i sina processer och rutiner. Detta rapporteras och 
diarieförs som externa avvikelser. En sammanställning för 2017 gällande detta redovisas 
också. 

Beslutsunderlag
Redovisning av avvikelser SoL/LSS 2017 
Redovisning av externa avvikelser 2017 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

         

     

 
                   

            
             

     
             
         

           
      

          
    

        
             

             
            

 
            

      
        

     

         
        

       
   

       
        

         
           

            
 

Datum 
2018-01-17 

Handläggare 
Linda Stenström 

Datum 

SoL och LSS avvikelser – 2017 

Inledning 
Enligt 14 kap. 2 – 7 § socialtjänstlagen samt 24 a – 24 g § LSS har alla anställda 
inom socialtjänsten en skyldighet att ”medverka till att den verksamhet som bedrivs 
och de insatser som genomförs är av god kvalitet”, det vill säga ständigt 
förbättringsarbete genom att rapportera avvikelser. 
Rapportering av avvikelser och rapportering av Lex Sarah utgör en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporteringen är att verksamheten ska 
utvecklas och missförhållanden rättas till. Kommer vi tillrätta med bristerna så 
förhindrar vi att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

Socialtjänstens modell för avvikelsehantering bygger på att rapporten skickas via 
närmsta arbetsledare till Kvalitetscontrollern/kvalitetsansvarig. 
Kvalitetscontrollern/kvalitetsansvarig tar kontakt med arbetsledningen, eller i vissa 
fall med avdelningsledningen, för uppföljning när det är något oklart eller att det 
finns skäl att mer noggrant följa upp vilka åtgärder som har vidtagits. Denna 
kontakt tas inte i alla ärenden utan bara de som bedöms som kritiska. 

Övriga avvikelser 
Det sker en parallell rapportering av avvikelser då det gäller HSL-ärenden, fall, 
läkemedelshantering, medicinteknisk utrustning och omvårdnadshändelser. För 
dessa avvikelser ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Dessa 
avvikelser redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

Avvikelser gällande kosthantering skickas av socialtjänstens enheter digitalt via 
insidan till fastighets- och servicekontoret. Fastighets- och servicekontoret 
beslutsexpedierar sammanställningen av inkomna avvikelser till Socialnämnden 
fyra gånger per år. 

För externa avvikelser finns en särskilt framtagen blankett.
Överenskommelse om samverkan med landstinget regleras i dokumentet 
”Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan”, där 
beskrivs kommunen och landstingets gemensamma ansvar för att påtala de brister 
vi ser i varandras verksamheter. Under 2017 har 70 externa avvikelser rapporterats 
in. 
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Avvikelser 
139 stycken avvikelser är inrapporterade under året. Av dessa kommer ca 73 % 
från vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen och 6 % från 
gruppbostäderna/psykiatriboendena inom Stöd och omsorg. Från övriga 
verksamheter inom Socialtjänsten kom det in relativt få avvikelserapporter 2017. 

2017 var också första året som SoL/LSS-avvikelserna redovisar könsuppdelad 
statistik. Statistiken visar följande: 

Kön Antal 
Kvinnor 57 
Män 59 
Både kvinnor och män inblandade 7 
Kön framgår ej av avvikelserapporten 10 
Kön är ej aktuellt (rör inte enskild) 6 
Summa 139 

Det kan jämföras med att det under 2017 har bott 677 personer (438 kv, 239 män)
på särskilt boende inom Äldreomsorgen, dvs 65 % kvinnor och 35 % män. Med 
tanke på att de flesta avvikelserna kommer från vård- och omsorgsboendena kan 
man tänka att SoL/LSS- avvikelserna procentuellt sett har en övervikt av män. 

Vem som har rapporterat framgår av följande tabell: 

Antal 
2017 

Antal 
2016 

Antal 
2015 

Vård och omsorgsboende 102 125 140 
Hemtjänst 2 11 5 
Kärnhuset- Äldrecentra 2 2 0 
Biståndsenheten 1 0 0 
Externa avvikelser mot ÄO 3 1 0 
Summa - Äldreomsorg 110 139 174 

Gruppbostäder/psykiatriboenden 9 14 14 
Personlig assistans 6 17 42 
Korttids/fritids 3 2 0 
Boendestöd 0 4 1 
Nygården 2 7 0 
Stöd till barn och familj 1 0 3 
Stöd till försörjning 1 0 0 
Externa avvikelser mot SO 7 1 0 
Summa - Stöd och omsorg 29 45 60 

TOTALT 139 184 234 



      
  

 
  
   
  
   
   
  
        
   
   
  
  
  

            
            
 

  

  
 

                 
                   

            
       

      
                  
                   

               
 

  
                       

                 
                     

                
  

   
     

  

              
  

           
 

3 
Fördelningen av rapporterna från vård- och 
omsorgsboendena var följande: 

2107 2016 
Antal Andel % Antal Andel % 

Munkberga 26 25,0 % 20 16 % 
Norrgården 2 1,9 % 24 19 % 
Öjagården 3 2,9 % 2 2 % 
Österbo 3 2,9 % 12 10 % 
Mogården 5 4,8 % 4 3 % 
Källbogården 2 1,9 % 23 18 % 
Hortlaxgården 45 43,3 % 15 12 % 
Berggården 9 8,7 % 9 7 % 
Roknäsgården 5 4,8 % 11 9 % 
Rosågränd 4 3,8 % 5 4 % 
Summa 104 100 % 125 100 % 

För att kunna sammanställa avvikelserna har en grov gruppering av ärendena gjorts 
efter typ av händelse. Följande tabell visar översiktligt hur fördelningen är mellan 
olika ärendetyper. 

Typ av händelse 2017 2016 
Antal Andel Antal Ca andel 

Våld/aggressivitet 46 33,1 % 39 21 % 
Avvikit 7 5,0 % 23 13 % 
Brist i omsorg, inkl. fall 14 10,1 % 34 18 % 
Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 
(f.d. brist i säkerhet) 4 2,9 % 3 2 % 
Brist i bemötande 5 3,6 % 7 4 % 
Brist i utförande 10 7,2 % 8 4 % 
Utebliven insats 6 4,3 % 24 13 % 
Bristande 
rutiner/kommunikation/information 6 4,3 % 0 0 % 
Trygghetslarm 23 16,5 % 12 6 % 
För få assistans timmar 0 0 % 4 2 % 
Gått in till annan omsorgstagare 5 3,6 % 3 2 % 
Personalbrist/arbetsbelastning 0 0 % 11 6 % 
Dokumentation 0 0 % 1 1 % 
Nygården ”Fall” 2 1,4 % 7 4 % 
Externa avvikelser riktade mot soc 
verksamhet 10 7,2 % 0 0 % 

Övrigt 1 0,8 % 8 4 % 
Summa 139 100 % 184 100 % 

Nedan redovisas några exempel på vad avvikelserna inom de olika händelsetyperna 
består av. 



           
            

             
            

         
            

             
      

               
           

          
             

           
           

             
         

   
           

               
          

           

      
            

            
          

           

  
           
          

     

  
            

             
            

           
            

            
     

 
             
          

                
             

4 
Våld/aggressivitet 
Detta avser både aggressivitet och/eller våld som riktas mot annan omsorgstagare.
Vissa händelser leder till fysisk skada för den utsatta omsorgstagaren. Även om 
inte alla rapporterade incidenter resulterar i någon skada för den boende så skapar 
dessa situationer en oro och ett obehag för andra som bor på enheten. 

Våld/aggressivitet är den vanligaste händelsen som rapporteras. Bedömningen är, 
precis som förra året, att verksamheten reagerar på dessa händelser och arbetar 
förebyggande för att de inte ska upprepas. Däremot har avvikelser av detta slag 
ökat i verksamheten jämfört med 2016. 

Avvikit 
Detta rör sig om boende som på egen hand i obevakade ögonblick går ut från 
enheten och hittats i olämpliga trapphus eller lämnat boendet. Avvikelserna avser 
främst vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Detta kan få allvarliga 
konsekvenser, exempelvis när vädret är dåligt och den boende är lite klädd. Eller 
när trapporna är långa och branta. Möjligheten att förhindra dessa incidenter 
varierar mellan de olika boendena bland annat beroende på lokalens utformning, 
antalet utgångar och deras placering, och vilka personer som bor där. Under 2017 
har det varit relativt få avvikelser av detta slag. 

Brist i omsorg 
2016 var den största delen av avvikelserna inom bristande omsorg att 
omsorgstagare har fallit. 2017 är det bara två rapporter som rör fall. De övriga rör 
bristande omvårdnad/omsorg t.ex. misskötta fötter, inte fått bytt inkontinensskydd i 
tid, att brukare hittas någonstans där de gjort sina behov, bristande munvård. 

Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 
Ny rubriksättning, ersätter Brist i säkerhet, utifrån den rubriksättning som används i 
handboken för Lex Sarah. Handlar om säkerhetsrisker i verksamheten. 2017 har det 
handlat om en spisplatta som glömdes påslagen, att brukare druckit 
rengöringsmedel, att brukare brutit upp medicinskåp och att balkongdörr stod på 
glänt. 

Brist i bemötande 
Avvikelserna handlar om enskilda som utsätts för brister i bemötande i 
verksamheten av anställda. Brist på respekt och värdigt bemötande i 
omvårdnadssituationer och i kommunikation med anhöriga. 

Brist i utförande 
Avvikelserna handlar främst om att sänggrindar som inte ska vara uppdragna för 
natten är det eller tvärt om. Allvarlig risk som ska undvikas. En rapporterad
avvikelse om att sängen är upphissad i högläge. Övriga avvikelser inom detta 
område handlar om felaktigt användande av lyftar, att ett kuvert med 
ansökningshandlingar kommit bort och att en brukare skjutsades hem för tidigt från 
dagverksamhet så att personlig assistans inte hade hunnit komma till jobbet och 
brukaren lämnades själv några minuter. 

Utebliven insats 
Till skillnad från 2016 då avvikelserna inom denna typ av händelse främst handlade 
om insatser som inte kunnat utföras p.g.a. personalbrist/arbetsbelastning så handlar 
de 2107 till största delen om att man missat att ge medicin till en brukare inom 
korttids/fritids som har egenvård. Man har nu upprättat en rutin för detta på 



        
       

 
               
           

        
         

                          
           

             
            

              
            
         
            

            
              
          

  
       

      
           

  

          
         

          

      

 
             

                 
            

             
  

     
             

             
             

         
             

             
           

5 
korttids/fritids. En avvikelse handlar om att en brukare 
fick sitt frisörbesök avbokat pga hög arbetsbelastning. 

Bristande rutiner/kommunikation/information 
Ny rubrik för 2017. Rör avvikelser som handlar om att man inte följt rutiner t.ex. 
att kontaktperson inte utsetts enligt riktlinjer, att man försökt ringa sjuksköterska 
men inte kommit fram, kommunikationsbister mellan hemsjukvård och 
verksamhetsområdeschef, att brukare flyttar in utan information till personal. 

Trygghetslarm 
Avvikelserna handlar om rörelselarm som inte slagits på inför natten, larmmatta 
som inte dragits fram, rörelselarm som är vända mot väggen, ej framställda eller 
felriktade. Oftast har man hunnit upptäcka det innan det hänt omsorgstagaren något 
förutom vid fyra tillfällen 2017 då brukare ramlat. Vid fem tillfällen har man hittat 
brukare med benen över sängkanten/grinden och vid ett tillfälle hittade man en 
brukare gående i korridoren. Hortlaxgården har rapporterat många avvikelser 
rörande larm och under året skrevs även en fördjupad utredning kring detta. 
Bedömningen var dock att Hortlaxgården arbetar systematiskt för att det inte ska 
hända igen och är duktiga på att rapportera denna typ av händelser. Under andra 
halvan av 2017 minskade antalet avvikelser rörande larm från Hortlaxgården. 

För få assistanstimmar 
Ingen avvikelse rörande för få assistanstimmar inkom 2017. 

Gått in till annan omsorgstagare 
Avvikelserna handlar om omsorgstagare på vård- och omsorgsboende som går in 
till varandra. 

Personalbrist/arbetsbelastning 
2016 kom det in ett flertal avvikelser rörande personalbrist/arbetsbelastning som 
fått konsekvenser för personalen såsom stress, flyttade personalluncher och 
försämrad arbetsmiljö. 2017 var det ingen avvikelse som handlade om detta. 

Dokumentation 
Ingen avvikelse kopplad till dokumentation inkom 2017. 

Nygården ”Fall” 
Två avvikelser rör Nygården som rapporterat in att en omsorgstagare har fallit. Det 
är tveksamt om det är att betrakta som regelrätta avvikelser då fall i sig inte är ett 
missförhållande/risk för missförhållande, men de har inte skickats tillbaka då vi ser 
att Nygården genom detta arbetat systematiskt med frågan för att förhindra att det 
händer igen. 

Externa avvikelser riktade mot socialtjänstens verksamhet 
2016 kom det endast in två externa avvikelser som var riktade mot socialtjänstens 
verksamhet. De redovisades då under övrigt. 2017 kom det in 10 st. sådana 
avvikelser och händelsen fick därmed en egen rubrik. Fyra st. kommer från Piteå 
sjukhus och handlar bl.a. om bristande bemötande, bristande tillgänglighet, 
synpunkter på att det inte finns lika många SIP-tider för psykiatrin som för 
somatiken för patienter över 65 år. De handlar också om att sjukvården och 
folktandvården har synpunkter på att brukare kommit till dem utan följeslagare. 



    
           

 
              

        

               
                

              
      

           
           

                

  

         
              

             
          

            
        

              
         

             
  

          
         

           
            

               
          

     

              
         

             
   

6 
Även Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft 
synpunkter på samverkan med Stöd till barn och familj gällande ensamkommande 
flyktingbarn. 
Det har också kommit in två enskilda klagomål via IVO som haft synpunkter på 
handläggningen i ärenden på Stöd till barn och familj. 

Övrigt 
Den avvikelse som hamnat i övrigt är en händelse som rapporterats in men där det 
är tveksamt om det är att betrakta som en avvikelse. Vi har valt att diarieföra den 
ändå eftersom det ändå visar på att man arbetar med händelser, som hade kunnat 
vara avvikelser, på ett systematiskt sätt. 

Sammanfattning 
Arbetet med avvikelser inom SoL/LSS-området har pågått under fem år. Sedan 
2015 har dock antalet rapporterade händelser minskat. Från 2015 till 2016 
minskade det med 50 st. och från 2016 till 2017 minskade det med ytterligare 45 st. 

Avvikelser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Äldreomsorg 140 98 59 174 139 110 

Stöd och 
omsorg 

31 19 18 60 45 29 

Totalt 456 117 77 234 184 139 

Bedömning 
Antalet inrapporterade händelser inom SoL/LSS fortsätter att minska. Vad 
minskningen beror på är svår att säga, men gissningsvis handlar det om att man 
blivit sämre på att rapportera in avvikelser i verksamheten, inte att antalet oönskade 
händelser blivit färre. För att försöka göra personal i verksamheterna 
uppmärksamma på att rapportera in oönskade händelser har ett meddelande lagts ut 
på Insidan där verksamheterna erbjuds information om avvikelsehantering 
SoL/LSS, HSL samt Lex Sarah och Lex Maria. Det har slagit väl ut och 
förfrågningar har inkommit från främst äldreomsorg (vård- och omsorgsboendena) 
men även personlig assistans, Stöd till barn och familj och från boendesidan inom 
Stöd och omsorg. 

Fortfarande, liksom tidigare år, är det vård- och omsorgsboendena inom
Äldreomsorgen som rapporterar flest händelser. Från andra verksamheter inom
både Äldreomsorgen och Stöd och omsorg inkommer det endast ett fåtal 
avvikelser. Med tanke på att vård- och omsorgsboendena är en stor verksamhet 
med mycket personal är det inte så konstigt att de har flest avvikelser, men det 
finns andra stora verksamheter, såsom hemtjänst och personlig assistans som 
procentuellt borde ha fler avvikelser. 

Det som är positivt är att avvikelsehanteringen och Lex Sarah sprider sig till fler 
verksamheter, där fler blir medvetna om rapporteringsskyldigheten. Som exempel 
kan nämnas att avvikelserapporter inkommit både från Stöd till barn och familj och 
Stöd till försörjning. 



       
            

         
            

         

           
            

                
               
               

            
         

           
          

              
              

          
          

       

  
            

           
           

                
 

           

          
            

            
           

          
       

           
          

 

          
     

         
 

7 
När det gäller fördelningen mellan vård- och 
omsorgsboendena var det Hortlaxgården och Munkberga som stod för nästan 70 % 
av alla avvikelser på boendesidan. Resterande vård- och omsorgsboenden 
rapporterade bara in en handfull händelser under 2017. 2016 hade exempelvis både 
Norrgården och Källbogården betydligt fler rapporterade avvikelser än 2017. 

Fortfarande är det händelser som rör våld/aggressivitet som är den vanligaste 
orsaken till rapportering och näst vanligast är händelser som rör trygghetslarm. Att 
det rör sig om dessa händelser kan bero på att de är lätta att uppmärksamma och 
man har lärt sig att detta är att betrakta som avvikelser. Andra händelser kan vara 
mer diffusa och man känner sig osäker på om det är något som ska rapporteras. 

Kvaliteten på de rapporter som lämnas in varierar, men bedömningen är att 
verksamheten har blivit bättre på att fylla i rapporten. 

Hur man arbetar systematiskt med de avvikelser som inkommit inom respektive 
område/verksamhet varierar också, men de allra flesta verksamheter verkar följa 
upp de avvikelser som kommit in till exempel på APT samt att en sammanställning 
görs vid varje årsslut. När verksamheten är delaktig i att analysera och åtgärda de 
rapporterade bristerna ökar kvaliteten och säkerheten i verksamheten. Det är 
grunden till att avvikelserapporterna leder till verkliga förbättringar. Kunskapen om 
hur problemen ska lösas finns ute i verksamheten. 

Utveckling av avvikelsehanteringen 
 Årlig information om Lex Sarah till alla anställda. Åka ut till de 

verksamheter som inte rapporterar in avvikelser alls eller som rapporterar in 
väldigt få. Annonsering på Insidan kommer att göras med jämna mellanrum 
under året då det visat sig vara ett bra sätt att nå ut till verksamheten och 
personalen. 

 Boka in tider med ledningsgrupperna inom SO och ÄO och presentera 
sammanställningen. 

 Under 2017 pågår ett projekt för att digitalisera avvikelsehanteringen. Detta 
genom att börja använda sig av avvikelsemodulen som finns i VIVA. Den 
stora fördelen med att digitalisera hanteringen är att det blir enklare att 
rapportera och det tydliggör vart i avvikelseprocessen man befinner sig i 
och vad chefernas ansvar är. Dessutom slipper man hantering av 
pappersblanketter som är positivt ur sekretessynpunkt. 

 På samtliga nivåer uppmuntra ett arbetssätt som innebär att alla anställda 
arbetar förebyggande och uppmärksammar händelser som kan leda till att 
missförhållanden uppstår. 

 Se rapporteringen av avvikelser som en viktig och lärande arbetsprocess 
som bidrar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

 Fortsätta med könsuppdelad statistik för att kunna jämföra statistiken 
framöver. 



 
 

          

    
              

          
           

              
               

  
         
         
  

       

  

 
  

 

  
 

    

          

  
 

  

 

Datum 
2018-01-17 

Handläggare 
Linda Stenström Datum Beteckning 

Sammanställning av externa avvikelser 2017 
Under 2017 har 69 externa avvikelser rapporterats, vilket är något fler än 2016 då 
64 avvikelser rapporterades. Flest kommer från äldreomsorgen och framförallt från 
vård- och omsorgsboendena. Det är framförallt avvikelser riktade mot Piteå älvdals 
sjukhus som rapporterats in. Typ av händelse är svårt att sammanställa i en tabell 
då det är många olika sorters händelser, men en grov uppskattning är att de flesta 
rapporterna handlar om: 
- bristande ordinationshandlingar och missar inom hälso- och sjukvård 
- bristande vårdplaneringar/SIP eller andra planeringar med externa parter 
- bristande informationsöverföring. 

Vem som har rapporterat framgår av följande tabell: 

Verksamhet 2017 2016 
Vård- och omsorgsboende 22 22 
Hemtjänst 3 7 
Hemsjukvården 6 11 
Rehabenheten 2 2 
Biståndsenheten 6 1 
Äldrecentra 6 2 
Villa Utkiken 7 -
Summa - äldreomsorg 52 45 

Omsorgsboende/psykiatriboende 4 13 
Boendestöd 0 1 
Försörjningsstöd 4 2 
LSS-handläggare 2 3 
Alkohol- och narkotikagruppen 5 0 
Personlig assistans 2 0 
Summa – stöd och omsorg 17 19 

TOTALT 69 64 

Vilken verksamhet som de externa avvikelserna riktar sig till är följande: 

Verksamhet 2017 2016 
Piteå älvdals sjukhus 31 34 
Sunderby sjukhus 7 11 
Apoteket/Apodos/Svensk dos AB 3 7 
Hälsocentraler 15 5 
Taxi/sjukresor 2 4 
Postnord Piteå 3 0 

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 
Rättspsykiatrin 2 0 
Äldreomsorgen 2 0 
Övriga (Räddningstjänsten, Bodens 
kommun HSV, Folktandvården, Lystra 
assistans) 

4 3 

TOTALT 69 64 

Återkoppling 
När det gäller externa avvikelser är det inte obligatoriskt för den verksamhet som 
mottagit en avvikelse att ge återkoppling, men får man ett svar vet vi att de mottagit
avvikelsen och att de tittat på händelsen. Piteå Älvdals sjukhus är duktiga på att 
svara på våra externa avvikelser, där det enbart är i 7 fall som vi inte fått svar. 

Verksamhet Antal svar Andel 
Piteå Älvdals sjukhus 24 77 % 
Sunderby sjukhus 1 14 % 
Apoteket/Apodos/Svensk 
dos AB 

1 33 % 

Hälsocentraler 4 27 % 
Taxi/sjukresor 0 0 % 
Postnord Piteå 0 0 % 
Rättspsykiatrin 0 0 % 
Äldreomsorgen 2 100 % 
Övriga 
(Räddningstjänsten, 
Bodens kommun HSV, 
Folktandvården, Lystra 
assistans) 

1 Folktandvården 
0 Räddningstjänsten 
0 Bodens kommun 
0 Lystra assistans 

TOTALT ALLA 
VERKSAMHETER 

33 48 % 
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Resultat av genomförd 
internkontroll SoL /LSS 2017 



 

           

  
         

            

            
                

              
              
       

           
          

        

   
 
   

      

  

    

  
          

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-06 
Dnr 18SN24 

Resultat av genomförd internkontroll 2017, SoL / LSS 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna genomförd internkontroll på området 
SoL/LSS för 2017. Därmed anses den interna kontrollen på området SoL/LSS vara tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Genomförd kontroll för 2017 visar på sammantaget goda resultat. Utbildningsinsatser i 
dokumentation kommer att genomföras i äldreomsorgens under 2018. Genomförande och 
redovisning av linjegranskning kommer centralt att utvecklas under 2018. 

Beslutsunderlag
Uppföljning stöd och omsorg 
Uppföljning äldreomsorgen 
Granskning av antal planer 
Checklista för granskning av socialdokumentation verkställighet SoL/LSS 

Rutin för linjegranskning 

Checklista för granskning av placeringsbeslut 

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

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 



   
 

          

       

       

  

           
             

      

    

            
               

              
  

  

        

      
   

   
 

  
  

  
   

   
  

 

 

     
 

   
     

   

 

    
  

   
     

   

 

     
 

   
     

   

 

     
 

   
     

   

  
  

   
   
  

  
 

     
 

  

    
  

   

Datum 
2017-12-21 

Handläggare
Eva Börjesson Öman/Linda Stenström 

Datum 

Genomförd internkontroll inom området SoL och LSS, 
2017 

Stöd och omsorg 

Vad innehåller internkontrollplanen? 

Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 2017. Parametrarna har 
tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste processer och bidrar till uppföljning av 
författningar inom området SoL-LSS och Socialnämndens riktlinjer. 

Målsättning för internkontroll inom socialförvaltningen. 

Genom den interna kontrollen granskar Socialnämnden att verksamheten uppnår ställda krav och 
mål. Den interna kontrollen ska också leda till lärande och utveckling. Internkontrollen bidrar på så 
sätt till kvalitetssäkring i verksamheten. Kontroll och uppföljning ingår i det systematiskt kvalitets-
och utvecklingsarbete. 

Resultat av internkontroll 

Röd text är delar som ska vidareutvecklas under 2018. 

Parameter Stöd till PsykosocialtStöd till vuxna Stöd till barn 
funktions- försörjning stöd till vuxna och familj 
nedsatta 

Säkerställa att Kontroll genomförd Kontroll genomförd Kontroll genomförd Kontroll genomförd 
dokumentationen i 

Notering; Notering;Notering; Notering;
Ingen av 23 granskade genomförandeplan håller 3 av 8 granskade planer 4 av 8 granskade planer 8 av 36 granskade planer god kvalité, enligt planer var fullständiga. var fullständiga. var fullständiga. var fullständiga. SOSFS 2014:5 om Anteckningar i journalen Anteckningar i journalen Anteckningar i journalen Anteckningar i journalen 
är i stor utsträckning alltid är i stor utsträckning alltid dokumentation, och är i stor utsträckning alltid är i stor utsträckning alltid 
införda i rätt lagrum. införda i rätt lagrum. införda i rätt lagrum. införda i rätt lagrum. nämndens riktlinjer. 

Säkerställa att 
dokumentationen i 
vårdplan håller god 
kvalité, enligt SOSFS 
2014:5 om 
dokumentation, och 
nämndens riktlinjer. 

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 

Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Granskning av
placeringsbeslut
genomförd i
oktober. 

Ca 50% av ärendena 
hade utredningstider
som överskred fyra 



   
  

   

      
   

   
 

  
 

   
 

 
   

  
   

    
   

   
 

    
  
   

  
   

  
 

   
 

     
 

 

  
    

  
   

   

 

  
    

  
   

   
  

  

   

 

   
   

   
  

 
  

   

 
  

  
  

   

 

   

 
   

    
  

  
  

    
   
    

   
  

 

 

 

  
  

 
  

 

  
  
  

     
   

 

 

 

  
 

  

  
    

   
  

 
  

   

 

 

 

  
  

 
  

  
  
  

   
   

 

 

  
  

  

  
  
  

   
 

  
  

  

    

2 

Parameter 

Uppföljning av 
utredningstider/ 
kösituationen inom Barn 
och familj. 
Lagstadgad 
fyramånaders period för 
utredning enligt 
Socialtjänstlagen 11 kap 
2§. 

Säkerställa att det finns 
en genomförandeplan 
för personer med 
beviljade insatser. 
Enligt riktlinjer för 
löpande dokumentation 
i genomförande-
processen antagna av 
nämnden, 
(samt 6 kap. 2§ SOSFS 
2014:5 dokumentation). 

Säkerställa att 
kärnprocesserna är 
beskrivna och håller god 
kvalité, enligt SOSFS 
2011:9 kap. 4 2§, 
och Socialnämndens 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete. 

månader. Ett ärende 
saknade dokumenterat 
övervägande. 

I övrigt kontroll OK. 

Stöd till vuxna 
funktions-
nedsatta 

Stöd till 
försörjning 

Psykosocialt 
stöd till vuxna 

Stöd till barn 
och familj 

Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Utredningstiden
överskreds i ca 
60% av ärendena 
under 2017. 

Kontroll ok. Kontroll ok. Kontroll ok. Kontroll ok. 

Andelen brukare 
som är delaktiga vid 
upprättande har 
sjunkit jämfört med 
2016. 
Se tabell sid. 3 

Andelen brukare 
som är delaktiga vid 
upprättande har 
sjunkit jämfört med 
2016 inom daglig 
verksamhet men 
ökat för 
arbetsanpassarna. 
Se tabell sid. 3 

Bättre resultat än 
2016 vad gäller 
antalet brukare som 
har en 
genomförandeplan 
och hög delaktighet. 
Se tabell sid. 3 

Genomförandeplaner 
inom området 
missbruk och 
personligt ombud 
ingår inte i 
kontrollen. 

Se tabell sid. 3 

Genomförandeplaner 
inom området BoF 
LSS ingår detta år 
inte i kontrollen. 

Kontroll ok 

Myndighetsutövning 

Verkställighet. 

Processkartor för 
verkställighet -
Kontaktperson, 
ledsagare och 
avlösare finns. 

Alla länkade 
rutindokument till 
processkartorna är 
kvalitetsdokument. 

Alla kartor är över 2 
år gamla. Inget 
revideringsdatum 
finns. 

Kontroll ok 

Myndighetsutövning 

Verkställighet. 

Processkartor för 
verkställighet-
Daglig verksamhet 
finns. 

En kvalitetsgrupp 
håller på att titta 
över och revidera 
kartor samt 
tillhörande 
rutindokument. Ej 
klart vid årets slut. 

Kontroll ok 

Myndighetsutövning 

Verkställighet. 

Processkarta för 
verkställighet – 
Inflyttningsprocessen 
finns samt 
boendestöd. 

Alla länkade 
rutindokument till 
processkartorna är 
kvalitetsdokument. 

Alla kartor är 
uppdaterade under ht 
2017. 

Kontroll ok 

Myndighetsutövning 

Verkställighet. 

Processkarta för 
verkställighet – 
Korttids finns. 

Alla länkade 
rutindokument till 
processkartorna är 
kvalitetsdokument. 

Många av kartorna 
revideras löpande. 

Kontroll ok Kontroll ok Kontroll ok Kontroll ok Loggkontroll enligt 
upprättad rutin 
genomförd i 



 

             
               

         
         

               
           

          
             

     

            
            

              
       

                   
           

                
      

           
              

             

      
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

 

  

 
  

3 
verksamheten. 

Kompletterande uppföljning-genomgång 

Boka tid med VO-chefsgruppen för genomgång och förklara upplägg inför nästa års internkontroll. 
Genomgång av Insidan där alla processkartor finns. Har vi rätt rubriker under Insidan utifrån den 
gemensamma processbeskrivningen? Stämmer det för verksamhetsområdet. Målsättningen är att 
skapa hållbarhet i systemet. Inte enbart tillfällig styrning genom kontrollen. 

Bedömning 

Den samlade bedömningen är att Stöd och omsorgs verksamheter gör ett bra arbete utifrån gällande 
lagar, föreskrifter och nämndens riktlinjer. Arbetet med processkartläggning har anammats inom 
samtliga verksamhetsområden. Tydliga och detaljrika processkartor är inlagda under socialtjänstens 
gemensamma kvalitetsportal på Insidan. Flera av Stöd och omsorgs verksamheter fortsätter att arbeta 
aktivt med processkartorna och rutindokumenten. 

Under 2017 har brukarens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen sjunkit inom personlig 
assistans och daglig verksamhet. Inom övriga verksamheter ligger delaktigheten på ungefär samma 
nivå som 2016, förutom för arbetsanpassarna där det ökat. Det innebär att delaktighet i 
genomförandeplaner är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheterna. 

I år har man även tittat på antal uppföljda planer och även där kan man se ett utvecklingsområde i 
vissa verksamheter. Omsorgsboendena är överlag bra på att upprätta genomförandeplaner där 
brukarna är delaktiga samt att många planer också följts upp, medan daglig verksamhet inte följt upp 
sina planer i någon större utsträckning. 

Linjegranskningen visar att stor andel av samtliga områdens genomförandeplaner är ofullständigt 
ifyllda. Vanligast är att planerna saknar en beskrivning av individens egna förmågor och hur 
individen vill ha det, samt sociala aktiviteter. Granskade anteckningar i journaler är respektfullt 
skrivna. 

Tabellen visar antalet genomförandeplaner och delaktighet 
Verksamhet Antal 

ärenden 
totalt 

Antal 
genomföran 
deplaner 

Antal 
uppföljda 
planer 

Antal 
brukare 
som varit 
delaktiga 
vid 
upprättande 

Delaktighet i 
procent 

År 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Omsorgsboende 157 152 154 139 136 
(88%) 

- 137 125 89% 90% 

Korttids fritids 51 43 51 41 51 
(100 
%) 

- 51 41 100% 100% 

BoF LSS - - - - - - - - - -
Personlig assistans 46 43 44 42 43 

(98%) 
- 12 19 28% 45% 



   
   

 

 

  

            
                   

                  
    

 

            
            

    

              
      

              
             

    

               
               

                
           

            
       

4 
Daglig verksamhet (inkl 
SAVO, Bryggan, Repris, 
Boendepatrull) 

187 162 160* 100 44 
(28%) 

- 115 94 72% 94% 

Arbetsanpassare 67 51 55** 47 41 
(75%) 

- 42 23 76% 49% 

Boendestöd LSS 31 48 31 48 11 
(35%) 

- 30 46 97% 96% 

*På Bryggan görs inga genomförandeplaner då det inte ingår i Arbetsanpassarnas uppdrag. 
**Genomförandeplaner görs först när brukaren fått en placering på ett företag och det kan ta någon månad pga olika 
orsaker samt att vissa brukare vill behålla sin insats fastän de inte utför något arbete, därav mindre antal 
genomförandeplaner än antal ärenden totalt. 

Internkontroll 2018 

Prioriterad utveckling under 2018 är fortsatt utveckling av linjegranskningen av dokumentation i 
genomförandet. Varje enhetschef är ansvarig för att dokumentationen i sitt verksamhetsområde följer 
gällande föreskrift om dokumentation. 

Övrig kontroll under 2018 kommer att utgå från risk- och väsentlighetsanalysen, med fokus på 
utredningstider och kösituationen inom stöd och omsorg. 

För att följa och stödja den positiva utvecklingen inom stöd och omsorg på området 
genomförandeplaner är förslaget att samma parameter används även för verksamhet året 2018, för 
granskning av genomförandeplaner och delaktighet. 

En annan utvecklingsfråga för 2018 är att undersöka vad minskningen i andel brukare som är 
delaktiga vid upprättandet av genomförandeplanen beror på. Beror det på att man lagt in information 
på ett annat sätt i verksamhetssystemet VIVA så att statistiken visar annorlunda, har man varit mer 
noggrann vid rapporteringen detta år eller har det skett en faktisk minskning? 

Under 2018 läggs ytterligare ett kontrollområde in som gäller enheternas kvalitetssystem och 
mappstruktur i W: samt speglingen till Insidan. 



   
 

          

     

     
  

           
             

      

    

            
               

              
  

  

        

   

  

  
 

  
  

  
   

   
  

 

 

    
   

    
  

    
  

   

 

    
   

    
  

    
  

   
   

    
    

  
  

  

Datum 
2017-12-21 

Handläggare
Eva Börjesson Öman/Linda Stenström 

Datum 

Genomförd internkontroll inom området SoL-LSS 2017 

Äldreomsorg 

Vad innehåller internkontrollplanen? 

Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 2017. Parametrarna har 
tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste processer och bidrar till uppföljning av 
författningar inom området SoL-LSS och Socialnämndens riktlinjer. 

Målsättning för internkontroll inom socialförvaltningen. 

Genom den interna kontrollen granskar Socialnämnden att verksamheten uppnår ställda krav och 
mål. Den interna kontrollen ska också leda till lärande och utveckling. Internkontrollen bidrar på så 
sätt till kvalitetssäkring i verksamheten. Kontroll och uppföljning ingår i det systematiskt kvalitets-
och utvecklingsarbete. 

Resultat av internkontroll 

Röd text är delar som ska vidareutvecklas under 2018. 

Parameter 

Säkerställa att 
dokumentationen i 
genomförandeplan håller 
god kvalité, enligt 
SOSFS 2014:5 om 
dokumentation, och 
nämndens riktlinjer. 

Vård och 
omsorgs-
boende 

Ordinärt 
boende 
Hemtjänst och
nattpatrull 

Hemsjukvård BAUM 
Bemanning, avlösning,
utredning,
myndighetsutövning 

Kontroll 
genomförd 

Notering;
67 av 69 granskade
ärenden innehöll en 
genomförandeplan. 

36 av 69 granskade
planer var fullständiga. 

31 av 69 granskade
journaler innehöll
anteckningar i fel
lagrum. 

Kontroll genomförd 

Notering;
148 av 172 granskade
ärenden innehöll en 
genomförandeplan. 

1 av 148 granskade
planer var fullständig. 

9 av 172 granskade
journaler innehöll
anteckningar i fel
lagrum, uppgiften ska
ställas i relation till att 
ca hälften av 172 
ärenden saknade 
journalanteckning från 

Ej aktuellt Ej aktuellt 

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 
den senaste månaden.   

   

  

  
 

    
  
   

  
   

  
 

   
 

     
 

   
   

  
  

    

  
 

 

   
   

  
    

   
 

    

   
 

 

 
  

   
   
  

 
    

    
 

  
  

    
   
    

   
  

 

 

    

  
 

  
 

  
  

 

  
 

 

    

  
 

  

  
  

 

  
 

 

    

  
 

  

  
  

 

  
 

 

    

  
 

  
 

  
 

  
  

  

   
   

  
 

   
    

  
  

  
  

  

   

 
            

              
           

       

Säkerställa att det finns 
en genomförandeplan 
för personer med 
beviljade insatser. 
Enligt riktlinjer för 
löpande dokumentation 
i genomförande-
processen antagna av 
nämnden, 
(samt 6 kap. 2§ SOSFS 
2014:5 dokumentation). 

Säkerställa att 
kärnprocesserna är 
beskrivna och håller god 
kvalité, enligt SOSFS 
2011:9 kap. 4 2§, 
och Socialnämndens 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Loggkontroll enligt 
upprättad rutin 
genomförd i 
verksamheten. 

Vård och 
omsorgs-
boende 
Andel brukare som 
varit delaktiga vid 
upprättande är 
mindre än 2016. 
Se tabell på sid. 3 

Vidareutveckla med 
ökad delaktighet. 

Kontroll ok. 

1 karta för området. 

Vidareutveckla med 
länkade 
rutindokumenten till 
processkartan. 

Inga länkade 
rutindokument finns 
till processkartorna. 

Oförändrat sedan 
tidigare kontroll. 

Kontroll ok. 

Ordinärt 
boende 
Hemtjänst och
nattpatrull 
Kontroll ok. 

Andel brukare som 
varit delaktiga vid 
upprättande är 
mindre än 2016, men 
fortfarande på en 
hög nivå. 
Se tabell på sid. 3 

Kontroll ok. 

1 karta för området. 

Vidareutveckla med 
länkade 
rutindokumenten till 
processkartan. 

Inga länkade 
rutindokument finns 
till processkartorna. 

Oförändrat sedan 
tidigare kontroll. 

Kontroll ok. 

Hemsjukvård 

Inte aktuell kontroll 
för VO-området. 

Kontroll ok. 

1 karta för området. 

Vidareutveckla med 
länkade 
rutindokumenten till 
processkartan. 

Inga länkade 
rutindokument finns 
till processkartorna. 

Oförändrat sedan 
tidigare kontroll. 

Kontroll ok. 

BAUM 
Bemanning, avlösning,
utredning,
myndighetsutövning 

Kontroll ok. 

Trädgårdens
Äldrecentra har 
rapporterat för första 
gången. De flesta 
ärenden har 
genomförandeplaner 
samt att de följts upp. 
Se tabell på sid. 3 

Kontroll ok. 

3 kartor för området. 

Vidareutveckla med 
länkade 
rutindokumenten till 
processkartorna. 

Processkartan för 
bostadsanpassning 
innehåller länkade 
rutindokument, annars 
inga länkade 
rutindokument. 

Kartorna kommer att 
revideras under 2018. 

Processkarta över 
utskrivningsklara 
sjukhuset kommer att 
upprättas i och med 
nya utskrivningslagen. 
Ej klart. 

Kompletterande uppföljning 
Boka tid med VO-chefsgruppen för genomgång och förklara upplägg för nästa år. 
Genomgång av Insidan där alla processkartor finns. Har vi rätt rubriker utifrån den gemensamma 
processbeskrivningen? Stämmer det för verksamhetsområdet. Målsättningen är att skapa hållbarhet i 
systemet. Inte enbart tillfällig styrning genom kontrollen. 
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Bedömning 

För Äldreomsorgens del går det lite trögare i utvecklingen med processkartor och länkade 
rutindokument än för Stöd och omsorg. En karta har tillkommit sedan förra året. Det är framförallt 
inom VO-området BAUM som man arbetar med kartorna. Fortfarande kan kartorna utvecklas till att 
även innehålla rutinbeskrivningar. 

Antalet genomförandeplaner fortsätter att vara hög i verksamheten, men tyvärr verkar delaktigheten 
på vård- och omsorgsboendena minska trots att det varit ett utvecklingsområde för 2017. 

Linjegranskningen visar att stor andel av områdenas genomförandeplaner är ofullständigt ifyllda. 
Vanligast är att planerna saknar en beskrivning av individens egna förmågor och hur individen vill ha 
det, samt sociala aktiviteter. Granskade anteckningar i journaler är respektfullt skrivna. 

Trädgårdens Äldrecentra har detta år också deltagit i mätningen för första gången. För 
dagverksamheten saknas genomförandeplaner, men i övrigt har alla ärenden en genomförandeplan 
och brukarens delaktighet vid upprättandet är mycket god. Samtliga planer har också följts upp. 

Tabellen visar antalet genomförandeplaner och delaktighet 

Verksamhet Antal 
ärenden 
totalt 

Antal 
genomföran 
deplaner 

Antal 
uppföljda 
planer 

Antal 
brukare 
som varit 
delaktiga 
vid 
upprättande 

Delaktighet i 
procent 

År 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Vård och 
omsorgsboende 

435 443 412 427 218 
(53%) 

- 196 255 48% 60% 

Ordinärt boende 1003 867 1001 824 833 
(83%) 

- 877 824 88% 100% 

Trädgårdens äldrecentra 392 - 302* - 302 
(100 
%) 

- 287 - 95% -

*Anledningen till att antalet genomförandeplaner (GP) är lägre än antalet ärenden totalt beror på att gällande Avlösning 
har man tagit 107 beslut, men bara 69 har nyttjat avlösning och det är bara då GP görs. Inga ärenden i dagverksamheten 
(52) har någon GP. 

Internkontroll 2018 

Prioriterad utveckling under 2018 är fortsatt utveckling av linjegranskningen av dokumentation i 
genomförandet. Varje enhetschef är ansvarig för att dokumentationen i sitt verksamhetsområde följer 
gällande föreskrift om dokumentation. 

För att följa och stödja den positiva utvecklingen inom äldreomsorgen på området 
genomförandeplaner är förslaget att samma parameter används även för verksamhet året 2018, för 
granskning av genomförandeplaner och delaktighet. 

En annan utvecklingsfråga för 2018 är att undersöka vad minskningen i andel brukare som är 
delaktiga vid upprättandet av genomförandeplanen beror på. Beror det på att man lagt in information 



           
                

            
       

           

4 
på ett annat sätt i verksamhetssystemet VIVA så att statistiken visar 
annorlunda, har man varit mer noggrann vid rapporteringen detta år eller har det skett en faktisk 
minskning? 

Under 2018 läggs ytterligare ett kontrollområde in som gäller enheternas kvalitetssystem och 
mappstruktur i W: samt speglingen till Insidan. 

Övrig kontroll under 2018 kommer att utgå från risk- och väsentlighetsanalysen. 



   

    

            
                   

      
  

          

            

      
    

      

      
      

      

         

 

             

     
  

        

      
    

         

Granskning socialdokumentation Verkställighet SoL/LSS 

Se rutin för instruktioner 

Personnummer: 

Genomförandeplan 

Kommentarer 
Finns aktuell genomförandeplan? Ja ☐ Nej ☐ 
Är någon uppföljning genomför under året? Ja ☐ Nej ☐ Datum för senaste revidering/uppföljning: 
Har omsorgstagare och eller närstående varit 
delaktiga i planen? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Finns information om när insatserna ska 
utföras? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Finns hjälpmedel ifyllda i planen? (om 
omsorgstagaren har behov av detta) 

Ja ☐ Nej ☐ 

Fångar planen upp individens egna förmågor 
och hur individen vill ha det? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Beskrivs sociala aktiviteter? Ja ☐ Nej ☐ 

Journalanteckningar vecka: 

Kommentarer 
Finns anteckningar skrivna för aktuell 
omsorgstagare? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Är anteckningarna skrivna respektfullt med 
hänsyn till integritet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Finns det anteckningar under SoL/LSS som 
egentligen är kopplat till HSL? 

Ja ☐ Nej ☐ 



     
   

       

         

         

      
      

         

Finns det några anteckningar under HSL-
sökordet Hälso- och sjukvårdsiakttagelse?
Om ja: Är anteckningarna av hälso- och 
sjukvårdskaraktär? 
Är anteckningarna skrivna i rätt lagrum, 
Sol/LSS utifrån den insats som är beviljad? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Ja ☐ Nej ☐ 

Ja ☐ Nej ☐ 





      

  
 

 

                                                                       

   

       

     
     

             
 

 
                   
           

     
               

    
  
  

   

         
  

 

Granskning av social 
dokumentation 

Syfte 
Kvalitetssäkring av den dokumentation som utförs i verksamheten. 

Avgränsning 
Granskningen avser genomförandeplan, journalanteckningar verkställighet 
SoL/LSS och placeringsbeslut Barn och familj. 

Intervall 
Granskningen sker varje år under mars månad. För Barn och familj under oktober 
månad. 

Manuell granskning 
Blanketterna skickas ut till cheferna som själva fyller i uppgifterna och returnerar 
dessa till kvalitetscontroller/kvalitetsansvarig i socialtjänsten. 

Urval 
Följande urval ska gälla. Slumpvis utvalda via Excel-fil 

Verksamhet Urval 
Vård- och omsorgsboende 15 % /enhet 
Hemtjänst 15 % /enhet 
Gruppbostäder/boendestöd 15 % /enhet 

Daglig 
verksamhet/sysselsättning 

15 % /enhet 

Stöd till barn och familj 
Personlig assistans 

10 % Myndighet, (utförardel via egenkontroll) 
10-15% /enhet 

Korttids/fritids 10-15% /enhet 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
161107 

Giltigt (till och med) 
tv 

Senast reviderat (dat.) 
2017-07-25 

Redaktör 
Viva systemadministratör 

Beslutat av 
Kvalitetscontroller 

Dokumentnamn 
Linjegranskning 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (4) 



      

  
 

 

                                                                       

 

        
  

  
   

  
     

     
   

    

    
  

     

    
   

   
    

    
   

      

  

           

  
        

    
 
 

    
    

       
   

     
    

      
   

     
    

   
     

      
       
      

   
       

      

Internkontroll 

Genomförandeplan SoL/LSS 
Kolumn på blanketten Kommentar 
Personnummer 
Finns aktuell plan?
Är någon uppföljning 
genomförd under året? 

Datum för när genomförandeplanen senast 
reviderats, upprättats eller följts upp 

Har omsorgstagaren och/eller 
närstående varit delaktiga i 
planen? 
Finns information om när 
insatserna ska utföras? 

Hur ofta, vid vilket tillfälle osv. 

Finns hjälpmedel ifyllda i 
planen? (om omsorgstagaren 
har behov av detta) 
Fångar planen upp individens 
egna förmågor och hur 
individen vill ha det? 

Finns beskrivning vad individen klarar och vill 

Beskrivs sociala aktiviteter? 

Placeringsbeslut Stöd till barn och familj 

Kolumn på blanketten Kommentar 
När har utredning som ligger till grund för 
senaste placeringen inletts och avslutats? 

Datum inledd 
Datum avslut 

Ryms utredningstiden inom lagstadgad tid? 
Finns beslut om förlängd utredningstid? 
Har barnet kommit till tals i utredningen 
genom samtal eller observation? 
Har vårdnadshavare/-arna alternativt god man 
kommit till tals i utredningen? 
Har nämnden bedömt barnets vårdbehov och 
hur det ska tillgodoses?
Är utredningens omfattning proportionerlig i 
förhållande till utredningens frågeställningar 
och omständigheterna i ärendet?
Är utredningen avslutad med ett beslut? 
Finns redogörelse för vilka överväganden som 
gjorts i fråga och möjligheten att placera 
barnet hos en anhörig eller annan närstående? 
Finns en upprättad genomförandeplan? 
Finns en upprättad vårdplan som beskriver de 
insatser som behövs och målet med 
insatserna? 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
161107 

Giltigt (till och med) 
tv 

Senast reviderat (dat.) 
2017-07-25 

Redaktör 
Viva systemadministratör 

Beslutat av 
Kvalitetscontroller 

Dokumentnamn 
Linjegranskning 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (4) 



      

  
 

 

                                                                       

   

     
            
 

  
          

   
    

      

    
    

  
    

   
   

  
    

      
     

     
 

         
  

       
     

   
    

     

   
           

          
          

        
           

          
      

             
      

Egenkontroll 

Journalanteckningar vecka nr. ________ 
Gäller samtliga verksamheter utom Stöd till barn och familj, som genomför granskning 
genom egenkontrolldagar. 

Kolumn på blanketten Kommentar 
Finns anteckningar skrivna för 
omsorgstagaren? 

Koll om det dokumenteras någonting för 
omsorgstagaren

Är anteckningarna skrivna 
respektfullt med hänsyn till 
integritet? 

Ordval, saklig utan egna värderingar. Ej 
kränkande 

Finns det anteckningar under 
SoL/LSS som egentligen är 
kopplat till HSL? 
Finns anteckningar under HSL 
sökordet Hälso- och 
sjukvårdsiakttagelse? JA eller 
NEJ 
Om JA 
Är anteckningarna av hälso-och 
sjukvårdskaraktär? 

Beskriv- finns anteckningar som egentligen hör 
hemma under lagrummen SoL eller LSS 

Är anteckningarna skrivna i rätt 
lagrum? SoL/LSS 

Skriver man i rätt lagrum utifrån den insats som 
omsorgstagaren har? 
T.ex. Boende vuxna i bostad med särskild 
service, daglig verksamhet, personlig assistans 
– dokumenteras i LSS 
Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, 
boendestöd, sysselsättning – dokumenteras i 
SoL 

Egenkontrolldagar - dokumentation 
Inom Stöd till barn och familj genomförs gransknigsdagar av dokumentationen under 
oktober månad. Granskningen leds av enhetschef och BBIC-utbildare i verksamheten. 
För att inhämta information/kunskap kommer kvalitetscontrollern att delta på utvalda 
granskningsdagar. Upplägget med egenkontroll av dokumentation genom särskilda 
gransknigsdagar har genomförts under tre år. Resultatet för 2017 kommer att 
presenteras för nämnden i samband med sammanställning av internkontrollen för 
SoL/LSS. Granskningsunderlaget utgör egenkontrollen för 2017. 

Till 2018 utvecklas ett frågeformulär som bygger på den egenkontroll som utförs av 
Stöd till barn och familj. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
161107 

Giltigt (till och med) 
tv 

Senast reviderat (dat.) 
2017-07-25 

Redaktör 
Viva systemadministratör 

Beslutat av 
Kvalitetscontroller 

Dokumentnamn 
Linjegranskning 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 3 (4) 



      

  
 

 

                                                                       

  

  
   
          

   
    

      

        

    
   

 
    

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
161107 

Giltigt (till och med) 
tv 

Senast reviderat (dat.) 
2017-07-25 

Redaktör 
Viva systemadministratör 

Beslutat av 
Kvalitetscontroller 

Dokumentnamn 
Linjegranskning 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 4 (4) 

Förslag inför 2018: 

Kolumn på blanketten 
Barn och familj 

Kommentar 

Finns anteckningar skrivna för 
klienten? 

Koll om det dokumenteras någonting för 
klienten. 

Är anteckningarna skrivna 
respektfullt med hänsyn till 
integritet? 

Ordval, saklig utan egna värderingar. Ej 
kränkande 

Är texten relevant för 
utredningen? 

Mängden i förhållande till frågeställningen. 

Går det att genom 
dokumentationen att följa 
ärendets utveckling? 
Innehåller ärendet beslut och 
omprövningar? 



    

         
    

 

 
 

            
                

        
  

             

     
    

        

               

      
   

        

     
    

   

        

             
      
        

      

        

           
       

      
        

Granskning placeringsbeslut Barn och familj 

Personnummer: 

Kommentar 
När har utredningen som ligger till grund för den 
senaste placeringen inletts och avslutats? 

Inledd 
Datum: 

Avslutad 
Datum: 

Ryms utredningstiden inom lagstadgad tid? Ja ☐ Nej ☐ 
Finns beslut om förlängd utredningstid? Ja ☐ Nej ☐ Om ja, skriv ner motivering: 
Har barnet kommit till tals i utredningen genom 
samtal eller observation? 

Ja ☐ Nej ☐ Om nej, uppge skälen till detta: 

Har vårdnadshavare/-arna alternativt god man 
kommit till tals i utredningen? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Är utredningen inriktad på barnets behov och 
situation? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Har nämnden bedömt barnets vårdbehov och 
hur det ska tillgodoses? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Är utredningens omfattning proportionerlig i 
förhållande till utredningens frågeställningar 
och omständigheter i ärendet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Är utredningen avslutad med ett beslut? Ja ☐ Nej ☐ 
Finns redogörelse för vilka överväganden som 
gjorts i fråga och möjlighet att placera barnet 
hos en anhörig eller någon annan närstående? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Finns en upprättad genomförandeplan? Ja ☐ Nej ☐ 
Finns en upprättad vårdplan som beskriver de 
insatser som behövs och målet med insatserna? 

Ja ☐ Nej ☐ 





   

  

  

 
 

    
   

   
 

  

 

     

     

     

    
  

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Internkontroll SOL-LSS 2017, arbetsdokument 

Sammanställning av granskningsområdet: 

Genomförandeplaner och delaktighet 

Verksamhet 
Äldreomsorg 

Antal 
ärenden 
totalt 

Antal 
genomförande 
planer 

Antal brukare som 
varit delaktiga vid 
upprättande 

Antal planer som 
är uppföljda 

Öjagården 31 29 10 8 

Roknäsgården 44 38 7 34 

Rosågränd 18 18 3 6 

Österbo 48 45 23 37 

Mogården 60 60 0 10 

Hortlaxgården 59 54 46 12 

Berggården 60 57 41 38 

Norrgården 47 47 19 38 

Munkberga 40 36 29 29 

Källbogården 26 26 18 4 

Ht Infjärden 62 62 62 43 

Ht Rosvik 27 27 27 25 

Ht Linnéparken 68 68 12 68 (varav 13 enbart larm) 

Ht Böle 48 48 21 48 (varav 11 enbart larm) 

Ht Sikfors 52 52 13 52 (varav 4 enbart larm) 

Ht City syd, Västra 
Kajen, Södra Hamn 

99 99 97 99 (varav 34 enbart larm och 
matservice) 

Ht Centrum Väst 27 27 27 27 

Ht Centrum Öst 35 34 35 34 

Ht Källbo/Backen 44 43 43 23 

Ht Hamnplan 46 46 46 22 

Ht Stadsplan 41 41 41 19 

Ht Zon 43 43 43 14 

Ht Hemmingsmark 30 30 30 30 

Ht Bergsviken 36 36 36 36 

Ht Hortlax 46 46 46 46 

Ht Munksund 42 42 42 42 



 

 

 

  

  

  

  
 

 
   

  
  

   
 

 

 

 

 

Ht Klubbgärdet 30 30 30 30 

Ht Strömnäs 46 46 46 46 

Ht Norrfjärden 61 61 61 61 

Ht Djupviken Norr 52 52 52 52 

Ht Djupviken Söder 68 68 68 68 

Trädgårdens
Äldrecentra 

392 302 287 302 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 

Antal 
ärenden 
totalt 

Antal 
genomföran 
deplaner 

Antal brukare 
som varit 
delaktiga vid 
upprättande 

Antal planer som 
är uppföljda 

Personlig assistans 46 44 12 43 

Birkarlen 6 6 6 6 

Kanalgatan 9 8 8 8 

Gränden 6 6 6 6 

Hummerstigen 3 3 3 3 

Opalen 6 5 5 5 

Liljan 6 6 6 4 

Videvägen 5 5 5 5 

Gärdet 4 4 4 4 

Småstugeränd 3 6 6 6 6 

Småstugeränd 5 7 7 7 7 

Saxofonen 14 14 11 13 

Berggatan 7 7 0 7 

Linneboendet 13 13 13 13 

Kollektivet 6 6 6 6 

Renen 

Ankargrund 5 5 4 5 

Munksund 4 4 3 4 

Parken 6 5 3 3 



 

 

   
   
   

    

   

   
    

  

 

Kronbodsvillan 6 6 5 0 

Kullen II 4 4 2 4 

Lönnen 6 6 6 6 

Strömnäs 6 6 6 6 

Leoparden 6 6 6 6 

Hamnplan 6 6 6 6 

Blå Bågen 4 4 4 4 

Barn och familj (CB) 
LSS Under 18 år 
LSS Över 18 år 
Korttids fritids (Solrosen, Korallen) 51 51 51 51 

Barn och familj (TN) 

Daglig verksamhet (Boendepatrullen, 
SAVO, Onyxen, Topasen, Kristallen, Safiren) 

151 151 107 39 

Repris 10 9 8 5 

Bryggan 26 - - -

Arbetsanpassare SOL (psykiatri)+LSS 67 55 42 41 

Boendestöd LSS 31 31 30 11 



  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

  

 

HT Hemtjänst 
VO Vård och omsorgsboende 
SO Stöd och omsorg 

- DISTRIKT 

ANTAL 
GRANSKADE 

ÄRENDEN 

ANTAL ÄRENDEN MED 
GENOMFÖRANDE 

PLAN 
ht Område 4 22 16 
ht Område 1 22 22 
vo Munkberga 6 6 
ht Område 2 20 18 
vo Berggården 8 7 
so Boendestöd socialpsykiatrin 6 3 
ht Område 3 20 20 
vo Norrgården 9 9 
vo Rosågränd 3 3 
vo Roknäsgården 7 7 
vo Hortlaxgården 9 8 
vo Källbogården 6 6 
vo Öjagården 5 5 
vo Mogården 9 9 
vo Österbo 7 7 
so Daglig verksamhet 13 13 
so Personlig assistans 8 8 
SO Korttids/fritids 8 8 
So Öjebyn/Djupviken 4 4 
So Öjebyn/Roknäs 3 3 
SO Piteå/Munksund 3 3 
SO Piteå/Strömnäs 4 4 
SO Socialpsykiatrin 6 6 
SO Piteå 5 5 
SO Boendestöd 5 5 
Ht Område 5 15 11 
Ht Område 6 22 22 
Ht Område 7 23 20 
Ht Område 8 17 13 
So Sysselsättning 10 6 
Ht Område 9 11 6 



      

     
    
    
         
     
    
    
   
  

   
     

    
    

    
    

316 283 
Perioden som är kontrollerad är mars 2017 

Område 1: Djupviken och Norrfjärden 
Område 2: Bergsviken, Hortlax, Hemmingsmark 
Område 3: Hamnplan, Stadsparken, Zon 
Område 4: City syd, City södra hamn, City västra kajen 
Område 5: Centum väst, Centrum öst 
Område 6: Öjebyn-Böle, Öjebyn-Sikfors, Öjebyn-Linneparken 
Område 7: Munksund, Strömnäs, Klubbgärdet 
Område 8: Infjärden/Markbygden, Rosvik 
Område 9: Källbo/Backen
Öjebyn/Djupviken: Birkalen,Gränden, Hummerstigen, Kanalgatan
Öjebyn/Roknäs: Blå Bågen, Kullen, Kronbodsvillan, Gärdet 
Piteå/Stömnäs: Hamnplan, Leopareden, Lönnen, Strömnäs 
Piteå/Munksund: Ankargrund, Kollektivet, Parken, Vandrarstigen 
Piteå: Opalen, Renen, Liljan, Videvägen 
Socialpsykiatrin: Berggatan, Linneboendet, Saxofonen, Småstugegränd 



   
  

 

   
   
    

 

   
 

  
  

omsorgsboende 

VARAV FULLSTÄNDIGA 
GENOMFÖRANDE 

PLANER? 

ANTAL ÄRENDEN SOM 
SAKNAR DEN SENASTE 
MÅNADEN JOURNAL 

ANTECKNINGAR 

I HUR MÅNGA ÄRENDEN 
FANNS DET ANTECKNINGAR I 
SOL/LSS SOM EG ÄR KOPPLAT 

TILL HSL 

ANTAL ÄRENDEN DÄR DET 
FINNS ANTECKNINGAR 

UNDER SÖKORDET "HÄLSO-
OCH SJUKVÅRS IAKTAGELSE" 

0 13 1 1 
0 11 1 5 
6 0 2 6 
0 11 3 2 
7 0 1 6 
0 0 0 0 
0 13 0 1 
4 1 3 7 
0 1 1 1 
6 0 1 6 
3 0 2 8 
4 2 2 
0 0 1 4 
4 0 0 8 
2 2 1 5 
0 2 1 0 
4 0 2 5 
3 2 1 0 
1 0 0 3 
0 0 1 0 
2 0 1 2 
3 0 0 2 
0 0 0 1 
2 0 0 3 
0 0 0 0 
0 9 0 2 
1 16 0 0 
0 15 0 3 
0 13 1 3 
0 7 3 0 
0 5 2 3 



                                                       
                                                     
                                                   

       
                                                         
                                                       

        
          

     

52 123 29 89 

* Ofullständiga genomförandeplaner beror oftast på att dom sista två 
* Har enbart hittat anteckningar som respektfullt skrivna. 
* Endast sett på fall där undersköteskor/boendehandledare/vårdbiträden 

Anteckningar kan finnas från DSK, sjukgymnast, arbeterapeut 
* I vissa HT områden skrivs inte gfp om endast trygghetslarm finns beviljat. 
* Avvikelser där anteckningar är skrivna i fel lagrum: LSS-beslut finns 

(Hortlaxgården utmärker sig SOL beslut med LSS anteckningar. Brister 
(SOL beslut där viss del av anteckningar är gjorda i LSS) 

Kontrollen genomförd av Carola Jonsson Projektanställd 



  
 

 

FINNS DET FELAKTIGA 
ANTECKNINGAR UTIFRÅN 

INSATS SOL/LSS? 

0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 



      

       

      
    

två frågorna ej besvaras el ofullständigt besvaras. 

undersköteskor/boendehandledare/vårdbiträden osv. ska ha dokumenterat under aktuell period. 

beviljat. 
finns med viss dokumentation gjord i SOL. 
Brister i hur man dokumenterar?) 



   

   
   

Ärende 14 

Internkontrollplan SoL/LSS 2018 
samt risk- och väsentlighetsanalys 



 

  

  
         

 

            
                

              
              
       

          
           

           
            

          

       

  
          

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN23 

Internkontrollplan SoL/LSS 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad internkontrollplan SoL-LSS för 
2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämndens internkontrollplan för Sol-LSS innehåller de kontrollmoment som ska utföras 
under 2018. Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste 
processer och bidrar till uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och 
socialnämndens riktlinjer. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd för att avgöra vilka 
parametrar som ska ingå i årets internkontroll. Redovisas separat som bilaga. 

Beslutsunderlag
Internkontrollplan SoL/LSS 2018 samt risk- och väsentlighetsanalys 

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

Eva Börjesson Öman 
Avdchef (Adm soc) 
Socialförvaltningen 



      

 
 

                                                                          

 
 

  
            

                 
              

                  
  

           
            

         

          

          

  
           

             
            

              
   

    
           

              
              

       

               
              

 

2018-01-08 

Internkontrollplan 2018 
SoL-LSS 

Grunden för internkontrollplan 
 Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska den som bedriver 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS utöva egenkontroll och med stöd av ledningssystemet 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

 Enligt Socialnämndens ledningssystem ska verksamheterna säkerställa att processerna håller god 
kvalitet. 

 Socialnämnden beslutade 2014 att årligen upprätta internkontrollplan för området SoL- LSS. 

Vad innehåller internkontrollplanen? 
Internkontrollplanen för Sol-LSS innehåller de kontrollmoment som ska utföras under 2018. 
Parametrarna har tagits fram med utgångspunkt i verksamheternas viktigaste processer och bidrar till 
uppföljning av författningar inom området SoL-LSS och socialnämndens riktlinjer. En risk- och 
väsentlighetsanalys är genomförd för att avgöra vilka parametrar som ska ingå i årets internkontroll. 
Redovisas separat som bilaga. 

Målsättning för internkontroll inom socialförvaltningen 
Socialnämnden genomför intern kontroll inom samtliga verksamhetsområden för att med rimlig 
säkerhet säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
fastställt och de lagar och föreskrifter som gäller för socialtjänsten. Nämnden upprättar årligen tre 
planer inom olika områden för den interna kontrollen. 

Den interna kontrollen ska också leda till lärande och utveckling. Internkontrollen bidrar på så sätt 
till kvalitetssäkring i verksamheten. Kontroll och uppföljning ingår i det systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-11-19 

Giltigt (till och med) 
t.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-01-08 

Redaktör 
Kvalitetscontroller Socialtjänsten 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan för SoL och LSS 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (4) 



      

 
 

                                                                          

             
            

             
             

       
     

  
           

       

             
      

             
                 

     

  
      

            
            

                 
  

    

    

  
    

  
  

   
 

   

   

  

 

Ansvarsfördelning 
Det yttersta ansvaret för intern kontroll ligger på socialnämnden. Socialchefen ansvarar för att 
årligen föreslå socialnämnden intern kontrollplan inom området SoL-LSS, och följa upp att 
kontroller görs. Avdelningarna ansvarar för att leverera in resultat till internkontrollen och vidta 
åtgärder utifrån resultatet. Det praktiska arbetet med att organisera och initiera arbetet med 
internkontroll utifrån fastställd internkontrollplan ansvarar kvalitetscontroller för. 
Socialnämnden tar beslut om internkontrollplanen. 

Revidering av internkontrollplanen 
Internkontrollplanen revideras årligen. Årets revidering grundar sig på resultat av genomförd 
internkontroll 2017 samt en risk- och väsentlighetsanalys. 

Riskområden som kommer att granskas under 2018 är dokumentation i genomförande av insats 
(genomförandeplaner och vårdplaner), samt kösituationer och utredningstider. 

Under 2018 granskas även enheternas kvalitetssystem på olika nivåer, samt att processkartorna är 
aktuella, revideringsdatum ska finnas på processkartor äldre än två år. Nytt för 2018 är också att de 
elektroniska funktionsbrevlådorna ska inventeras och granskas. 

Genomförande och redovisning 
Kvalitetscontroller i samarbete med avdelningarna är ansvarig för att initiera arbetet med 
internkontrollen och att instruktioner finns för hur kontrollerna ska genomföras. Avdelningarna är 
ansvariga för att utse och säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får 
information om detta. 

Redovisning sker årligen till Socialnämnden. 

Verksamheter som omfattas av internkontrollplanen 

Stöd och omsorg Äldreomsorg 
Stöd till barn och familjer 
Korttids och fritidsverksamhet 
Stöd till försörjning 
Daglig verksamhet, inkl. SAVO 
Personlig assistans 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta 
Myndighetsutövning 
Psykosocialt stöd till vuxna 

Vård och omsorgsboende 
Hemtjänst 
Korttidsverksamhet 
Biståndsenheten 
Daglig verksamhet 
Nattpatrull 
Hemtagningsteam 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-11-19 

Giltigt (till och med) 
t.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-01-08 

Redaktör 
Kvalitetscontroller Socialtjänsten 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan för SoL och LSS 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (4) 



      

 
 

                                                                          

      

  
  

  
   

     
   

  

 
 

   
  

 
 

 
 

  

   
  

   

   
  

 
  

  

  
   

  
     

   
 

   
 

  

   
  

   

   
  

 
  

  

   
    

  
    

   

   
 

  
   

    

   
    

 
    

 
  

 

 
  

 
   

  
 

  
   

      

 
 

   
  

  
   

   
  

  
  

   
  

 
 

  
  

     
   

   
    

  
    

      

 
 

   
  

    
   

 

    
   
  

    
    

 
    

 
  

  
  

  

 
  

 
   

Vad följs upp i internkontrollplanen och var 

Parameter Verksamhet Metod för kontroll Ansvarig När 
Säkerställa att 

dokumentationen i 
genomförandeplan håller god 

kvalité. 
I enlighet med SOSFS 2014:5 

om dokumentation, och 
nämndens riktlinjer. 

Säkerställa att 

Samtliga 
verksamheter 
inom Stöd och 
omsorg och
Äldreomsorgen 
där 
genomförande 
planer 
upprättas 

Redovisning av 
linjegranskningsresultat. 

Upprättad rutin/mall för 
linjegranskning beslutad 
av socialnämnden ska 
användas. 

Verksamheten Senaste datum för 
inlämnande av 
resultat, 
15 oktober 
2018 
(lämnas till 

Kvalitetscontroller) 

Stöd till barn Redovisning av Verksamheten Senaste datum för 
dokumentationen i vårdplan 

håller god kvalité. 
I enlighet med SOSFS 2014:5 

om dokumentation, och 
nämndens riktlinjer. 

Uppföljning av utredningstider/ 

och familjer linjegranskningsresultat. 

Upprättad rutin/mall för 
linjegranskning beslutad 
av socialnämnden ska 
användas. 

inlämnande av 
resultat, 
15 oktober 
2018 
(lämnas till 

Kvalitetscontroller) 

Stöd till barn Redovisning av Verksamheten Statistikuppgifter 
kösituationen inom Barn och och familjer utredningstider tom 30 tar med hjälp av lämnas till 

familj. september och ett år statistikansvariga Kvalitetscontroller 
Lagstadgad fyramånaders tillbaka. fram uppgifter senast 15 oktober 
period för utredning enligt Redovisning av antal från systemet 2018 

Socialtjänstlagen 11 kap 2§. ärenden som finns i 

Säkerställa att 

kön. 

Samtliga Verksamheterna går Verksamheten Senaste datum för 
kärnprocesserna/processkartorna verksamheter igenom och kontrollerar uppdatering av 

med tillhörande inom Stöd och att processkartorna är processkartor 
kvalitetsdokument är aktuella, omsorg och aktuella, sätt under kvalitets-

enligt SOSFS 2011:9 kap. 4 2§. 

Säkerställa att det finns en 

Äldreomsorgen revideringsdatum, eller 
datum för uppföljning. 

portalen är 
15 oktober 
2018 

Samtliga – Redovisning av andel Verksamheten Statistikuppgifter 
genomförandeplan för personer verksamheter planer av totalt tar med hjälp av lämnas till 

med beviljade insatser. inom Stöd och beviljade insatser. statistikansvariga Kvalitetscontroller 
Enligt riktlinjer för löpande omsorg och fram uppgifter senast 15 oktober 

dokumentation i genomförande-
processen antagna av nämnden, 

(samt 6 kap. 2§ SOSFS 2014:5 
dokumentation). 

Äldreomsorgen – Redovisning av andel 
brukare som varit 
delaktig i upprättande. 

- Redovisning av andel 
planer som är uppföljda. 

från systemet, 
listor distribueras 
ut till berörda. 

2018 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-11-19 

Giltigt (till och med) 
t.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-01-08 

Redaktör 
Kvalitetscontroller Socialtjänsten 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan för SoL och LSS 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 3 (4) 



      

 
 

                                                                          

   
   

 
 

   
  

 
  

  
  

  
   

  

 
  

 
 

  
  

  
  

  
 

 
   

    
  

  
   

   

  
  

 

  
  

 

 
  

 
 

 
  
  

  
 

 
   

  
  

 

   
   

  
 

  
 

   
 

 
   

Loggkontroll enligt upprättad 
rutin genomförd i verksamheten. 

Kvalitetssystem på VO-nivå och 
enhetsnivå under W: 

Med mappstruktur, 
registerförteckning, spegling till 

insidan och kvalitetssäkrade 
dokument. 

SOSFS 2011:9, 
ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Elektronisk funktionsbrevlåda, 
hanteras enligt 

kommunövergripande anvisning. 

Samtliga Granskningen IT-strategen Uppgifter lämnas 
verksamheter genomförs enligt ansvarar för till 
inom Stöd och upprättad rutin. sammanställning, Kvalitetscontroller 
omsorg och Ansvariga chefer eventuella senast 15 oktober 
Äldreomsorgen granskar loggkontroll 

listor som tillhandahålls 
av Viva 
systemadministratören. 

åtgärder och 
redovisning till 
nämnden en 
gång per år. 

2018 

Samtliga Granskningen Kvalitetsansvarig Uppgifter lämnas 
verksamheter genomförs enligt 

upprättad checklista. 
ansvarar för 
sammanställning 
av resultat. 

Eventuella 
åtgärder ansvarar 
ansvarig chef för. 

till 
Kvalitetscontroller 
senast 15 oktober 
2018. 

Samtliga Verksamheterna går Verksamheten Uppgifter lämnas 
verksamheter igenom och kontrollerar 

att deras 
funktionsbrevlåda 
hanteras enligt 
anvisning. 

till 
Kvalitetscontroller 
senast 15 oktober 
2018. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-11-19 

Giltigt (till och med) 
t.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-01-08 

Redaktör 
Kvalitetscontroller Socialtjänsten 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan för SoL och LSS 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 4 (4) 



  
 

          

   
   

         
             

  

     
       

       
    

          
          
          
          

        
          
         
         

         
               

                 
            

  

Datum 
2018-01-08 

Handläggare
Eva Börjesson Öman 

Datum 

Risk- och väsentlighetsanalys inom 
SoL-LSS inför internkontrollplan 2018 
Upprättad utifrån sannolikhet för inträffande (hur ofta förekommande) och 
allvarlighetsgrad. Alla risker med riskpoäng 8 eller mer analyseras vidare och följs upp 
via internkontrollplan 2018. 

Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 
Risk- och väsentlighetsbedömningen sker i nedanstående två steg: 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 
2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris. 

Konsekvens 
4: Är så stor att den helt enkelt inte får hända 
3: Uppfattas som besvärande för alla berörda personer (internt och externt) 
2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt) 
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt) 

Sannolikhet 
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 

Riskbedömning bör göras utifrån fyra perspektiv, medborgaren, socialtjänsten, Piteå 
kommun och den anställde. Dessa perspektiv bör vägas in för att få fram en samlad 
riskbedömning. 

En riskanalys görs årligen som en del i internkontrollen för att på så sätt ta beslut om 
nästa års kontrollområden. Vem/ vilken befattning som är ansvarig för denna ska 
framgå ur internkontrollplanen. 

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 

Rutin/område Risker Sannolikhet Konsekvenser Risk/ 
Väsent 
lighet 

Rekommenderat 
kontroll område 

Dokumentation i Risk att planer 3 3 9 Ja, ska kontrolleras 
genomförandeplan saknas och inte genom 

innehåller linjegranskning 
målsättning, 
delaktighet och 
uppföljning. 

Dokumentation i Risk att planer 3 3 9 Ja, ska kontrolleras 
vårdplan (BoF) saknas och inte genom 

innehåller linjegranskning 
målsättning, 
delaktighet och 
uppföljning. 

Utredningstider (BoF) Risk att enheten 
inte klarar den 
lagstadgade 
fyramånaders 
perioden för 
utredning enligt 
Socialtjänstlagen 
11 kap 2§. 

4 3 12 Ja, redovisas 
månadsvis till 
socialnämnden 

Kösituation 
(BoF) 

Risk för att 
barn/ungdomars 
situation förvärras 
under kö tiden, 
ingen insyn i 
ärendet. 

4 3 12 Ja, Redovisas 
månadsvis till 
socialnämnden 

Kösituation 
Övriga verksamheter 

Fördröjd 
verkställighet, 
viten. 

3 2 6 Nej, uppföljning sker 
vid rapportering till 
nämnden kvartalsvis 

Dokumenterade 
rutiner och metoder 
för hur 
myndighetsutövningen 
ska bedrivas. 

Risk att rutiner 
saknas i 
verksamheten. 

2 3 6 Nej, Åtgärdat via 
internkontroll 2015 
och 2016 

Dokumenterad rutin 
för hur arbetet med 
genomförandeplaner 
ska genomföras. 

Risk att rutiner 
saknas i 
verksamheten. 

2 3 6 Nej, Åtgärdat via 
internkontroll 2015 
och 2016 

Säkerställa att årlig Risk att 1 3 3 Nej, Åtgärdat via 
information om informationen inte internkontroll 2015 
föreskriften Lex Sarah når rapporterings- och 2016 
når samtlig skyldiga 
rapporteringsskyldig 
personal, 
Säkerställa att 
kärnprocesserna är 
beskrivna och håller 

Risk att 
kärnprocesserna 
inte finns 

2 3 6 Ja, trots låg riks och 
konsekvens bör 
arbetet med 



   
    

  
 

  
 

 
  

 

 
  
 

    
  
   

  
   

  
 

   
 

     
 

  

   
  

  

   
  

 
  

   
  

   
 

  

   
    

  
  
  

  

   
  

 
  

  
   

 

  
   

 
  

 
    

 

  
  

 

   
  

   
 

   
  

   
  

 
 

  
 

   
    

   
  

   
  

          
       

3 
god kvalité, enligt dokumenterade processkartläggning 
SOSFS 2011:9 kap. 4 och saknar prioriteras och 
2§, och tillhörande efterfrågas. 
Socialnämndens kvalitetsdokument. 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Säkerställa att det finns Risk att 3 3 9 Ja, ska kontrolleras 
en genomförandeplan genomförandeplan via internkontroll 
för personer med er inte upprättas, 2018 
beviljade insatser. 
Enligt riktlinjer för 
löpande dokumentation 
i genomförande-

riks att 
delaktigheten är 
låg. 

processen antagna av 
nämnden, 
(samt 6 kap. 2§ SOSFS 
2014:5 dokumentation). 
Granska Risk att obehöriga 3 4 12 Ja, ska kontrolleras 
loggar/händelser i tar del av sekretess genom årlig 
systemet Viva genom belagt material loggkontroll.
årlig loggkontroll. 
Uppföljning av åtkomst 
och behörighets-
tilldelning i 
verksamhetssystemet. 

genom felaktig 
åtkomst eller 
hantering av 
verksamhetssyste 
met. 

Samt kontinuerlig 
revidering av 
nämndens rutin för 
loggkontroll. 

Kvalitetssystem på VO- Risk att dokument 4 3 12 Ja, ska kontrolleras 
nivå och enhetsnivå ej finns via internkontroll 
under W: tillgängliga, ej är 2018. 
Med mappstruktur, 
registerförteckning, 
spegling till insidan och 
kvalitetssäkrade 
dokument. 

uppdaterade, 
saknas i systemet, 
ej är 
kvalitetssäkrade. 

SOSFS 2011:9, 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Elektronisk 
funktionsbrevlåda,
hanteras enligt
kommunövergripande
anvisning. 

Risk att brevlådan 
ej vittjas varje dag 
och att gallring 
enligt anvisning 
uteblir. 

3 3 9 Ja, ska kontrolleras 
via internkontroll 
2018. 

Referenslitteratur 

Analysmetoden är hämtad ur ”Riskanalys och händelseanalys” analysmetoder för ökad 
patientsäkerhet. Utgiven av Sveriges kommuner och landsting 2015. 
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Socialnämndens verksamhetsplan
2018, med bilagor ÄO/SO 



 

     

  
          

 

        
          

           
          

            
 

           
              

           
           

               
             

            
           

   

 
 
 

  
          

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
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Socialnämndens verksamhetsplan 2018, med bilagor ÄO/SO 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2018, med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. Äldreomsorgen 
och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor som i detaljerat 
beskriver verksamheterna. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 
syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv 
där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för 
att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är 
delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, 
jämställdhet och hållbar utveckling. 
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1 Inledning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. 
Planen uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har 
på förvaltningen inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras 
indikatorer och nyckeltal samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen från 
fullmäktige och socialnämnden. 

2 Socialnämndens uppdrag 
Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens 
socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja 
kommuninnevånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 
aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika 
förutsättningar kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör 
detta genom att erbjuda stöd, hälso- och sjukvårdvård och omsorg när individens egen 
förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs rättssäkert, 
skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga och har inflytande. 
Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och hållbar 
utveckling. 

2.1 Verksamhetsidé 

2.1.1 Verksamhetsinnehåll 
o Myndighetsutövning 
o Särskilda boendeformer för äldre, funktionsnedsatta och kategoriboende 
o Hemtjänst i ordinärt boende 
o Nattpatrull 
o Hemsjukvård 
o Avlösning, utredning 
o Korttids/fritids 
o Personlig assistans 
o Daglig verksamhet, sysselsättning 
o Boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagarservice 
o Missbruksvård 
o Familjehemsgrupp/familjerådgivning/familjebehandlare 
o Bostadsanpassning 
o Träffpunkter, Samvaron 
o Anhörigstöd 
o Ungdomsmottagning 
o Stöd till dövblinda 
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2.1.2 Insatser av god kvalité skapar trygghet 
Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes 
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det förutsätter att den 
enskildes behov av stöd har identifierats, att beslut om bistånd fattas och att behoven 
tillgodoses genom verkställande av beslut. Genom biståndsbeslut, service och 
verkställighet tillförsäkras den enskilde goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå. 

 Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. 

 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade, säkra och effektivt utförda, baseras på 
bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntade resultat. 

 Insatserna är tillgängliga och fördelade efter behov. Det ska vara lätt att 
få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde med 
och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten. 

 Myndighetsutövningen präglas av rättssäkerhet och rättspraxis. 
Rättstillämpningen ska grunda sig på lagstiftningen samt vara tydlig och 
förutsägbar. 

3 Prioriterade mål 2018 

3.1 Kommunövergripande mål för alla nämnder 

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

Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - underlätta för personer med 
svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. 
Tillgodose medborgarnas behov upp till skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. 
Vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott bemötande och hög 
tillgänglighet. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till 
medborgaren och därigenom en positiv bild av Piteå Kommun. 

3.1.2 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund (Integrationsprogram) 

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla 
brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av 
daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta sker i samverkan mellan 
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avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med träffpunkter, samvaron och 
dagverksamhet för dementa. 

3.1.3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande
boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. 
Arbetet med att lösa boendefrågan i projektet ”Framtidens Stöd och omsorg” 
fortsätter. Äldreomsorgen bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Berget. 
Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av ytterligare boendeplatser 
inom de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner. 

4 Kommunens strategiska områden och
mål 

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, 
samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige 
antagit mål för nämnden. Nedan redovisas de strategiska områdena med 
kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommun-
fullmäktige. 

4.1 Barn och unga – vår framtid 

Kommunövergripande mål riktade till Sn 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra 
droger (Barnkonventionen) 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. 
Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel barn/unga 0-20 år som bor 
kvar i sin hemmiljö med insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
biståndsbedömd insats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

- Andel barn/unga 0-20 år som 
bor kvar i sin hemmiljö med 
serviceinsats, % 

Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030, 
Uppföljning 

Omformulerat 

Antal placerade barn och unga Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 



 

        
    

   
   

  
    

 

      
   

  
  

  
    

 

    
   

        
    

  

        
    

  

       
    

    
   

     
      
 

   
 

     
    

   
    

     
 

  

   
  

   
   

 

     
     

      
 

  

4 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

- Antal placerade barn och 
unga (i familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 
- exklusive ensamkommande 
flyktingbarn 

- Antal placerade 
ensamkommande flyktingbarn (i 
familjehem, förstärkta 
familjehem eller institutionsvård) 

Agenda 2030 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

Mänskliga rättigheter, 
Trend - följa utveckling, 
Agenda 2030 

Omformulerat 

Totalt inflöde (antal) på 
mottagningen Barn och Familj 

- Andel anmälningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel ansökningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

- Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) av 
totalt inflöde till mottagningen 
Barn och Familj, % 

Totalt antal beslut om insatser 
för stöd och behandling av barn 
och unga 

Trend - följa utveckling 
Agenda 2030 

Andel ärenden inom IFO med 
utredningstid över 4 månader, % 

Kontroll 

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 
år med utredningstid över 4 
mån, % 

4.1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Barn och familj, 
minska ärendekön 
och klara lagstadgad 
utredningstid på fyra 
månader. 

På 
börjad 

KS 
boksluts 
beredning 

Ärendekön har minskat från 
91 ärenden i kö december 
2016 till 12 ärenden i kö 
mars 2017. 

Stöd och omsorg 
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4.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för
all välfärd 

Kommunövergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030, 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 
Nämndens mål beslutade av KF 
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv. 

Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel personer som via 
samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning och inte återgår till 
passivt försörjningsstöd, % 

minst 75 % Folkhälsa, Kontroll, 
Trend - följa utveckling, 
Social hållbarhet 

- Andel personer 18-24 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

- Andel personer 25-64 år som 
via samverkan gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning, % 

Resultat 

Antal hushåll som omfattas av 
"Jobbstimulans" 

Uppföljning 

4.3 Demokrati och öppenhet 

Kommunövergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka 
Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service 
Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Antal genomförda åtgärder 
utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

Jämställdhet, Social 
hållbarhet, Agenda 2030 

Behålls 

4.3.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Riskanalys, Ej klart SN VEP Ta fram en riktlinje som Stab, ta fram 

ingår i 2016 + 2017 stöd riktlinje. 

ledningssystem för 
systematisk 

Äldreomsorgen 
Stöd och omsorg, 

kvalitetsutveckling implementera i 
verksamheten. 

Genomföra en SN Under året genomförs en Stab 
jämställdhetskart-
läggning inom 
området 

handlings-
plan för 
jämställdhet 
och i 

kartläggning av 
jämställdhet på området, 
redovisas till SN. 

försörjningsstöd, riktlinjer
kartläggning av från KF. 
anvisningar till 
projekt ”Kompetens 
för alla ur ett 
jämställdhetsperspek 
tiv”, samt avvikelser, 
SoL/LSS samt HSL. 

4.4 Livsmiljö 

Kommunövergripande mål 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nämndens mål beslutade av KF 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och service av god kvalité 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

Kontroll Mäts per förvaltning 

Försörjningsstöd - andel av 
befolkningen, % 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla hushåll, 
månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd under 25 år 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll 
under 25 år, månader 

Mänskliga rättigheter 
Trend - följa utveckling 
Tryggt och tillgängligt 

Andel boendeplatser enl. LSS § 
9.9 där den boende har möjlighet 
till en individuellt anpassad 
aktivitet per dag utanför 
bostaden, % 

Mänskliga rättigheter 
Tryggt och tillgängligt 

Omformulerat 

Andel anhöriga inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom 
äldreomsorgen som känner sig 
väl bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel brukare inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel anhöriga inom stöd och 
omsorg som känner sig väl 
bemötta, % 

Mångfald, Mänskliga 
rättigheter, Uppföljning 

Nyckeltalsnamn ska
justeras enligt ÖJ 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

Nytt 
Ny nationell enkät 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som överklagats/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

Mångfald, Kontroll 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för 
utsatta personer 

90 % 

Nöjd Medborgar-Index -
Äldreomsorg 

90 % nöjdhet 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

max 3 månader 

4.4.1 Uppdrag från Socialnämnden 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Nutrition Ej klart SN VEP 

2016+2107. 
Upprätta en riktlinje för att 
förebygga undernäring. 

Chefen för hälso-
och sjukvård, 
äldreomsorgen. 

Arbeta med 
innovation och 
verksamhets-
utveckling för att 
möta de behov som 
finns. 

Påbörjat Riktlinjer 2018 
KF 

Flera innovativa projekt är 
under utveckling i 
socialtjänsten. Exempelvis 
nuddisar, Viva-appen, 
introduktionsmaterial för 
nysvenskar, serviceteam, 
behörighets tilldelning via 
e-plattform och 
planeringsverktyg. Idesluss 
– Vinnova projektet 

Stöd och omsorg, 
äldreomsorgen 

4.5 Personal 

Kommunövergripande mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer 
Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till 
utveckling och förbättring av verksamheten. 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Andel heltidstjänster av totalt 
antal tjänster exkl personlig 
assistans och jouranställd 
personal, % 

100 % Attraktiv arbetsgivare 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) -
Hållbart 

medarbetarengagemang (HME), 
skala 1-100 

90 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) -
huvudenkät, skala 1-6 

5,0 Attraktiv arbetsgivare Omformulerat 
Mäts per förvaltning 

Sjukfrånvaro procent 6 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa 

Mäts per förvaltning 

Andel heltidstjänster, % 100 % Attraktiv arbetsgivare 
Folkhälsa, Jämställdhet 

Mäts per förvaltning 

Antal timmar som utförs av 
timanställda 

Minska Attraktiv arbetsgivare, 
Jämställdhet, Kontroll 

Mäts per förvaltning 

Kvinnors lön i förhållande till 
mäns lön, % 

100 % Folkhälsa, Jämställdhet, 
Mänskliga rättigheter, 
Agenda 2030 

Mäts per förvaltning 

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

Antal genomförda 
examensarbeten 

Attraktiv arbetsgivare Ny modell för 
mätning provas under 
2017. 

4.5.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Öka frisknärvaron i 
socialtjänstens 
verksamheter. Målvärde 
för 2017, krympa 
sjuktalen. 

Påbörjat SN VEP 
2016+2017 

Fortsätta det systematiska 
arbetet med fokus på hälsa 
och rehabiliteringsarbete. 

Äldreomsorgen 
Stöd och 
omsorg 

4.6 Ekonomi 

Kommunövergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad 
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Nyckeltal Målvärde Syfte Kommentar 

Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i 
årsresultat 

Budgetföljdsamhet 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt, 
kr/inv 0-64 år 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, 
kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser för personer 
med funktionsnedsättning totalt 
exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 
år 

I nivå med liknande 
kommuner 

Uppföljning 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB), exkl ersättning från FK, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad insatser enligt LSS och 
SFB, exkl ersättning från FK och 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-
64 år 

Trend - följa utveckling Kontrollera formulering 
mot Kolada 

Kostnad insatser inom LSS enligt 
KPB, kr/brukare 

Trend - följa utveckling 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Uppföljning 

Kostnad särskilt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad ordinärt boende insatser 
för funktionsnedsättning enligt 
SoL och HSL, exkl lokalkostnader, 
kr/inv 0-64 år 

Trend - följa utveckling 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Uppföljning 

Kostnad familjerätt, kr/inv Uppföljning 

Kostnad ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Uppföljning 

4.6.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Se över möjliga 
omfördelningar inom 
angiven driftsram. I 
syfte att på bästa sätt 
sträva mot balans 
mellan ekonomi och 
verksamhet. 

Pågår Riktlinjer 
2018 
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4.6.2 Uppdrag från Socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Förvaltningen ska vi 
utgången av 2018 
redovisa en ekonomi 
i balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Förvaltningsledningen 

Socialnämndens prioriterade nyckeltal
för kvalitet 

Följande områden ser socialnämnden som särskilt viktiga att följa upp då de är 
indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvård 
Reducerad läkemedelsanvändning - Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 
Reducerad läkemedelsanvändning- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 
Socialt arbete 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i boendet/hemtjänst/gruppbostaden 
Tid från ärendets start tills beslut är taget 

Tid från beslut till verkställighet 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning 

Hälso- och sjukvård/Socialt arbete 

Basal hygien – Följa basala hygienföreskrifter 
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Omvärldens påverkan på
socialnämndens uppdrag 

Piteå kommun har en åldrande befolkning. Demografiutvecklingen kommer att ställa 
stora krav på kommunen och innebär en utmaning. I kommunen ökar antalet 
personer i åldern 80 år och äldre enligt prognosen med 717 personer mellan åren 
2014 till 2024. Antalet personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period 
med 158 personer. Fram till 2040 kommer antalet över 80 år att öka med ca 1800 
personer enligt beräkningar från Statisticon. Enligt Boverket har det i Sverige 
försvunnit 40 000 platser i särskilt boende för äldre sedan 1994. Endast hälften av 
landets kommuner anser att man har balans i utbudet av särskilda boendeformer för 
äldre. 

2 9453 000 80 år och äldre 
2 228 

1 8142 000 

1 000 
2004 2014 2024 

90 år och äldre 

451500 

400 

300 

200 

100 

234 
293 

2004 2014 2024 



    
        

        
        

     
         

            
           

 
             

          

  
           

           
          
               

             
           

              
            

       
           

          

           
          

           
          

          
  

13 

Ökad kommunal och regional samverkan 
Norrbottenskommunerna behöver öka samordningen när det gäller uppdrag, 
nätverksarbete och kompetensförsörjning inom områden missbruk, psykiatri och 
samsjuklighet. Samverkan behöver intensifieras mellan huvudmännen och övriga 
intressenter. 

Kommunal, regional och statlig styrning ökar 
Nationella riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna ökar. 
Kraven på dokumentation höjs. Mängden statistik som ska levereras in ökar. Detta 
sammantaget kommer att öka kommunens kostnader. Vi ser fler granskningar av 
tillsynsmyndigheter. 

EU 
Med hjälp av EU-medel kan socialtjänsten driva utveckling i projektform. Vi bör i 
framtiden vara aktiva projektägare och ta större ansvar för nya EU-projekt. 

Hälso- och sjukvård 
Demografin tillsammans med den medicinska utvecklingen och E-hälsa säger en del 
om framtidens väntande krav. Kommunens hälso- och sjukvård ställs inför stora 
utmaningar med ökade krav på utveckling, samarbete och samordning av resurser. 
Komplexitet i ärenden går inte att mäta på samma sätt som demografin men klart är 
att komplexitet ställer krav på kompetens och resurser och att vara en lärande 
organisation. Den snabba medicinska utvecklingen innebär att mycket av vård- och 
omsorgsarbetet kommer att ske i det egna hemmet. En utveckling som är bra för 
individen men kan påverka kommunens ekonomi. Klarar kommunen inte av att ta 
emot vårdförskjutningen kan patientsäkerheten påverkas. Kommunen behöver 
planera för att klara av de förändrade förutsättningarna som den nya 
betalansvarslagen kommer att innebära. Beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2017-
2018. 

Egenvård 
Verksamheten behöver i större omfattning få skriftliga underlag från ansvarig läkare 
när det gäller egenvårdsbedömning. Egenvård är när legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Uppföljning av egenvårdbeslut ligger kvar som uppdrag för hälso-
och sjukvårdspersonalen. 



      
            

             
            

         
         

 
           

           

 
           
            

         
               
        

               

               
                

             
          

              
               

              

            
              

                
            

           
            
             

           

              
            

         
         

        
      

14 

Högre medvetenhet hos medborgarna om socialnämndens skyldigheter 
Massmedia och internet är viktiga verktyg som bidrar till en högre medvetenhet, 
samt en ökad individualisering av samhället. Brukare och anhöriga är i högre grad 
medvetna om sina rättigheter och ställer krav. Högre krav ställs på flexibla 
stödformer och individuellt anpassade insatser. Här förväntas brukarmedverkan öka, 
vilket är positivt. Vi ser en trend med fler överklagningar. 

E-tjänster/ välfärdsteknologi 
Flera projekt pågår nationellt och i Piteå kommun. Här finns stor 
utvecklingspotential, både för att hitta optimerade lösningar och ge bättre service. 

Psykisk ohälsa 
Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen påverkas av det 
regelverk som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Bistånd i form av försörjningsstöd 
har en direkt koppling till trygghetssystemens utformning och arbetsmarknaden. 
Ohälsan ökar bland kvinnor i Piteå och då framför allt den psykiska ohälsan bland unga 
kvinnor. Större komplexitet i individuella ärenden genom neuropsykiatriska 
diagnoser. 

Vi ser även att antalet sjukskrivningar pga psykisk ohälsa ökar i vår egen förvaltning. 

Studier visar att cirka 20 procent av alla äldre personer lider av psykisk ohälsa. Inom 
en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk 
ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Samhället kan förvänta sig ett ökat 
behov av stöd och vård för äldre personer med psykisk ohälsa. 

I verksamheten Barn och familj ser vi en koppling mellan ökad psykisk ohälsa och 
anmälningar om barn som far illa pga. våld i olika former. Verksamheten ser även att 
ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder till en mer utsatt situation för barn i Piteå. 

Demens 
Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att 
insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 
år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en 
demenssjukdom. Varje år insjuknar drygt 25 000 personer i en demenssjukdom. Det 
kommer att innebär en stor framtida utmaning för samhället. Samhällskostnaderna i 
riket för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beräknas uppgå till 
drygt 50 miljarder kronor, varav 85 procent av kostnaderna faller på kommunerna, 5 
procent på landstingen och resterande 10 procent på anhöriga eller andra närstående. 

Sjuka/arbetslösa 
Bedömningen är att trenden med en ökad andel individer där sjukdom är orsaken till 
försörjningsstöd kommer att hålla i sig. Fortsatt behov att utveckla samverkan med 
sjukvården och försäkringskassan. Problemet med att läkare inte sjukskriver 
personer i försörjningsstödet kvarstår vilket skapar onödiga svårigheter vid 
rehabilitering. Behovet av arbetsträningsplatser kommer att öka. Förvaltningen 
behöver utveckla sin egen tillgång på platser. 
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Klienter inom psykosocialt stöd är till stor del sjuka eller utan sysselsättning och 
inget säger att det kommer att bli ändring på detta. Här ser vi behov av mer 
individuella lösningar för vår klienter med väldigt snabba ingångar. 

Den totala andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen ökar. 
Det innebär att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten. 

Integration och mångfald 
Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet för ett inkluderande samhälle. Den rådande 
bostadsbristen leder till ökad segregering. 

Trycket på försörjningsstödet kommer att öka när besluten kommer i fatt på 
Migrationsverket. Det finns ett stort behov att tydliggöra ansvarsfrågorna kring 
integrationen inom kommunen särskilt med tanke på kommunens mål om 43000 inv. 

Funktionsnedsatta 
Behovet av individuella anpassade sysselsättningsplatser kommer att öka. Fler 
platser och fler personal krävs för att undvika vite. Medborgarna önskar ökade 
individuella lösningar och större mångfald i utbudet av stödformer för att kunna leva 
ett så självständigt liv som möjligt. 

Inom barn och familj ökar antalet insatser. Det ställs också högre krav på insatsernas 
utformning och innehåll vilket gör det svårare att verkställa. 

På grund av förändrad rättspraxis inom personlig assistans kan fler personer än 
tidigare förlora sina beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa 
personer kan förväntas söka stöd och hjälp i sin dagliga livsföring från kommunen. 
Försäkringskassan i Piteå ser också över sina ärenden kopplat till att den tid HSL-
insatser tar ska bekostas av huvudmannen för HSL-insatsen. Ett stort antal ärenden 
omfattas vilket kommer att vara kostnadsdrivande för kommunen. 

Personalförsörjning 
Socialtjänstens verksamheter står inför en stor kompetensförsörjningsbrist. Antalet 
sökande till sommarjobb fortsätter att minska. Verksamheterna upplever redan nu 
svårigheter att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft inom flertalet 
yrkesgrupper. 

Att efterfråga bredare kompetenskrav har prövats i samband med rekrytering denna 
höst. Det innebar betydligt fler sökande med intressanta inriktningar vilket pekar på 
ett intresse att jobba i Piteå kommun. Här behöver vi få strukturer för att möjliggöra 
bättre rekryteringar i framtiden. Större konkurrens om arbetskraften försvårar 
rekrytering av rätt kompetens till socialtjänsten. 

Generationsväxling 
Socialtjänsten behöver planera för kommande generationsväxling när det gäller 
baspersonal och nyckelfunktioner. Tabellen nedan som bygger på pensionsavgång 
vid 65 år visar att det är 182 personer som slutar sin anställning fram till 2020. Vi 
ser stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen i samma takt. 
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Bostäder 
Liksom de flesta kommuner i landet har vi brist på bostäder. Kommunledningen har 
inrättat en förvaltningsövergripande grupp med uppdrag att öka förutsättningarna för 
socialt utsatta, primärt flyktingar, att hitta bostad i kommunen. Det finns behov av en 
boendestrategi som även inkluderar de människor som i dag har svårt att hitta och 
behålla sin bostad. Som exempel ser vi behov av halvvägshus med dygnet runt 
bemanning samt fler anpassade boenden, då många av våra klienter inte passar in i 
de bostadsformer som finns. Socialtjänstens möjligheter att vara behjälpliga vid 
anskaffning av en bostad är begränsad. Det betyder att de människor som av olika 
anledningar inte får tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden hamnar i ett utsatt läge. 

En bostadsmarknad med tillgång till ett varierat utbud av lägenheter avseende standard 
och hyresnivå skulle förbättra möjligheterna att lösa bostadsfrågan i individärenden. 
Avsaknaden av alternativ gör att socialtjänstens ansvar ökar i frågan. 

Under de närmaste åren finns ett stort behov av att öka antalet särskilda boendeplatser i 
socialtjänsten både för äldre och funktionsnedsatta. 

Missbruk 
Ökad konsumtion och tillgång av alkohol och andra droger får konsekvenser i form 
av ökade kostnader och ohälsa i samhället. 

Socialnämnden ser en ökning av antal hjälpsökande som är mer vårdkrävande vilket 
kräver mer resurser. Fler yngre går snabbare från missbruk till allvarligt beroende. 
Vi önskar bättre samsyn och samarbete med psykiatrin, Af, LSS och stöd till 
försörjning. De som har ett beroende har ofta låg status i samhället och nämnden ser 
att de inte får den hjälp de behöver. Nämnden behöver utveckla arbetet med att 
kunna ge ett bättre och anpassat stöd till personer med samsjuklighet, idag en grupp
där svårighet finns att ge ett bra riktat stöd. Även här krävs utveckling av samarbetet 
med psykiatrin för att kunna arbeta med samtidiga insatser. 

Stödet till anhöriga och närstående 
Krav och efterfrågan på kommunalt anhörigstöd ökar, inte minst från olika intresse-
organisationer. I framtiden blir det ännu viktigare att nå ut till anhöriga med olika 
former av stöd. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Förändringar i driftram 2018 jämfört med 2017 I tkr. 

Ramtillskott, prio barn/unga 8 000 

790Prisökning totalt 

Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar. 

7.1 Ekonomi 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara 
ekonomin och den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. 
Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler 
åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren. 
Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 

7.2 Socialnämndens ramfördelning 2018 

Verksamhet Nettokostnader (tkr) 

Politisk vht / adm / förvaltningsledning 29 262 

Stöd och omsorg 326 661 

Äldreomsorg 478 642 

Totalt 834 565 

7.3 Socialnämndens investeringsbudget 
Investeringar (tkr, löpande pris) 
Investeringsram ospecificerad 
Byte av larmtelefon och växelsystem 
Nytt Demensboende Berget 
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 
Totalt 

2018 
1 000 

700 
63 000 

1800 
66 500 

2019 
1 000 

32 000 

33 000 

2020 
1 000 

1 000 
Kapitalkostnad (avskrivning, int rta) 1 712 4 227 5060 
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7.4 Kvartalsvis rapportering 

Socialnämnden vill ha kvartalsvis rapportering, analys och åtgärder, inom i första 
hand följande områden: 

 Hemtjänst 
 Stöd och omsorg 
 Äldreomsorg 

 Placeringar utanför egna hemmet 
– Barn 
– Vuxna 

Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och 
handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att 
särskilt följa och åtgärda. 

8 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som 
omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller 
SoL och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvårdvården enlig Patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda 
internkontrollplanen för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den 
årliga patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden. 

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom interna kontrollplaner som 
årligen antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till och 
godkänns av nämnden en gång per år i samband med beslut om ny 
internkontrollplan. 

8.1 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 vill socialnämnden särskilt påtala vikten av att 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas. Socialnämnden antog en 
reviderad version av ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 2017-12-20. 
Ledningssystemet innefattar även riskanalys och klagomålshantering. 
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Övergripande kvalitetstankar 
Socialnämnden vill att följande punkter beaktas särskilt då det gäller kvalitén i 
verksamheten. 

9.1.1 Socialt arbete/social omsorg 
Då det gäller det sociala arbetet vill nämnden särskilt betona följande punkter som 
riktlinjer för verksamheten: 
 Medborgaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt 

liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att medborgaren kan ta ansvar 
för sitt eget liv och framtid. 

 Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete/omsorg som 
är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och medborgarens delaktighet. 

 Vid myndighetsutövning ska stödet till den enskilde alltid utgå ifrån utredning 
av den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara sina 
behov. 

 Vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner ska alltid den 
enskildes perspektiv stå i fokus genom hög grad av delaktighet. 

 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. 
En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering. 

9.1.2 Hälso- och sjukvård 
Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, 
dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till 
förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur 
nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. 

Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete 
med hälso- och sjukvård: 
 Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda 

människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada 
 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 

evidensbaserade metoder ska användas 
 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans självbestämmande och integritet 
 Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vård skador 
 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge 

säker vård och rehabilitering 



Antagen av socialnämnden 2015-02-18

Beslutad av Socialnämnden 2016-02-17
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1 Inledning 
Denna bilaga innehåller planeringsförutsättningar, internbudget, verksamhetsför-
ändringar, verksamhetsbeskrivningar samt organisationsskisser för Stöd och omsorg. 

1.1 Planeringsförutsättningar 
Stöd och omsorg ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

Vi ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inrikta oss på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

Vi ska ge ett sådant stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar så att det ger 
dem goda levnadsvillkor och att de därmed kan leva ett liv som andra. 

Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 
65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av 
funktionsnedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för 
personer med demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom
Äldreomsorgen. Verksamhetsområdet Stöd till försörjning och daglig verksamhet 
samt verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvariga för att möta behov hos 
piteborna oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård. 
Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har ansvar för samtliga pitebor, 
oavsett ålder, vad gäller kvinnofrid och familjerådgivning. Samtliga verksam-
hetsområden har ett särskilt ansvar för att barns bästa ska komma i främsta rummet. 

Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete under 2018 sker 
inom de olika verksamhetsområdena. Förändrings- och utvecklingsarbete som är 
gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden eller externa samverkans-
parter ska genomföras och planeras som avdelningsgemensam utveckling på 
uppdrag av avdelningschefen. 
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1.2 Internbudget Stöd och omsorg 

Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto 
Avdelningsgemensam verksamhet 1 861 5 099 6 960 -1 030 5 930 
Försörjningsstöd 23 462 25 507 48 969 -4 012 44 957 
Vuxna funktionsnedsatta 130 219 55 659 185 878 -116 782 69 097 
Barn och familjer 58 434 23 700 82 134 -8 138 73 996 
Psykosocialt stöd 115 812 20 954 136 766 -4 085 132 681 
Totalt 329 787 130 919 460 707 -134 046 326 661 

5 930 
44 957 

69 097 

73 996 

132 681 

Avdelningsgemensam verksamhet Försörjningsstöd Vuxna funktionsnedsatta 

Barn och familjer Psykosocialt stöd 
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2 Verksamhetsbeskrivningar 

2.1 Verksamhetsförändringar 
- RSMH sagt upp avtal för träffpunkten. Arbete för att hitta annan drift pågår 
- Ramtillskott är tillfört verksamhetsområdet Barn- och familj vilket gör att vi 

kan bemanna med egen personal 
- Solrosens korttids har flyttat till före detta Gästgivarens lokaler i Öjebyn 
- Alternativa lokaler för Berggatans boende utreds 
- Utredning pågår om möjlighet att driva ett boendechefsområde som 

intraprenad/resultatenhet 
- Utredning pågår om vilka tjänster som skulle kunna gå att sälja till Älvsbyn 
- Under året finns en korttidsplats (projekt) i anslutning till Linnéboendet 
- EU-projekt 2018 – 2019 för kompetensutveckling av personliga assistenter 
- Projekt i tre år för sysselsättning som Föreningsservice driver, SO deltar. 

Projektet drivs med pengar från Allmänna arvsfonden. 
- 1,0 projektanställd (statliga medel) för 50 % anhörigstöd + 50 % arbets-

anpassare med inriktning mot stöd till psykiskt funktionsnedsatta 
- 1,0 projektanställd (statliga medel) arbetsanpassare med inriktning mot stöd 

till psykiskt funktionsnedsatta 

2.2 Avdelningsledning 
Verksamhet: 
Avdelningschef 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Fakta: 
1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Verksamhetsutvecklare 

Beskrivning 
Styrdokument och nyckeltal, utredningar, uppföljningar, 
information, POSOM, övergripande kvalitetsarbete, 
säkerhet, praktikplaceringar, projekt, statistik 

Fakta: 
1,0 tjänst 

Tjänsteköp av äldreomsorgen 
Verksamhet: 
Rehabilitering: 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet i hela SO, 
samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk. 
Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 
2014 

Fakta: 
2 tjänster (1 sjukgymnast + 
1 arbetsterapeut) 

Verksamhet: 
Sjuksköterskor 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet i hela SO. 
Tjänsteköp av äldreomsorgens hemsjukvård från och med 2014 Fakta: 

3,5 tjänster 
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2.3 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till barn och 
familjer (BoF)
Barn 0-18 år och LVU 0-21 år 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Personalredovisning, socialregister, fakturahantering, 
posthantering, handkassa, övrigt administrativt arbete Fakta: 

2,0 tjänster 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
Barn och ungdomsutredare 

Beskrivning 
Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp 
insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU. Avser 
även ensamkommande barn. Resurs för att möta behov av 
barnskydd i migrationsverkets asylboenden i kommunen 

Fakta: 
17,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
LSS/kontaktpersonsgruppen 

Beskrivning 
LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare 
LSS och SoL. Samordning av medling och ungdomstjänst Fakta: 

3,0 tjänster 

Verksamhet: 
Familjehemsgruppen 

Beskrivning 
Rekryterar, utreder och stöttar familjehem och kontakt-familjer. 
Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar 

Fakta: 
4,5 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Mottagning 

Beskrivning 
- Tar emot anmälningar och ansökningar 
- Gör förhandsbedömning av anmälningar 
- Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 

andra verksamheter 
Fakta: 
3,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Familjerätt 

Beskrivning 
Utredningar – vårdnad, boende, umgänge, adoption, faderskap 
Råd och stöd – vårdnad, boende, umgänge 

Fakta: 
2,0 socialsekreterare 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Våga Vilja 

Beskrivning 
Dagligt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. I 
verksamheten bedrivs skola Fakta: 

4,0 tjänster & 0,5 lärarresurs 
från skolan 

Verksamhet: 
Familjebehandlare 

Beskrivning 
Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer 

Fakta: 
6,0 familjebehandlare 
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Verksamhet: 
Kvinnofrid 

Beskrivning 
1,0 tjänst skyddat boende 
1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor samt 
myndighetsutövning och behandlingsinsatser till vuxna som 
utsatts för våld i nära relation 

Fakta: 
2,0 tjänster 
Verksamhet: 
Familjerådgivare 

Beskrivning 
Familjerådgivning och samarbetssamtal 

Fakta: 
2,0 tjänster 

Verksamhet: 
Ungdomsmottagningen 

Beskrivning 
Samverkan med landstinget 
Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13 - 23 år 
Har även uppdrag driva ungdomsmottagning i Arvidsjaur och 
Arjeplogs kommuner 
0,75 tjänst finansieras via statsbidrag 

Fakta: 
1,75 kurator 

Verksamhet: 
Korttidsvistelse LSS 

Beskrivning 
Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt 
funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av 
miljöombyte. 
Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids, 
Kronbodstigen 3. Öppet veckans alla dagar 

Fakta: 
Solrosen 8,85 tjänster 

Verksamhet: 
Korttidstillsyn/korttidsvistelse 
LSS 

Beskrivning 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, om behov 
finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. 
Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: 
Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 
Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag – måndag 

Fakta: 
Korallen 8,67 tjänster 

Verksamhet: 
Vårdsamordning 

Beskrivning 
Samordning av interna och externa vård- och 
behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva 
insatser på hemmaplan för att undvika placeringar 

Fakta: 
1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t.ex. 
 kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare 
 familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård 
 HVB-hem och SIS-institutioner 
 medling, ungdomstjänst 
 uppdragstagare LSS mm 

Fakta: 
Budget ca 28 mkr 

Arbetsledning 
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Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi 

Fakta: 
5,0 tjänster 

2.4 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta, VF 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst- och 
riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska 
transaktioner inom personlig assistans, sekreterarskap i KTR och 
facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, fakturahantering, 
IntraPhone, Time Care Pool, schemaläggning 

Fakta: 
3,0 tjänster 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
LSS-handläggare 

Beskrivning 
Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen om 
Riksfärdtjänst. Verkställighet av insatser/bistånd Fakta: 

4,0 tjänster 

Verksamhet: 
Handläggare av 
Bostadsanpassningsbidrag 

Beskrivning 
Bostadsanpassning till personer 0 - 64 år Tillgänglighetsombud 

Fakta: 
0,5 tjänst 

Verksamhet: 
Personlig assistans 

Beskrivning 
I Piteå är 126 personer beviljade insatsen personlig assistans (10 
LSS samt 116 SFB § 51), varav 45 har valt Piteå kommun som 
utförare. Dessutom verkställs det 1 beslut enligt SoL på uppdrag 
av Barn och familj 

Av de som valt kommunen som anordnare är 43 personer 
beviljade assistans enligt SFB § 51, 2 personer enligt LSS och 1 
beslut enligt SoL 

Fakta: 
264 tillsvidare/månads-
anställda + 24 PAN-anställda 
2017-12-31 samt ca 100 
timanställda vikarier 

Verksamhet: 
Trygghetstelefon 

Beskrivning
Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till 
personer under 65 år. Dövblindombudet installerar och 
underhåller larmen 

Fakta: 
Ca 0,20 % 

Verksamhet: 
Dövblindombud 

Beskrivning 
Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och 
dövblindaFakta: 

0,55 tjänst 

Verksamhet: Beskrivning 
Rehabilitering Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i 
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gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Fakta: 
0,5 tjänst 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Hemtjänst, ca 6,3 mkr, köps av ÄO. Ca 350 tim/vecka 
 Privat personlig assistans 33,3 mkr, berör 18 privata företag 

samt 2 egna företag. Avser de 20 första timmarna i samtliga 
ärenden, kostnader för LSS-ärenden, tillfälliga utökningar 
samt sjuklönekostnader 

 Kontaktperson/Kontaktfamilj/Anhörigvårdare/ 
Avlösarservice/Ledsagare, ca 3,4 mkr 

 Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3,7 mkr 

Fakta: 
Budget ca 47 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
VO-chef, chefer för personlig 
assistans 

Beskrivning 
Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet 
och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina 
respektive ansvarsområden samt mellan varandras 
ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och budget 

Fakta: 
8 tjänster 

2.5 Verksamhetsbeskrivning – Psykosocialt
stöd till vuxna, PS 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Personalredovisning, socialregister, fakturahantering, 
posthantering, hyreskontrakt, övrigt administrativt arbete Fakta: 

1,0 tjänster 

Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med 
beroendeproblemFakta: 

2,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Öppenvård missbruk 

Beskrivning 
Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller 
beroendeproblem och deras anhöriga Fakta: 

8,0 behandlare 

Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning för personer med psykiska- och/eller 
neuropsykiska funktionsnedsättningar Fakta: 

1,0 socialsekreterare 

Verksamhet: Beskrivning 
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Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till 
personer med psykiska- och/eller neuropsykiska 
funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att 
möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett fungerande liv i 
samhället 

Verksamhet: 
Boendestöd (omsorgen) 

Beskrivning 
Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer som bor i 
eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna 
boendet och ett fungerande liv i samhället 

Fakta: 
4,5 Boendestödjare 

Verksamhet: 
Personligt ombud 

Beskrivning 
Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med 
omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är 
att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd 
från samhället och nätverket. 
Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring stöd och 
ansökan om hjälp för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Fakta: 
3,0 personliga ombud 

Verksamhet: 
Stödboende missbruk 

Beskrivning 
Stödboende för personer med missbruksproblem som är i behov 
av stöd för att klara sin vardag Fakta: 

4 boendehandledare 
8 boendeplatser 

Verksamhet: 
18 Gruppbostäder (omsorg) 

Beskrivning 
Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande tillsyns-
och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro 
av personal är nödvändig. Alla insatser utgår från 
genomförandeplan där varje brukare så långt som möjligt alltid 
ska vara delaktiga 

Fakta: 
117,84 åa boendehandledare 
115 boendeplatser 

Verksamhet: 
5 särskilda boenden för psykisk 
funktionsnedsättning 

Beskrivning 
Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar 
inom psykiatri, neuropsykiatri med samsjuklighet. 
Personalen arbetar med metoder som motiverande samtal, 
genomförandeplaner samt kartläggningsmetoden Ett 
självständigt liv (ESL) för att stärka brukarens tro på sin 
förmåga och möjlighet till förändring 

Fakta: 
38,77 boendehandledare, 
varav 1.0 är metodstöd till alla 
boenden. 
52 boendeplatser 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 
Fakta: 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Kontaktperson/Ledsagare 
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Budget ca 10 mkr  Träffpunkter 
 Missbruksboenden 
 Öppenvård - missbruk 
 Slutenvård - missbruk 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi 
Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av 
enhetschefstjänst 

Fakta: 
1,0 VO-chef 
1,0 Enhetschefer 
7,0 Boendechefer 
1,0 Chefsstöd 

2.6 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till 
försörjning och daglig verksamhet, FöDa 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Receptionen för hela avdelningen Stöd och omsorg. 
Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till 
försörjning och daglig verksamhet. Bland annat följande 
ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, 
socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, 
posthantering, handkassa, övrigt administrativt arbete. 
Dödsboanmälningar 

Fakta: 
4,50 administratörer 

Myndighetsutövning mm 

Verksamhet: Beskrivning 
Utredare av försörjningsstöd Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om 
Fakta: ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och 
11,50 socialsekreterare hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och 

självständigt liv 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Topasen, Kristallen och Safiren 

Fakta: 
12,0 tjänster 

Verksamhet: 
SAVO 

Beskrivning 
SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika 
funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) 
Här utförs beställningsarbeten till olika företag Verksamheten är 
indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten 

Fakta: 
5,0 arbetsinstruktörer 

Verksamhet: Beskrivning 
Arbetsanpassare Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet/sysselsättning 

kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd Fakta: 
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3,0 arbetsanpassare av arbetsanpassare 

Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om daglig 
verksamhet utför sysslor på äldreboenden Fakta: 

2,0 tjänster 

Verksamhet: 
Köp av sysselsättnings-
verksamhet 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
 Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 

personer/månad (heltid) 
 Repris återvinningsmarknad, daglig 

verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad 

Fakta: 
Budget ca 1 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi 

Fakta: 
4,0 tjänster 

3 Organisationsskiss 
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Avdelningschef 

Verksamhetsutvecklare 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
Kommunala förebyggande rådet 

VO Stöd till 
Försörjning och 

Daglig verksamhet 

VO Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 

VO Stöd till barn 
och familjer 

VO Psykosocialt 
stöd till vuxna 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Resurscentrum 

Familjehemsgrupp 
Korttids/Fritids 

Våga vilja 
Familjebehandlare 
Familjerådgivning 

Ungdomsmottagning 
Kvinnofrid 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Personlig assistans 
Stöd till dövblinda 

Rehab 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Daglig verksamhet 

Sysselsättning 

Egen verksamhet 
Myndighetsutövning 

Administration 
Alkohol- och 

narkotikagrupp 
Särskilda boenden 
Kategoriboenden 

Boendestöd 
Personligt ombud Köpt verksamhet 

Avlösarservice 
Ledsagarservice 

Kontaktperson/familj 
Hemtjänst 

Familjehem 
Färdtjänst 

Riksfärdtjänst 
Bostadsanpassning 

Trygghetslarm 
Matservice 

Anhörigvård 

Köpt verksamhet 
Daglig verksamhet 

Sysselsättning 
HSL-verksamhet 

Köpt verksamhet 
Institutionsvård 

Familjehem 
Arvodesanställda 
Ledsagarservice 
Avlösarservice 

Kontaktperson/familj 

Köpt verksamhet 
Institutionsvård 

Boenden 
Kategoriboenden

Öppenvård 
Kontaktperson 

Familjehem 
Hemtjänst 

Träffpunkter 
Arvodesanställda 
HSL-verksamhet 
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3.1 Struktur och bemanning – särskilda boenden 

Gränden 
Öjebyn 

4 platser, 
2 närboende 

6,58 åa 

Birkarlen 
Öjebyn 

4 platser, 
2 närboende 

5,59 åa 

Liljan 
Centrala stan 

4 platser, 
2 närboende 

5,67 åa 

Kanalgatan
Öjebyn 

10 platser 
6,32 åa 

* 

Opalen 
Centrala stan 

6 platser 
5,96 åa 

Videvägen 
Munksund 
6 platser 
5,96 åa 

Leoparden 
Centrala stan 
5 platser, 1 
närboende 

5,97 åa 

Hamnplan 
Centrala stan 

2 platser, 
4 närboende 

5,34 åa 

Strömnäs 

6 platser 
5,58 åa 

Lönnen 
Centrala stan 

5 platser, 
1 närboende 

5,60 åa 

Blå Kullen 
Öjebyn 

8 platser 
9,00 åa 

Kronbodsvillan 
Öjebyn 

8 platser 
9,70 åa 

Kollektivet 
Centrala stan 

4 platser, 
4 närboende 

8,25 åa 

Ankargrund 
Djupviken 
4 platser, 

2 närboende 
6,09 åa 

Munksund 

4 platser 
7,36 åa 

Renen 
Centrala stan 

5 platser, 
1 närboende 

5,93 åa 

Parken 
Centrala stan 

7 Platser, 
2 sviktplatser 

8,00 åa 

Linnéboendet 
Öjebyn 

12 platser, 
3 närboende 

10,09 åa 
* 

Saxofonen 
Öjebyn 

14 platser, 
2 närboende 

8,43 åa 

Berggatan 
Munksund 
7 platser, 

1 närboende 
5,25 åa 

* 

Småstuge 3 
Öjebyn 

5 platser, 
1 utredningsplats 

7,00 åa 

Småstuge 5 
Öjebyn 

6 platser, 
1 utredningsplats 

8,00 åa 

Gärdet 
Roknäs 

4 platser 
4,94 åa 

Nygården 

8 platser 
3,25 åa 

Boendestöd 
(omsorg) 
4,50 åa 

Dag/kväll 

Dygnet runt/journatt 

Dygnet runt/vaken natt 

Ordinärt boende 

* Är inte anpassad 
för personer som är 
rullstolsburna 

Totalt 169 platser, varav 2 sviktplatser och 2 utredningsplatser. 



 
  

1
Beslutad av socialnämnden 20xx-xx-xx 
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1 

Inledning 
Bilagan beskriver äldreomsorgens verksamheter och följer socialnämndens 
verksamhetsplan för övergripande målsättningar under året. Bilagan omfattar planering 
för år 2018 och samordnas med budget och verksamhetsplan för hela kommunen. 

2 Planeringsförutsättningar för 
äldreomsorgen 

Demokrati och öppenhet 
 Verksamheten ska utformas efter brukarnas önskemål inom givna ramar och 

riktlinjer. Insatserna för äldre och funktionsnedsatta ska bygga på respekt för den 
enskildes behov. Hänsyn ska tas till den enskildes resurser. 

 Den enskilde ska inte utsättas för beslut eller diskussioner ”över huvudet” på sig 
själv och man ska kunna bli lämnad i fred om man så vill. Självbestämmande 
innebär att den enskilde får vara med och bestämma om sina livsvillkor. 

 Verksamheten ska präglas av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att 
stödja brukarnas känsla av sammanhang. För att uppnå detta måste förutsättningar 
skapas så att varje enskild brukare ska ha möjlighet att uppleva meningsfullhet. 
Brukaren ska erbjudas hjälp att göra tillvaron begriplig kopplat till dennes 
förmåga. För att få hanterbarhet i sin livssituation måste brukaren få hjälp att skapa 
en balans mellan belastning och egna resurser. 

 Målsättningen är att göra så likvärdiga bedömningar som möjligt. Detta uppnår vi 
genom framtagna riktlinjer för insatser samt gemensam genomgång av ärenden. 
Bedömningarna ska i första hand göras i den enskildes hem. 

 Vi ska vara begripliga och öppna i våra kontakter med medborgarna för att ge ett 
bra bemötande. Information om äldreomsorgens verksamheter ska utformas så att 
den skapar tillgänglighet till service, hjälp och stöd i olika former för de 
pensionärer som är i behov av det. 

 Det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska anlitas regelmässigt som referensorgan 
i frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. För att stimulera 
pensionärsorganisationernas verksamhet utgår ett ekonomiskt stöd. 

 Varje vård- och omsorgsboende ska årligen bjuda in till träffar där anhöriga får 
information och möjlighet till dialog i frågor som rör verksamheten. 

 Äldreomsorgen ska samverka med landstinget, kyrkor och trossamfund, olika 
föreningar och organisationer. 

Livsmiljö 

 Äldreomsorgens insatser ska ge möjlighet till kvarboende i den invanda hemmiljön 
och när inte det räcker ska det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. Fler 
kommer att behöva anpassade bostäder och alternativa boendeformer i framtiden. 
Ansvaret för senior- och trygghetsboende ligger på allmänna eller privata 
fastighetsägare. Seniorboende- en boendeform inom ramen för ordinärt boende i 
flerbostadshus med god fysisk tillgänglighet och hiss. De boende måste ha uppnått 
en viss angiven ålder för att få flytta in. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån 
och vem som får flytta in. Trygghetsboende- en boendeform inom ramen för 
ordinärt boende med god fysisk tillgänglighet, hiss, gemensamhetslokal, 
trygghetslarm och tillgång till servicevärd, värdinna eller motsvarande vissa tider. 
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Fastighetsägaren beslutar vem som får flytta in utifrån uppsatta kriterier. Särskilt 
boende- en boendeform för äldre med behov av särskilt stöd med omfattande 
vård- och omsorgsbehov dygnet runt. I boendeformen gäller helinackordering och 
kommunen ansvarar för insatserna förutom sådana som ges av läkare. För 
inflyttning fordras en utredning och rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Kommunens biståndshandläggare ansvarar för utredningen och beslutar vem som 
får flytta in. 

 Genom färdtjänst och riksfärdtjänst ska kontakt med anhöriga och vänner 
underlättas. 

 För att äldre ska ha möjlighet att komma ut och träffa andra och därmed motverka 
isolering och ensamhet ska frivilligcentraler finnas i de olika kommundelarna. 

Personal 
 Alla anställningar ska bygga på heltidstjänster med möjlighet att söka tjänstledigt. 
 Kommunens insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både när det gäller 

innehåll och personal. Personalens kompetens ska ständigt utvecklas och tas 
tillvara. För att nå en god kvalitet på äldreomsorgen arbetar vi för att all personal 
ska ha utbildning. 

 Brukarnas behov ska vara styrande vid arbetstidsförläggning, vilket i sin tur 
påverkar antal arbetsdagar, fördelning av personal över dygnet och 
helgtjänstgöring. 

 Alla brukare skall ha en kontaktperson. Kontaktpersonen har det övergripande 
ansvaret för brukaren. Den skall svara för anhörigkontakt och upprättande av 
genomförandeplaner. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar att vara lyhörd för 
sina brukares individuella behov av omvårdnad, stöd och social service. 

Ekonomi 
 Verksamheten ska förena rätt kvalitet med ett effektivt resursutnyttjande. Resurserna 

ska användas så effektivt som möjligt och med en så bra kvalitet som möjligt, där 
brukarnas behov ligger till grund för fördelning av resurser. Verksamheten ska 
präglas av god ekonomisk hushållning. 

 Målen och ambitionsnivån för kommunens verksamheter ska stämma överens med 
lagstiftningen. De ekonomiska förutsättningarna och därmed ambitionsnivån ska 
stämma överens med målen. För verksamheten ska finnas tydliga och realistiska 
budgetprinciper som är väl kända i politik och förvaltning. Det ska finnas 
ansvarstagande och samverkan mellan politik, ledning och anställda. 

 Rätt hjälp - Kommunens ambitioner och värdighetsgaranti ska utformas inom 
ramen för lagstiftning/rättssäkerhet och den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen. 

 På rätt tid - Tiden mellan ansökan och verkställd insats ska vara så kort som 
möjligt. 

 På rätt plats - Personer ska i första hand erhålla omvårdnad och service i ordinärt 
boende. Målet är att personer som är utskrivningsklara vid somatisk korttidsvård 
inom tre dagar ska beredas hjälp i ordinärt boende eller på särskilt boende. 

 Med rätt person - Målsättningen är att tillsvidareanställd personal ska ha lämplig 
vård- och omsorgsutbildning. Målsättningen är att ha en god personalkontinuitet. Det 
vill säga låg personalomsättning kopplat till den enskilda brukaren. 

 Till rätt kostnad - Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas inom ramen 
för beslutad budget. Budgeten ska följas upp och redovisas månadsvis. 
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Hälso- och sjukvård 
 Målet är att ge god hälsa och vård på lika villkor för alla. Vården ska vara av god 

och säker kvalitet utifrån hälso- och sjukvårdslagen och tillgodose den enskilda 
människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada. 

 Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker 
vård utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 
evidensbaserade metoder ska användas. 

 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 
enskilda människans självbestämmande och integritet. 

 Vården ska verka för goda kontakter och information mellan den enskilde, anhöriga 
och personal. 

 Verksamheten ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta för att 
förhindra vårdskador. 

 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge god och 
säker vård, rehabilitering och hjälpmedel för de som vistas i ordinärt boende, bor i 
särskilt boende eller vistas i dagverksamheter. 
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3 Internbudget 

3.1 Verksamheter 

Internbudget, verksamheter 

Avdelningsgemensamt 

Ordinärt boende 

Utredning/Bedömning/Avlösning 

Särskilt boende 

Summa 

Personal-
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Totala 
kostnader Intäkter Netto 

9 565,0  7 400,2  16 965,2 16 965,2 

47 056,1  27 536,3  74 592,4 74 592,4 

141 526,4  13 681,6  155 208,0 155 208,0 

228 236,4  23 305,4  251 541,8 251 541,8 

426 383,8  71 923,6  498 307,4 19 665,0  478 642,4 
Avdelningsgemensamt Ordinärt boende 

Utredning/bedömning/avlösning Särskilt boende 
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4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Verksamhetsförändringar 
 Innovationsprojekt 
 Fortsatt arbete med nytt vård- och omsorgsboende på Berget. 

4.2 Verksamheter 

4.2.1 Biståndsbedömning 
Biståndshandläggaren utreder och beslutar om insatser efter ansökan av den enskilde. 
Hänsyn tas till om behovet kan tillgodoses på annat sätt exempelvis av hemmavarande 
make/maka/barn. För att kunna ge rätt och likvärdig insats i hela kommunen är 
biståndshandläggaren i behov av bra underlag som kan ligga till grund för 
biståndsbesluten. Utredningsteamet bistår med kompletterande utredning och bedömning 
av funktioner och aktivitetsförmåga. Utredningar och bedömningar ska i första hand 
göras i den enskildes hem. Ambitionen är att påbörja utredning direkt efter ansökan om 
hemtjänst. 

4.2.2 Hemtagningsverksamhet 

Hemtagningsverksamheten består av tre team, 
 SIP teamet ansvarar för samordnad individuell planering hos den enskilde. 
 Utredningsteamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som 

utreder och bedömer aktivitetsförmågan för att öka den enskildes självständighet. 
Utredningen ger underlag för beslut om fortsatta hjälpinsatser. 

 Vård och omsorgsteamet bedömer, utför vård, omsorg och social service med målet 
att trygga äldre i ordinärt boende under 2-3 veckor för att sedan överlämna till 
ordinarie hemtjänstgrupp. 

4.2.3 Rehabenhet 
Rehabteamet består av nio arbetsterapeuter och fyra fysioterapeuter. De är uppdelade i 
fyra team som arbetar i fyra olika distrikt över kommunen. De ansvarar för 
rehabiliterings- och förebyggande arbetsmiljöinsatser i särskilda boenden och ordinärt 
boende i form av: 
 bedömning, behandling, träning 
 utprovning av hjälpmedel 
 handledning av personal 
 konsultation vid arbetsmiljöinsatser 
 förflyttningsutbildning 
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4.2.4 Stöd i eget boende 

4.2.4.1 Hemtjänst 

Stöd i eget boende vänder sig i huvudsak till personer över 65 år. För dagverksamheter, 
frivilligcentraler och avlösning gäller ingen åldersgräns. Stödet avser insatser som ska 
erbjudas personer som inte klarar den dagliga livsföringen. Samtal och umgänge ingår 
som en naturlig del vid dessa insatser. Service, omvårdnad och egenvård kan erbjudas 
alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Service kan ges i form av städning, tvätt, 
inköp, matservice och ledsagning. 

4.2.4.2 Egenvård 

Egenvård innebär hälso- och sjukvårdsinsatser som legitimerad personal bedömt att den 
enskilde själv klarar att ta ansvar för. Om den enskilde inte själv klarar att utföra insatsen 
praktiskt, kan den enskilde söka hjälp med insatsen enligt SoL. 

4.2.4.3 Hemsjukvård 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser är målsättningen att den enskilde medborgaren 
ska ta sig till hälsocentralen. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för 
medborgare över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen. Det kommunala ansvaret 
omfattar hemsjukvårdsbesök och hembesök dygnet runt av sjuksköterska. Vardagar 
dagtid hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut. Hemsjukvården ansvarar även för 
sjukvården i stöd- och omsorgsboendena. Kommunen har ansvaret för 
hemsjukvårdsinsatsen från den dag behovet uppstår och samordnad individuell plan, 
(SIP) har upprättats. Beslut om hemsjukvård fattas av legitimerad personal. Vissa insatser 
kan på beställning delegeras till kommunens hemtjänstpersonal. Kommunen ansvarar för 
medicinsk fotvård för de som inte kan ta sig till hälsocentralen. 

4.2.4.4 Hjälpmedel 

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där 
hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta 
behandlingar eller förebygga komplikationer. Kommunen har förskrivnings- och 
kostnadsansvar för hjälpmedel till medborgare enligt tröskelprincipen men även för 
hjälpmedel enligt länsgemensamma riktlinjer som kräver hembesök. 

4.2.4.5 Anhörigvård 

Anhörigvård kan beviljas i undantagsfall och bedöms på samma sätt som hemtjänst. 

4.2.4.6 Trygghetstelefon 

Målgrupp för trygghetstelefoner är personer över 65 år som bor självständigt och som 
på grund av funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer 
och inte kan larma omgivningen genom att använda den vanliga telefonen. Detta gäller 
främst personer som ramlar och som inte själva kan ta sig upp eller personer som 
upplever stor otrygghet. Erhållandet av trygghetstelefoner är avgiftsbelagd. Larm från 
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trygghetstelefoner ska under dagtid åtgärdas av personalen i hemtjänsten och under 
nattetid av nattpatrullerna. 

4.2.4.7 Nattpatrull - omsorg 

Nattpatrullen ska tillgodose behovet av insatser under natten i enskilda hem. Insatserna 
från nattpatrullerna ska vara planerade besök samt att svara på trygghetslarm. Det finns 
två patruller som arbetar mellan kl. 21.00 - 07.00 samt en nattpatrull som arbetar kl. 
20.30 - 01.30 varje natt. 

4.2.4.8 Ledsagning 

En person som har en varaktig funktionsnedsättning och har behov att bryta isolering för 
att kunna leva självständigare liv kan få ledsagarservice. 
Den enskildes behov ligger till grund för den individuella prövningen, en skälig 
levnadsnivå ska uppnås. Det innebär att antalet timmar som beviljas varierar i olika 
ärenden. Biståndshandläggare kan bevilja ledsagarservice upp till max 12 timmar per 
månad. Servicen ska utföras av arvodesanställda ledsagare eller hemtjänstpersonal. 

4.2.4.9 Dagverksamhet 

Dagverksamheter erbjuds personer som har ett demenshandikapp och bor i eget 
boende. Dagverksamheter finns på Munkberga och Trädgårdsvillans dagverksamhet. 
För att komma till dagverksamheten krävs biståndsbeslut. 

4.2.4.10 Frivilligcentraler 

Frivilligcentralen Samvaron ska bedrivas med hjälp av organisationer, föreningar och 
frivilliga/volontärer. Samvaron finns i centrala Piteå, Hortlax, Roknäs, Norrfjärden, 
Rosvik och Öjebyn. Frivilligcentralen ska vara en naturlig samlingspunkt för äldre där 
det ska finnas aktiviteter som efterfrågas av besökarna. Äldre ska få förutsättningar att 
må bra både fysiskt och psykiskt genom att kunna ha roligt tillsammans med andra. 
Samvaron ska motverka ensamhet och isolering. Besökarna ska ha medbestämmande 
beträffande inriktning och utformning av olika kultur- och hobbyaktiviteter. 

4.2.4.11 Trädgårdens äldrecentra 

Trädgårdens äldrecentra är en verksamhet som huvudsakligen riktar sig till personer 
som är 65 år och äldre och bor i eget boende och deras anhöriga. Det finns 36 rum för 
personer i behov av att få avlösning/växelvård eller heldygnsbedömning gällande 
aktivitetsförmåga/behov av hjälp. Det är biståndshandläggaren som beviljar beslut om 
vistelsen och efter beslutet kan anhöriga boka plats för avlösning direkt med 
personalen. Gästerna kan vara där några timmar, en dag, kväll, natt eller en längre 
period enligt biståndsbeslutet. Syftet är att hjälpa och stödja anhöriga att klara 
omsorgen i hemmet och att så långt det är möjligt uppehålla gästernas funktioner för att 
klara den dagliga livsföringen. Heldygnsbedömningen ligger till grund för 
biståndshandläggarens utredning av insatser i hemtjänst eller särskilt boende. Vid 
Trädgårdens äldrecentra erbjuds även anhörigstöd och demensstöd med olika 
yrkeskompetenser. 

https://4.2.4.11
https://4.2.4.10
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4.2.4.12 Anhörig- och demensstöd 

Stöd till anhöriga kan ges genom: 
 Avlösning på Äldrecentrat 
 Avlösning i hemmet 
 Hemtjänst 
 Dagverksamhet för dementa 
 Frivilligcentraler 
 Anhörigstöd på Äldrecentrat 
 Förebyggande uppsökande verksamhet 

4.2.4.13 Bostadsanpassningsbidrag 

Syftet med insatsen är att ge möjlighet för människor med funktionsnedsättningar att 
göra individuella anpassningar av bostaden som den enskilde behöver för att leva ett 
självständigt liv och kunna bo kvar i den egna bostaden. 

4.2.4.14 Uppsökande verksamhet 

Syftet med den uppsökande verksamheten är att erbjuda hembesök en gång per år till 
personer över 90 år som bor i ordinärt boende och inte har insatser från hemtjänsten. Vid 
besöken får den enskilde information om vad äldreomsorgen kan erbjuda den dagen 
personen får ett behov av insatser. Informationen handlar om vart de ska vända sig för att 
ansöka om hjälp och hur man förebygger risker och olyckor hos äldre. 

4.2.5 Särskilda boendeformer 
De särskilda boendeformer som finns är: vård- och omsorgsboende, demensboende och 
korttidsboende i väntan på särskilt boende. 
Personal finns dygnet runt och insatser ges i form av: 
 stöd i form av hjälp till självhjälp utifrån behov 
 personlig omvårdnad, tillsyn och hjälp vid förflyttning och hjälp med mat 
 kommunal hälso- och sjukvård med tillgång till sjuksköterska 
 service ex städning, tvätt och inköp 
 rehabilitering och utprovning av tekniska hjälpmedel med tillgång till 

arbetsterapeut- och fysioterapeutresurser. 

Hyresgästerna tecknar eget kontrakt och är berättigade till statligt bostadstillägg enligt 
gällande regler. Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad. Tillgång till 
sjuksköterska finns dygnet runt. Under vardagar finns tillgång till sjukgymnast och 
arbetsterapeut. 

Plats kan erbjudas personer som har betydande svårigheter i sin livsföring och 
omfattande behov av insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boende med hjälp och 
stöd av hemtjänst och anhöriga. Målsättningen är att personerna ska kunna bo kvar till 
livets slut. Flyttningar kan dock förekomma i undantagsfall. 

För inflyttning till vissa enheter för personer med demenssjukdom gäller att man är 
medicinskt utredd av hälso- och sjukvården och har en demensdiagnos. För inflyttning 
vid Munkberga demensboende krävs också att man är fysiskt rörlig på grund av 

https://4.2.4.14
https://4.2.4.13
https://4.2.4.12
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lokalernas beskaffenhet. Vid alla särskilda boenden ska vi sträva efter så få flyttningar 
som möjligt för omsorgstagarna. 

Alla brukare ska ha en patientansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och fysioterapeut. 

Särskilda boenden och bemanning 
Äldreomsorgen har 478 lägenheter fördelat enligt nedan: 

Namn på 
boende 

Vård- och 
omsorgs-
boende 

Demens-
boende 

Årsarbetare 
vård-
personal 

Antal 
årsarb/lägenhet 

Berggården 64 53,44 0,835 

Mogården 60 50,10 0,835 

Munkberga 40 33,40 0,835 

Källbogården 39 32.57 0,835 

Österbo 48 40,08 0,835 

Öjagården 33 28,18 0,853 

Norrgården 40 18 48,43 0,835 

Rosågränd 18 15,03 +1,0 0,89 

Hortlaxgården 30 30 50,10 0,835 

Roknäsgården 23 23 38,41 0,835 

Totalt 262 204 

Villa Utkiken 12 11,52 0,96 

Vid fler boende (parboende) än lägenheter utgår ett resurstillskott med 1 328 kr/ dygn. 
För att klara nattbemanningen utifrån arbetsmiljöskäl har Rosågränd 1,0 extra 
årsarbetare. 
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4.2.6 Resor 

4.2.6.1 Färdtjänst 

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Personer 
som på grund av funktionsnedsättning har synnerliga svårigheter att använda allmänna 
kommunikationsmedel är berättigade till färdtjänst. 

Färdtjänsttillstånd gäller inom kommunen. Undantag kan göras om det är närmare till 
centralort i annan kommun än till centrala Piteå. Färdtjänsttillstånd kan beviljas 
vinterhalvåret 1 oktober t o m 30 april, tills vidare eller tidsbegränsat. Den som inte kan 
resa ensam kan beviljas färdtjänst med ledsagare. Antal resor är obegränsat. 

4.2.6.2 Riksfärdtjänst 

Denna insats gäller för resor inom Sverige från en kommun till annan kommun och kan 
beviljas till personer som har den allra svåraste funktionsnedsättningen. Insatsen kan 
beviljas dels för enstaka resor men även generellt för en längre tidsperiod upp till tre år. 

4.2.7 Arbetsledning 
Inom verksamheten ska arbetsledaren för nyanställd personal svara för en allmän 
information om äldreomsorgen samt en detaljerad information om den anställdes 
direkta arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. All personal arbetar efter individuella 
scheman. Ansvarig för arbetstidsförläggningen är respektive arbetsledare i samråd med 
arbetsgruppen. 

Socialnämnden fattar beslut om verksamhetens inriktning och innehåll. 
Arbetsledningens roll är att ansvara för att de politiska besluten i verksamheten 
verkställs och följs upp i samråd med personal och brukare. 

En arbetsplatsträff ska genomföras varje månad, med undantag av sommarmånaderna, 
inom respektive arbetslag. Tid bör avsättas för kortsiktig planering antingen i form av 
morgonträffar eller på annat lämpligt sätt som arbetslaget anser är bäst för 
verksamheten. 

Alla arbetsledare ska en gång per år genomföra medarbetarsamtal med sin personal. 
Inför medarbetarsamtalet görs en riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöfrågor ska lösas i samverkan mellan arbetsledare och berörd personal. 
Riskbedömning hos varje enskild brukare ska utföras och dokumenteras. Varje år ska 
göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4.2.8 Kompetensutveckling 
För att planera och utveckla verksamheten ska all personal få utbildning under året. 
Planeringen sker i studiedagsgruppen som består av representanter från alla 
yrkesgrupper och äldreomsorgens ledningsgrupp godkänner planen. 
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Befolkningsutveckling 
Av kommunens befolkning, 41 904 personer, är 9 585 ålderspensionärer 
d v s 22,9 % av befolkningen. Uppgifter från kommunstatistik 161231. 

2010 2016 Prognos 2025 

Befolkning totalt 40 892 41 904 43 356 

Ålderspensionärer 8 149 9 585 10 622 

Andel ålderspensionärer 19,9 % 22,9 % 24,5 % 

Ålderspensionärer 
Faktiska 

2005 2010 2016 

65 - 79 år 
80 - 89 år 
> 90 år 

5 270 
1 638 

231 

6 090 
1 820 

239 

7 272 
2 003 

307 

Totalt 7 139 8 149 9 582 

De senaste åren har antalet pensionärer ökat. Enligt prognosen för de kommande tio 
åren kommer antalet pensionärer att öka ytterligare. 

År 65 år - W 65 - 79 år 80 - 89 år > 90 år 

2016 

2021 

2026 

9 585 

10 238 

10 663 

7 272 

7 718 

7 418 

2 003 

2 120 

2 773 

307 

400 

456 
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Åldersutveckling 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 65 år och äldre att öka med 
1 076 personer (11,2 %) 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 80 år och äldre att öka med 
911 personer (39,0 %). 
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Enligt prognosen för åren 2016-2026 kommer antalet 90 år och äldre att öka med 159 
personer (50,8 %). 
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Antal pensionärer 80 år och äldre 

Område 2000 2005 2016 

Piteå centrala/Pitholm 
Öjebyn 
Norrfjärden 
Hortlax 
Infjärden/Markbygden 

835 
220 
228 
214 
174 

1 004 
211 
226 
227 
201 

1 430 
250 
218 
226 
189 

Totalt 1 671 1 869 2 313 

Antal pensionärer 80 år och äldre fördelade i procent 

Område 2000 2005 2016 

Piteå centrala/Pitholm 

Öjebyn 

Norrfjärden 

Hortlax 

Infjärden/Markbygden 

50 % 

13 % 

14 % 

13 % 

10 % 

54 % 

11 % 

12 % 

12 % 

11 % 

62 % 

11 % 

9 % 

10 % 

8 % 



 
 

   
    

  
 

 
 

 
  

 

      
  

 
    

  
  
   
  

 
   
 

 
 

 
  
 

 
 

  
 

 
    

 
 

6 

14 

Äldreomsorgens kvalitetsindikatorer 
För att kunna följa upp målen hämtas uppgifter från tre olika informationskällor. 

 Öppna jämförelser: är en nationell databas där man kan jämföra nyckeltal med 
egna resultat mellan olika år. Dessutom kan man jämföra resultaten mellan olika 
kommuner. 

 Nyckeltalen beskriver resurser, volymer och kvalité i kommunernas 
verksamheter. Alla uppgifter finns i kommun och landstingsdatabasen 
”KOLADA” (www.kolada.se). 

 Äldreomsorgens egna statistikuppgifter 
Uppgifterna redovisas i äldreomsorgens bilaga till årsredovisningen. 

6.1.1 Mål - demokrati och öppenhet 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Hjälp och omsorg som helhet 
 Personalens bemötande 
 Inflytande 
 Väntetid till vård- och omsorgsboende 
 Information på Webben 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avlidna, inflyttade och lediga platser 
under året 

 Andel platser 80 år -w 
 Antal personer och dygn med 

betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandling 

 Klagomålshantering/Synpunkten 
 Överklaganden till förvaltningsrätt och 

kammarrätt 
 Avvikelser SoL - Lex Sarah 

www.kolada.se
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6.1.2 Mål – livsmiljö 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Social samvaro och aktiviteter 
 Mat 
 Personalkontinuitet 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Antal personer med hemtjänst 1 okt 
fördelat efter ålder 

Beviljade hjälptimmar oktober 
månad 
Antal personer fördelade i 
omsorgsnivåer 
Antal personer med larm och 
trygghetstelefon 
Antal personer med matservice 
Antal besök av nattpatrull 
Antal besök i dagverksamhet 
Antal personer och beläggning i 
avlösningsverksamheten 
Antal personer, beläggning, 
hembedömning och träning i 
utredningsverksamheten 
Antal tillstånd för färdtjänst, 
specialfordon och nyttjade tillstånd 
Antal resor/person 
Antal resor med taxi och 
specialfordon 
Antal riksfärdtjänsttillstånd och 
nyttjade tillstånd 
Antal resor riksfärdtjänst fördelat 
på taxi, buss, tåg och flyg 

 Antal besök på frivilligcentralerna 
Samvaron 

 Antal ärenden i 
hemtagningsverksamheten fördelat 
på SIP-, Utrednings-, Vård och 
omsorgsteamet 

 Antal hemsjukvårdsärenden och 
antal hembesök 

 Antal behandlingar medicinsk 
fotvård 
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6.1.3 Mål – personal 
Databas Nyckeltal 

1 

2 

3 

Öppna jämförelser 

Kommunens medarbetarenkät 

Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Personal med vård och 
omsorgsutbildning 

 Personalkontinuitet i hemtjänsten 

 Centrala medarbetarenkäten 

 Fortbildning 
 Projekt 
 Övriga personalnyckeltal redovisas i 

kommunens personalbokslut som 
sjukfrånvaro, rehabilitering, 
arbetsskada, hot och våld 

 Pensionsavgångar 

6.1.4 Mål – ekonomi 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Kostnad för äldreomsorg 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Avvikelse mot standardkostnad 

 Kostnad i ordinärt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

 Kostnad i särskilt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Resultaträkning 
 Avgiftsfinansieringsgrad 
 Styckepris på utförda tjänster 
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6.1.5 Mål - hälso- och sjukvård 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Riskbedömningar fall, undernäring 
och trycksår i särskilt boende 

 Läkemedelsgenomgångar i särskilt 
boende 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avvikelser gällande fall, läkemedel, 
kosten, medicinsktekniska produkter 
och informationsöverföring 

 Förekomst av katetrar, trycksår och 
peg-sonder i särskilt boende 

 Lex Maria ärenden 

3 SKL punktprevalensmätning  Följsamhet basala hygienrutiner 

4 Egenkontroll Journalgranskning 
Vårdhygien 
Läkemedelshantering 
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Organisation 
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Resursfördelning 



   

  
   

   

Ärende 16 

Återrapportering av 
stimulansmedel för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen 
2017 



 

      
  

  
  

              
     

              
            

             
            

    

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-17 
Dnr 18SN48 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Piteå Kommun har under 2017 erhållit 8 706 150 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 
Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. 
Bemanningen är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 
årsarbetare per lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa 
meningsfullhet för de boende. 

Beslutsunderlag
Återrapportering stimulansmedel 2017 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 























   

    
    

Ärende 17 

Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning 



 

        

  
           

    

           
           

           
            

          
    

          

         
    

   

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-03 
Dnr 17SN439 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 
Följa Kommunförbundets rekommendation att ställa sig bakom ”Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

Ärendebeskrivning
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna, som är gemensamma för 
kommuner och landsting, tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 
skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna. 

I riktlinjerna för 2018 har inga ändringar gjorts utan enbart förtydliganden. 

Socialberedningen rekommenderar kommunerna att anta riktlinjerna för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunförbundet § 42 

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

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 
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PROTOKOLL 
SOCIALBEREDNINGEN 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 

Sida 41 av 44 

§ 42 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2018 

Bilaga: Förslag enligt rubrik 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar. 
Inför år 2018 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan 
vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och 
Region Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens förskrivare ingår 
inte i uppdraget. 

Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för förskrivaren att 
göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten. Tydligheten är också viktig så 
att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
Standarden SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till 
svenska, justeringar i riktlinjerna kommer att göras från 2018. 

Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med 
handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan har skett vid tre möten under 
året. Organisationerna har inga synpunkter på de förtydliganden som föreslås inför 2018. 

Dokumentet riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2018 publiceras på 
hjälpmedelsportalen. 

Ordföranden föreslår 

Att förtydligandena fastställs 

Att rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Socialberedningen beslutar att 

Att förtydligandena fastställs 

Att rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-12 34 56. 
E-post: info@kfbd.se www.norrbottenskommuner.se 

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


 

  

 

 

 
 

     
     

  

   
   

  
 

     
 

  
 

  

 
  

   
 

  
 

  
 

  
  

  
 

    
   

     
  

  
   

 
  

  
 

   

 
 

 
 

  

     

     

     

     

      

     

      

16 OKTOBER 2017 

Förslag 2018 Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar. 
Förslagen till förändringar av de riktlinjer som är gemensamma för 

vårdgivarna i Norrbotten tas fram av representanter från Norrbottens 
kommuner och Region Norrbotten i samråd med Länshjälpmedelsgruppen. 
Förslag till förändringar av riktlinjer som riktar sig till enbart regionens 
förskrivare ingår i hjälpmedelskonsulentverksamhetens uppdrag. 
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna i arbetet med 
förslag till riktlinjeförändringar. Medverkan har skett vid tre möten under 
året. De synpunkter som organisationerna lämnar gällande riktlinjerna ska 
tydligt framgå i den fortsatta beredningen. 

Handikapp- och pensionärsorganisationernas synpunkter: 

Handikapp- och pensionärsorganisationerna har vid årets tre möten 
informerats om förslag 2018. Inga synpunkter på förslagen har inkommit. 

Översikt 
Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden. Motivering till 
förtydliganden, se respektive ISO-kod. 
Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en individuell 
behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer är också 
viktigt så att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
Den svenska standarden SS-EN ISO 9999:2016, Hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning – klassificering och terminologi, har nyligen 
uppdateras med svensk översättning. Justeringar av ISO-koderna i de för 

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner gemensamma ”Riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning” kommer 
att göras 2018. 
Markeringar är gjorda nedan med * för förändringar jämfört med tidigare 
versioner i de förslag som är framtagna. Genomgång och justering kommer 
att göras även för övriga ISO-koder i riktlinjerna. 

Ändringar/Förtydligande per ISO-kod 

ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

Generella riktlinjer X X X 

040312 Respiratorer* X X 

040321 Slemsugar X X 

040606 ..kompressionsstrumpor..* X X X 

044803 Tränings- och ergometercy….* X X X 

044808 Ståbarrar och ståstöd* X X X 

0603 Spinala ortoser och huvudortoser* X X X 
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16 OKTOBER 2017 

ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

060406 Hjälpmedel vid bråckbehandl* X X 

060603 Fingerortoser X X X 

060612 Hand- handledsortoser X X X 

060615 Armbågsortoser X X X 

060621 Skulderortoser X X X 

061206 Fotledsortoser X X X 

061209 Knäortoser X X X 

063304 Ortopediska skor…* X X 

122203 Manuella ..rullstolar* X X X 

122303 Eldrivna rullstolar. man.styrn.* X X X 

122306 Eldrivna rullstolar. mot.styrn.* X X X 

122312 Eldrivna vårdarman. rullstolar* X X X 

122409 Drivaggregat för man. rullstol* X X X 

181003 Ryggstöd* X X X 

181210 Sängar…,elektriskt reglerbara* X X X 

181227 Sänggrindar….* X X X 

220318 Förstorande videosystem X X 

220609 Hörglasögon X X 

220621 Hörapparater som används… X X 

221803 Utrustning för att spela in….* X X X 

221818 Slutna TV-system X X 

221827 IR-system för ljudinformation* X X 

221839 Tillbehör till ljud… X X 

222109 Samtalsapparater* X X X 

222112 Programvara för närkommun.. X X X 

222403 Telefoner för fasta nätet* X X X 

222409 Texttelefoner* X X 

222424 Programvara för telekomm…* X X 

222490 Totalkonversationsenheter* X X 

222709 Indikatorer med mek. signaler* X X 

222715 Almanackor, kalendrar och..* X X X 

223021 Läsmaskiner X X 

223303 Stationära datorer X X X 
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ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

223306 Bärbara datorer och hand-… X X X 

223905 Taktila displayer* X X 

223906 Skrivare X X 

241303 Fjärrstyrsystem* X X X 

Understruken text = Ny text 
Överstruken text = Text strykes 

Generella riktlinjer för förskrivare 

Personer som flyttar inom länet 

Då en person flyttar inom länet tar han/hon med sig sina hjälpmedel. 
Personen ansvarar själv för flytt av hjälpmedel, speciella rutiner gäller 
för fast monterade hjälpmedel. Kontakta hjälpmedelskonsulent för 

information. Hjälpmedelsanvändaren ska kontakta sin förskrivare och 
meddela den förestående flyttningen. Förskrivaren överrapporterar de 
aktuella hjälpmedlen och uppföljningsansvaret till den nya 
förskrivaren. Betalningsansvaret flyttas över till mottagande enhet. 

Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i Norrbotten och besöker annan 
ort inom länet 

Huvudprincipen är att personen tar med sig sina hjälpmedel vid besök 

inom länet. Är detta inte möjligt ska hjälpmedelsanvändaren i god tid 
innan resan kontakta sin förskrivare som undersöker möjligheten att 
använda sig av en enklare/alternativ lösning. låna hjälpmedel på 
besöksorten. 
Förskrivaren ska kontakta hjälpmedelskonsulent inom NLL Region 
Norrbotten för rådgivning. 

Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i Norrbotten och besöker annat 
län 

Huvudprincipen är att personen tar med sina hjälpmedel vid besök i 

annat län. Är detta inte möjligt ska hjälpmedelsanvändaren i god tid 
innan resan kontakta sin förskrivare på hemorten som undersöker 
möjligheten att använda sig av en enklare/alternativ lösning. låna 
hjälpmedel på besöksorten. 
Förskrivaren ska kontakta hjälpmedelskonsulent inom NLL Region 
Norrbotten för rådgivning. 
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Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i kommunernas särskilda 
boendeformer och besöker närstående 

Patient som bor i kommunernas särskilda boendeformer och besöker 

närstående ska precis som övriga bosatta i länet ta med sig sina hjälp-
medel vid besök. Är inte det möjligt ska patienten i god tid innan be-
söket kontakta sin förskrivare som undersöker möjligheten att använda 
sig av en enklare/alternativ lösning. låna hjälpmedel på besöksorten. 
Vid behov kan förskrivaren kontakta hjälpmedelskonsulent för 

rådgivning. 
Dubbelutrustning av hjälpmedel som fyller samma funktion kan 
endast förskrivas i undantagsfall. Särskilda omständigheter behandlas 
i Länshjälpmedelsgruppen. 

Motivering: Ingen ändring, endast förtydligande för förskrivare. 

04 03 12 Respiratorer 

Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas 

genom näsan, munnen eller genom ett framopererat hål i luftstrupen 

(trakeostomi).en trakeostomi i luftstrupen. Här ingår t.ex. ventilatorer 

och respiratorer som filtrerar och/eller renar inandningsluften, 

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och Bilevel Positive 

Airway Pressure (BiPAP). 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: 

Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i 
palliativ vård. 
En egenavgift på 500 kr/st tas ut vid behandling av symtomgivande 
sömnapné från och med 1 januari 2011. 
En provbehandling på en månad görs innan egenavgift tas ut. 
Förskrivningsrätt 

Läkare i lungmedicin 
Förskrivningsrätten avser överläkare vid Medicinsk Lungmottagning, 
Sunderby sjukhus. 
Kriterier för förskrivning 

Respiratorer förskrivs till patient med stora problem* av b440 
andningsfunktioner* d.v.s. allvarlig andningssvikt av typ respiratorisk 
insufficiens med underventilering (koldioxidansamling) som dominerande 
problem. 
Hostmaskiner förskrivs till patient med speciella neuromuskulära sjukdomar 
som medför stora problem* vid b4501 transport av slem i luftvägarna* d.v.s. 
nedsatt hostförmåga. 
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CPAP och Bilevel förskrivs till personer med stora problem* av b440 
andningsfunktioner* d.v.s. symtomgivande sömnapné och/eller un-
derventilering. 
CPAP och Bilevel apparat förskrivs komplett med förbruknings-material 
t.ex. mask. Förnyad förskrivning av förbrukningsmaterial kan ske efter 
individuell behovsbedömning. 
Hjälpmedel mot snarkning: 
Förbrukningsmaterial t.ex. mask, kan förnyas tidigast efter ett år. 
Eget ansvar 

Önskar personen hjälpmedel/förbrukningsmaterial mot snarkning utan att 
kriterierna för förskrivning är uppfyllda ska personen hänvisas till öppna 

marknaden. 

Motivering: Ingen ändring. Hostmaskiner flyttas till rätt ISO-kod 040321 
Slemsugar. 

04 03 21 Slemsugar 

Utrustning för att suga sekret och/eller slem ut ur lungorna. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Läkare i lung-, invärtes-, barnmedicin eller ÖNH-sjukdomar eller lä-
kare inom neurologi. 

Kriterier för förskrivning 

Slemsugar kan förskrivas till patient med svår* funktionsnedsättning 
av b445 andningsmuskelfunktioner* och/eller b450 övriga andnings-
funktioner*. 

Hostmaskiner förskrivs till patient med speciella neuromuskulära 
sjukdomar som medför stora problem* vid b4501 transport av slem i 
luftvägarna* d.v.s. nedsatt hostförmåga. 

Motivering: Ingen ändring. Flyttat från 040312 Respiratorer. 

04 06 06 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor 
för armar och ben och andra delar av kroppen 
Kläder som ger ett gradvis ökande tryck mot kroppen för att bota eller 

förhindra ödem efter operationer och sår av åderbråck. Här ingår t.ex. 

tubliknande elastiska bandage och strumpor för armar och ben för att 

reducera eller förhindra svullnad orsakad av cirkulationsstörningar. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar 
till patienter med svår* funktionsnedsättning av: 
 b4352 lymfkärlsfunktion* och/eller, 
 b4353 lymfkörtelsfunktion* d.v.s. lymfödem och/eller, 
 b410-429 funktioner i hjärt-kärlsystemet* d.v.s. venösa eller arteriella 
ödem oberoende av diagnos. 
LandstingetRegion Norrbotten: 

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal (inom sjukhusvård nivå 3) med 
lymfterapeututbildning. 
Förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar vid: 
 lymfödem 

 förskrivning av måttbeställda kompressionsstrumpor/handskar vid venösa 
eller arteriella ödem 

Landstinget och kommunerna Region Norrbotten och Norrbottens 

kommuner: 

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet/utbildning inom området. 
Förskrivning av kompressionsstrumpa/handskar klass II i standardstorlekar 
vid 
 venösa eller arteriella ödem 
Kriterier för förskrivning 

LandstingetRegion Norrbotten: 

Förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar ska ske enligt landstingets 
”Handläggning och behandling av ödem”. 
Landstinget och kommunerna Region Norrbotten och Norrbottens 

kommuner: 

Kompressionsstrumpor/handskar kan endast förskrivas som hjälpmedel vid 
varaktigt behov av kompressionsbehandling. 
Patientens individuella behov avgör när ny förskrivning ska ske. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Stödstrumpor/handskar kompressionsklass I är eget ansvar. 
Motivering: Ingen ändring.  Förtydligande. Förskrivning ska ske efter 
individuell behovsbedömning. 

04 48 03 Tränings och ergometercyklar 
Stationära cyklar för fysisk träning. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskild förskrivning 

Ja, för avancerad eldriven träningscykel (t.ex. Motomed/Theratrainer) 

6 



 

  

 

 

 
 

  

  
  

  

  

 
  

  
   
   
    
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 

16 OKTOBER 2017 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser manuell armtränare/bentränare/manuped för aktiv 
träning eller eldriven träningscykel för aktiv/passiv träning. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Träningscykel kan förskrivas till patient med måttlig* eller svår* 
funktionsnedsättning som medför behov av daglig träning för att förbättra, 
upprätthålla och/eller motverka försämring av 

 b 730 muskelkraftsfunktioner*, dvs. muskelstyrka, och/eller 
 b 735 muskeltonusfunktioner* ex spasticitet och/eller 
 b7101 rörlighet i flera leder* och/eller 
 b455 funktioner relaterade till tolerans för fysiskt arbete* ex 

kondition 

Vid förskrivning av träningscykel ska enklaste alternativet provas först. 
Patienten ska vara motiverad att använda hjälpmedlet dagligen utifrån 
överenskommelse med förskrivaren. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning och att denna träningsform är den enda möjligheten att 
få delaktighet i träningen. 
Vid bedömt behov av avancerad eldriven träningscykel kontaktas 
hjälpmedelskonsulent. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas för en tidsbegränsad period 
på 4 månader. 

Vid förskrivning av träningscykel ska enklaste alternativet provas först. 
Patienten ska vara motiverad att använda hjälpmedlet frekvent och 
regelbundet. Hjälpmedlet ska kunna användas av patienten själv eller med 
hjälp av någon annan enligt överenskommelse med förskrivaren. 

Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning där behovet av daglig träning är långvarigt och 
allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna 
träningslokaler. 
Denna träningsform bedöms vara den enda möjligheten att få delaktighet i 
träningen. 
Vid bedömt behov av avancerad eldriven träningscykel kontaktas 
hjälpmedelskonsulent. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas för en tidsbegränsad period 
med obligatorisk uppföljning efter 3 månader ev. förlängning av 
träningsperioden utifrån måluppfyllelse och nytta med träningsperioden. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 
Motivering: Förtydligande. Förstärkt krav på uppföljning. 
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04 48 08 053603 Ståbarrar och ståstöd 
Stationär utrustning som ger stöd till en person för att hålla en upprätt 

position. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskild förskrivning 

Ja, för avancerat ståstöd. 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser ståstöd. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Ståstöd kan förskrivas för ståträning till patient med måttlig/svår* 
funktionsnedsättning för d4104 att stå* och/eller d4154 att bibehålla stående 
ställning* när enklare ståhjälpmedel inte uppfyller behovet. 

Vid förskrivning av ståstöd ska enklare alternativ provas först. Patienten ska 
vara motiverad att använda hjälpmedlet regelbundet utifrån 
överenskommelse med förskrivaren. 
Avancerat ståstöd kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning och där behovet finns av ett stabilt och kroppsnära stöd 

under hela uppresningsfasen. 
Vid bedömt behov av avancerat ståstöd kontaktas hjälpmedelskonsulent. 
Avancerat ståstöd kan förskrivas för en tidsbegränsad period med 
obligatorisk uppföljning efter 3 månader ev. förlängning utifrån 
måluppfyllelse och nytta med hjälpmedlet. 

Ordinärt boende: Behovet att stå ska vara regelbundet, minst en gång om 
dagen. minst 3-4ggr/v. 
Särskilt boende: Enligt lokal tillämpning/rutin i respektive kommun. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
Motivering: Ingen ändring. Förtydligande gällande avancerat ståstöd. 
Förstärkt krav på uppföljning. 

06 03 Spinala ortoser och huvudortoser 
Ortoser som är utformade för att ändra ryggradens och huvudets 

strukturella och funktionella egenskaper. Ortoser som är utformade för att 

ändra de strukturella och funktionella egenskaperna hos ryggradens och 

huvudets neuromuskuloskeletala system. Hjälpmedlet kan vara individuellt 

tillverkat för att uppfylla den enskilde brukarens användarens behov eller 

prefabricerat för att motsvara en speciell uppsättning funktionella krav. De 

prefabricerade hjälpmedlen kan vara justerbara för att kunna anpassas till 

en enskild brukare användare eller de kan vara färdiga för omedelbart bruk 

så att justering inte är möjlig eller så att ingen justering behövs för någon 

brukareanvändare. 
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Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. 
Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 

Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Mjuka ryggortoser: sjukgymnast/fysioterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Spinala ortoser kan förskrivas vid kronisk sjukdom och varaktigt behov av 
ortos. Max två st/år kan förskrivas. Mjuka ryggortoser kan endast förskrivas 
som en del i en behandlingsplan. Patienter med diffusa symtom som t.ex. 
rygginsufficiens eller lumbago chronica, bör i första hand remitteras till 
sjukgymnast/fysioterapeut. 
Formgjuten sits 

Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av 
landstingets Region Norrbottens sitteam. 

 Formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktions-
nedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat 
sittande. 

 Förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel inte 
kan tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol eller 
hygienstol. 

 Översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel ska 
göras. 

 Formgjuten sits kan förskrivas för behov i olika aktiviteter t.ex. 
förflyttning och hygien. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär, vissa enklare ortoser t.ex. mjuka halskragar och 
ortoser som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids- och 
motionsaktiviteter samt idrott är eget ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär, vissa enklare ortoser t.ex mjuka halskragar är 
eget ansvar. Ortoser som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, 
motionsaktiviteter och idrott är eget ansvar. 

Motivering: Förtydligande. Ingen ändring. 

06 04 06 Hjälpmedel vid bråckbehandling 
Hjälpmedel för att stödja och hålla bråck på plats. Här ingår t.ex. 

bråckband och bråckgördlar. 

Egenavgift 

Landstinget: Region Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 
barn och ungdomar under 20 år. 
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Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Läkare i kirurgi, Läkare i allmänmedicin med erfarenhet av bråckbehandling. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut har endast förskrivningsrätt vid förnyad 
förskrivning av standardprodukt när behovet av bråckband/bråckgördel är 
oförändrat. 

Kriterier för förskrivning 

Bråckbandage kan förskrivas när operativ behandling inte är möjlig eller då 
operationen inte gett tillräcklig effekt. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Motivering: Ingen ändring. Förtydligande. 

06 06 03 Fingerortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i armen/handen 
för att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Fingerortoser förskrivs inte av 
ortopedingenjör/ortopedtekniker. Ingen ändring. 

06 06 12 Hand- handledsortoser Handleds-
handortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
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Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i armen/handen 
för att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 06 15 Armbågsortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 

Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage är eget ansvar. samt ortoser Ortoser som endast syftar till 
att möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 
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06 06 21 Skulderortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i skuldran och 
att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids- , motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 12 06 Fotledsortoser Fotleds-fotortoser 
Ortoser som omfattar fotleden och hela eller delar av foten. 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 

Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut endast för elastisk fotledsortos och enkel 
dorsalskena/ortos vid droppfot. 
Kriterier för förskrivning 

Fotledsortos och dorsalskena kan förskrivas till patient med neurologisk 
funktionsnedsättning och/eller varaktigt behov av ortos. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
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Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. fotleds-
bandage/elastiska fotledsortoser är eget ansvar. samt ortoser Ortoser som 
syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är 
eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 12 09 Knäortoser 
Ortoser som omfattar knäleden. 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut endast för elastisk knäortos. 
Kriterier för förskrivning 

Knäortoser kan endast förskrivas vid kronisk sjukdom och varaktigt behov 
där stor* instabilitet kvarstår efter träning och/eller när svår* 
felställning/instabilitet kan påverkas med ortos. 
Vid ligamentär skada i knä, bör patienten i första hand hänvisas till 
sjukgymnast/fysioterapeut för att träna upp sin muskulära styrka om det är 
möjligt. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser samt ortoser som endast syftar 
till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är eget 
ansvar. 

Ortoser vid tillfälliga besvär och mjuka ortoser som inte kräver individuell 
anpassning är eget ansvar. Ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Enligt kriterierna för förskrivning krävs stabilare 
ortos som förskrivs av ortopedingenjör/ortopedtekniker. 

06 33 04 Ortopediska skor för att förhindra 
missbildning 
Här ingår t.ex. skor med stort lästdjup, mjukt foder och lång snörning. 

061203 Fotortoser 
Ortoser som omfattar hela eller delar av foten. 

Här ingår t.ex. ortopediska skor, inlägg och insatser till skor, kuddar, 

hålfotsstöd, häldynor, hälskydd och ortopediska inlägg. 
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Egenavgift 

Ortopediska skor är belagda med egenavgift per par skor. 
Vuxna 800 kr, barn och ungdomar under 20 år 500 kr 
Anpassning av patientens egen standardsko betalas enligt egenavgift ortoser. 
Se Avgiftshandboken 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser anpassning av patientens egen standardsko eller 
förskrivning av bekvämsko/specialtillverkad sko. 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivning av ortopedisk sko innebär att enklast möjliga lösning som 
uppfyller behovet utprovas. 
Det innebär: 

1. att i första hand görs anpassning av patientens egen standardsko 
(t.ex. skoförhöjning, utlästning), 

2. därefter utprovas bekvämsko 
3. och sist specialtillverkad sko 

För vuxna kan två par skor per år, samt för barn tre par skor per år 
förskrivas. Ytterligare par kan förskrivas av medicinska skäl, på grund av 
onormal skoförslitning föranledd av funktionsnedsättningen, eller till barn 
och ungdomar under 18 år vid förändrad skostorlek. 
För anpassning av standardskor gäller anpassning av två par skor per år för 
vuxna samt anpassning av tre par skor per år för barn. 
Skillnad i fotstorlek: För barn och ungdomar till och med 19 år med 
funktionsnedsättning som innebär skillnad i fotstorlek på minst två 
skonummer kan landstinget bekosta det ena skoparet max 500 kr. 
Detta gäller skor inköpta i öppna handeln samt max tre par skor per år. 
Ortopediska skor kan endast förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning av: 
 b280 smärtförnimmelse*, 
 b415 blodkärlsfunktioner*, 
 b710 funktioner för rörlighet i leder*, 
 b 735 muskeltonusfunktioner* och, 
 fotdeformitet, risk för fotdeformitet eller, 
 vid benlängdsskillnad som kräver klack/skoförhöjning på minst 15 mm 
eller mer. 
OBS! Mätning av benlängdsskillnad ska göras med patienten stående. 
som t.ex.: 
 diabetes mellitus med komplikation: 
clavusbildning med sårhot, mikroangiopathirelaterade besvär, 
känselrubbningar osv. 
 inflammatorisk ledsjukdom med fotdeformitet och besvär relaterad till 
grundsjukdomen. 
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 neurologisk sjukdom med fotdeformitet och besvär och/eller medfödd 

deformitet med besvär. 
 grav pes planovalgus med clavusbildningar och besvär. 
 barn med fotdeformitet eller sjukdom/skada som medför funktionella 
svårigheter att stå/gå. 
 status post fot/fotledsfraktur med felställning och besvär. 

Eget ansvar 

Vid anpassning av standardsko står personen själv för inköpskostnaden av 
skon och anpassningen betalas enligt egenavgift ortoser. 
Anpassning av skor vid tillfälligt behov och/eller lätt* eller måttlig* 
funktionsnedsättning är eget ansvar. 
t.ex.: 
Personer med välreglerad, tablett- eller kostbehandlad diabetes mellitus med 
vanlig framfotsinsufficiens utan neuropathi kan inte få ortopediska skor 
förskrivna. 
Personer med framfotsinsuffiens, d.v.s. nedtrampat främre fotvalv utan 
påtaglig felställning kan inte få ortopediska skor förskrivna. 
Motivering: Förtydligande. Ingen ändring. 
På grund av den nya versionen av ISO 9999 kommer texten att justeras för 

att passa både nuvarande fotortoser och ortopediska skor till den 
sammanslagna ISO-koden Fotortoser. 

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, för rullstol med uppresningsfunktion 
Ja, för Freewheel eller motsvarande produkt 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Förskrivning kan ske för d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* d.v.s. 
rullstol när andra förflyttningssätt inte är tillräckliga och för d4153 att 
bibehålla sittande ställning*. 
Den enklaste modellen av rullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet och 
behovet av sittkomfort förskrivs i första hand. Förskrivning av mer än en 
manuell rullstol för samma funktion kan endast göras när andra alternativ till 
förflyttning i den dagliga livsföringen inte finns. 
För rullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta i 
dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 
Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 
Rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning. 
Freewheel eller motsvarande produkt kan förskrivas som tillbehör till 
förskriven rullstol för att underlätta förflyttning utomhus. Individuell 
behovsbedömning med översyn av patientens förflyttningsmöjligheter 
utomhus ska göras. 
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Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell 
direktstyrning 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 
Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och vid byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut i samråd med läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Eldriven rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga 
att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* för 
d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra förflyttningssätt enligt 
nedanstående kriterier inte är tillräckliga för förflyttning i den dagliga 
livsföringen. 
Kriterier: 

 behovet av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra för-
flyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl. 
 vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra 
förflyttningsmöjligheter i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller 
färdtjänst tas i beaktande 
 elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra för-
flyttningshjälpmedel inte tillgodoser behovet 
 behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 patienten ska själv kunna framföra elrullstolen utan fara för sig själv eller 
annan 
Läkare ska bedöma om medicinska hinder föreligger för att framföra 
elrullstol på ett säkert sätt t.ex. syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk. 
 förvaringsutrymme för elrullstolen ska vara lättillgängligt utrymmet ska ha 
eluttag, vara torrt samt ha sådan temperatur att det aldrig blir minusgrader 
 den enklaste modellen av elrullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet 
och sittkomfort förskrivs i första hand 
Byte av elrullstol kan ske då elrullstolen blivit utsliten, brukaren vuxit ur den 
eller då behoven förändrats. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
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Eget ansvar 

Eldriven rullstol som enbart ska användas för rekreation eller i fritids-
aktiviteter, till idrottsutövning är eget ansvar. 

Övrigt 

Hjälpmedel på arbetsplatsen regleras av annat regelverk. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad 
elektronisk styrning 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och vid byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut i samråd med läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Eldriven rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga 
att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* för 
d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra förflyttningssätt enligt 
nedanstående kriterier inte är tillräckliga för förflyttning i den dagliga 
livsföringen. 
Kriterier: 

 behovet av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra för-
flyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl. 
 vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra 
förflyttningsmöjligheter i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller 
färdtjänst tas i beaktande 
 elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra för-
flyttningshjälpmedel inte tillgodoser behovet 
 behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 patienten ska själv kunna framföra elrullstolen utan fara för sig själv eller 
annan 
Läkare ska bedöma om medicinska hinder föreligger för att framföra 
elrullstol på ett säkert sätt t.ex. syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk. 
 förvaringsutrymme för elrullstolen ska vara lättillgängligt utrymmet ska ha 
eluttag, vara torrt samt ha sådan temperatur att det aldrig blir minusgrader 
 den enklaste modellen av elrullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet 
och sittkomfort förskrivs i första hand 
Elrullstol med uppresningsfunktion 
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För elrullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta 
i dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 
Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 
Elrullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning. 
Byte av elrullstol kan ske då elrullstolen blivit utsliten, brukaren vuxit ur den 
eller då behoven förändrats. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

Eget ansvar 

Eldriven rullstol som enbart ska användas för rekreation eller i fritids-
aktiviteter, till idrottsutövning är eget ansvar. 
Övrigt 

Hjälpmedel på arbetsplatsen regleras av annat regelverk. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* 
nedsatt d450 förmåga att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med 
hjälp av utrustning* för d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra 
förflyttningssätt enligt nedanstående kriterier inte är tillräckliga för 

förflyttning i den dagliga livsföringen. 
Kriterier: 

 Behovet att förflytta sig med eldriven vårdarmanövrerad rullstol 
tillsammans med närstående/personal ska vara för att upprätthålla dagliga 
aktiviteter. 
 När manuellt tvåhjulsdriven eller vårdarmanövrerad rullstol inte kan 
användas utomhus 
 När enklare förflyttningshjälpmedel inte fungerar och när patienten inte 
självständigt kan framföra elrullstol på ett säkert sätt. 
 Behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan inte förskrivas för vardagliga 
aktiviteter som sker någon eller några gånger/vecka. Undantag är om 
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sammanboende inte kan lämna patienten ensam för att uträtta vardagliga 
aktiviteter. 
 När inte närstående/personal kan skjutsa patienten i en manuell rullstol på 
grund av patientens vikt eller funktionshinder hos närstående/personal. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar 
Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa brukaren 

användaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen 

utan manuell kraft. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Ja både vid ny förskrivning och byte 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Drivaggregat för vårdarmanövrering se kriterier för förskrivning 12 23 

Drivaggregat kan monteras på rullstol för att underlätta förflyttning av annan 
person. Drivaggregat kan förskrivas som alternativ till elrullstol med 
vårdarstyrning. 
Drivaggregat för självständig förflyttning se kriterier för förskrivning 

12 23 03 och 12 23 06 

Drivaggregat som består av drivhjul (eldriven enhet som aktiveras med 
drivringarna) kan förskrivas till manuell rullstol för att underlätta för 
patienten att själv manövrera rullstolen. Drivhjul Drivaggregat kan 
förskrivas som ett alternativ till eldriven rullstol. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Motivering: Förenklad rutin Särskild förskrivning. Drivaggregat finns i olika 
utföranden. Ingen ändring. 

18 10 03 Ryggstöd 

Här ingår t.ex. ryggstöd (och komponenter till ryggstöd) som är fästa eller 

integrerade i en stol eller sits, svankstöd, ryggdynor och ryggkuddar. 

Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention 04 33 03 ingår i 
nedanstående text. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser ryggkuddar och ryggdynor till rullstol. 
Arbetsterapeut. 

Kriterier för förskrivning 

Avancerad ryggdyna eller fast rygg i rullstol kan förskrivas för d4153 att 
bibehålla en sittställning* i rullstol när standardrygg inte är tillräcklig. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 

Eget ansvar 

Ryggdynor till möbler är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Kriterier har saknats. 

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 
reglerbara 
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på egen säng se 18 12 27 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

I förskrivningsrätten ingår även tillbehör till elektriskt reglerbara sängar t.ex. 
sänggrindar. 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Patientens Brukarens befintliga säng skall i första hand anpassas med 
enklare lösningar. 
Säng kan förskrivas till person med funktionsnedsättning för d410 att ändra 
grundläggande kroppsställning* eller för d415 att bibehålla en 
kroppsställning* och/ eller underlätta personlig vård. 
Patienten ska själv kunna reglera sängen och därigenom bli mer oberoende 
av hjälp. 
Säng kan också förskrivas till person i eget boende när vården sköts av 
närstående/personal. Hjälpbehovet skall vara omfattande och omvårdnaden 
utföras huvudsakligen i sängen. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

Eget ansvar 

Ordinärt boende: Standardmadrass är personens eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 
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18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på 
sängar 
Nedfällbara och/eller löstagbara grindar som förhindrar att personen 

ramlar ur sängen samt lyftbågar som underlättar för att en person att sätta 

sig upp i sängen och/eller förflytta sig i sängen. 

Här ingår stöd/vändhandtag som monteras på privat säng. 
Tillbehör till elektriskt reglerbara sängarna se 18 12 10 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut. 
Kriterier för förskrivning 

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 
underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
Motivering: Förtydligande. 
Ny version av ISO 9999 Texten kommer att justeras till 181226 och 181228 

22 03 18 Förstorande videosystem 
Hjälpmedel som förstorar bilden av objektet som har uppfångats av en 

videokamera. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser stationärt eller bärbart system och bärbart 
handhållet elektroniskt förstoringsglas till patient med nedsatt b210 
synfunktion* och/eller nedsatt b1561 visuell perception*. 

Till patient med svår funktionsnedsättning* och stor svårighet*att läsa med 
läs-TV kan läs-TV med talsyntes förskrivas för att få texten på skärmen 
uppläst. 

Till studerande kan extern avståndskamera förskrivas till stationärt system. 
Synpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Förstorande videosystem (CCTV/läs-TV) är ett hjälpmedel som kom-
penserar personens synförmåga. Det är ett hjälpmedel för kommunikation: 
att läsa, skriva eller att kommunicera med bilder. 
Bärbart Handhållet elektroniskt förstoringsglas kan förskrivas för att 
underlätta ett aktivt dagligt liv, och kan förskrivas som enskilt hjälpmedel 
eller som komplement till ett stationärt system. 
Krav som ska vara uppfyllda: 

 Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förstoringshjälpmedel 
som t.ex. förstoringsglas eller lupp. 
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 Behovet att använda CCTV/läs-TV i den dagliga livsföringen ska 
vara frekvent (flera gånger i veckan). 

 Begagnat system som uppfyller behovet förskrivs i första hand. 
 Byte av CCTV/läs-TV kan ske då den blivit utsliten eller när 

behovet har förändrats. 
 Läs-TV:n ska kunna hanteras självständigt. 

Utredning 

 Vid behov ska samråd ske med t ex barnhabilitering och/eller ansvarig 
läkare. 
 I särskilda fall ska utredning via Resurscenter syn (specialpedagogiska 
institutet) ligga till grund för bedömning av behov av CCTV/läs-TV. 

Eget ansvar 

Lämpligt bord för placering av stationär CCTV/läs-TV är personens eget 
ansvar. 
Motivering: 

221818 stryks, texten flyttas till 220318 
Byte till rätt ISO-kod. 
Förtydliganden, inga ändringar. 

22 06 09 Hörglasögon 

Hjälpmedel där ljudförstärkaren är inbyggd i glasögonbågarna. 

Egenavgift 

Hörapparat är belagd med en egenavgift på 500 kr/st. från och med 1 januari 
2004. Ljudstimulerare (tinnitusmaskerare) är belagd med en egenavgift på 
500 kr/st. från och med 1 januari 2011. Barn och ung-domar under 20 år är 
befriade från egenavgift. Se Avgiftshandboken. Egenavgift tas ut vid: 
 nyförskrivning och, 
 vid byte av hörglasögon 

Förskrivningsrätt 

Audionom 

Kriterier för förskrivning 

Hörglasögon kan förskrivas till patient i behov av stöd för b230 hör-
selfunktioner*. 
En (1) hörapparat per öra kan förskrivas. 
Motivering: Produkten förskrivs inte. Ingen ändring. 
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22 06 21 Hörapparater som används tillsammans 
med implantat 
Hjälpmedel som understödjer hörandet genom att stimulera implanterade 

mottagare placerade i t.ex. innerörat. 

Egenavgift 

Hörapparat är belagd med en egenavgift på 500 kr/st. från och med 1 januari 
2004. Ljudstimulerare (tinnitusmaskerare) är belagd med en egenavgift på 
500 kr/st. från och med 1 januari 2011. Barn och ungdomar under 20 år är 
befriade från egenavgift. Se Avgiftshandboken. Egenavgift tas ut vid: 
 nyförskrivning och, 
 vid byte av hörapparat 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser olika typer av benförankrade hörapparater. 
Audionom 

Kriterier för förskrivning 

Hörapparat kan förskrivas till patient i behov av stöd för b230 hörsel-
funktioner*. 
En (1) hörapparat per öra kan förskrivas. 
Motivering: Det finns olika typer av benförankrade hörapparater. Ingen 
ändring. 

22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud 

Egenavgift 

Landstinget: Region Norrbotten: Daisy-spelare förskrivs som hjälpmedel 
med en egenavgift på 500 kr från och med 1 januari 2005. Daisy spelare som 
även kan användas som fickminne förskrivs med egenavgift. Barn och 
ungdomar under 20 år ska inte betala någon egenavgift. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 
Särskild förskrivning 

Ja, för Daisy-spelare med och utan fickminne 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser Daisy-spelare och fickminne. 
Endast synpedagog för patienter med nedsatt b210 synfunktion* och nedsatt 
b1561 visuell perception*. 
Arbetsterapeut, Logoped för andra funktionsnedsättningar. 

Kriterier för förskrivning 

Daisyspelare: 

Daisy-spelare kan endast förskrivas när alternativ lösning till Daisy-spelare 
inte kan användas. 
Patienten ska kunna hantera hjälpmedlet självständigt. 
Fickminne: Digitalt fickminne kan förskrivas för att självständigt kunna 
göra anteckningar och ta del av egna anteckningar då man inte kan använda 
svartskrift. Patienten ska självständigt kunna hantera fickminnet. 
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För barn/ungdom upp till och med 17 år kan fickminne förskrivas i samband 
med orientering och förflyttningsträning samt för att skapa ljudalbum. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

CD/MP3/DVD-spelare och Daisy-programvara/Daisy-applikation eller 
motsvarande för användning i dator/surfplatta/telefon är eget ansvar. 
Motivering: 

Förtydligande, produkten finns i olika utföranden, inga ändringar. 

22 18 18 Slutna TV-system 
Slutna system för bildöverföring med en kamera till en inspelningsapparat 

eller direkt visning via en monitor. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser stationärt eller bärbart system och bärbart 
elektroniskt förstoringsglas till patient med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception*. 
Till studerande kan extern avståndskamera förskrivas till stationärt system. 
Synpedagog 

Kriterier för förskrivning 

Förstorande videosystem (CCTV/läs-TV) är ett hjälpmedel som kom-
penserar personens synförmåga. Det är ett hjälpmedel för kommunikation: 
att läsa, skriva eller att kommunicera med bilder. 
Bärbart elektroniskt förstoringsglas kan förskrivas för att underlätta ett aktivt 
dagligt liv och kan förskrivas som enskilt hjälpmedel eller som komplement 
till ett stationärt system. 
Krav som ska vara uppfyllda: 
 Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förstoringshjälp-medel som 
t.ex. förstoringsglas eller lupp. 
 Behovet att använda CCTV/läs-TV i den dagliga livsföringen ska vara 
frekvent (flera gånger i veckan). 
 Begagnat system som uppfyller behovet förskrivs i första hand. 
 Byte av CCTV/läs-TV kan ske då den blivit utsliten eller när behovet har 
förändrats. 
Utredning 
 Vid behov ska samråd ske med t ex barnhabilitering och/eller ansvarig 
läkare. 
 I särskilda fall ska utredning via Resurscenter syn (specialpedagogiska 
institutet) ligga till grund för bedömning av behov av CCTV/läs-TV. 
Eget ansvar 

Lämpligt bord för placering av stationär CCTV/läs-TV är personens eget 
ansvar. 
Motivering: Texten flyttad till rätt ISO-kod 220318 
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22 18 27 IR-system för ljudinformation 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Hörselpedagog 
För hörselpedagog på Pedagogiska hörselvården avses förskrivning i 
skolmiljö. 

Kriterier för förskrivning 

IR-system kan förskrivas till elever med måttlig eller svår 
funktionsnedsättning av b230 hörselfunktioner*, där magnetiska störningar i 
lokalen omöjliggör användning av andra system, ex. hörslinga. 

Motivering: Produkten förskrivs inte. Ingen ändring. 

22 18 39 Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Audionom 
Kriterier för förskrivning 

Tillbehör till hörselslinga kan förskrivas till de patienter som är berättigad 
till benförankrad hörapparat och har behov av att använda hörselslinga. 
Motivering: Förtydligande. Tillbehör till benförankrad hörapparat. 

22 21 09 Samtalsapparater 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Samtalsapparater utanför sortimentet. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Samtalsapparat förskrivs när patienten har behov av att komplettera, 
förtydliga eller ersätta talat språk för när- och fjärrkommunikation. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. 
Förenklar administrativa rutiner. 
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22 21 12 Programvara för närkommunikation 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Programvara för närkommunikation förskrivs när patienten har behov av att 
komplettera, förtydliga eller ersätta talat språk för när- och 
fjärrkommunikation. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 

Eget ansvar 

Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. 
Förenklar administrativa rutiner. 

22 24 03 Telefoner för fasta nätet 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser bildtelefon, telefax och IR-styrd telefon. 
Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 
neuromuskeloskeletala och rörelserelaterade funktioner* 
Hörselpedagog vid Pedagogiska hörselvården för döva, gravt hörselskadade 
och dövblinda 
Logoped för patient med funktionsnedsättning av röst- och talfunktioner* 
Kriterier för förskrivning 

Som komplement till omgivningskontroll kan IR-styrd telefon förskrivas om 
personen inte kan telefonera med telefoner från öppna handeln. Fjärrsystem 
kan inte förskrivas enbart i pedagogiskt syfte i en aktiveringssituation. 

Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 

26 



 

  

 

 

 
 

 
  

  
  

   
 

   
 

  
   

  

 
 

 
  

 
   

  

  
 

   
 

   

  

 
  

  
 

   

  

 
 

  
  

 
   

  
   

  
    

16 OKTOBER 2017 

2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Telefoner och tillbehör som finns att köpa i öppna handeln är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring. Fjärrsystem inte aktuellt för denna ISO-
kodsgrupp. Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 

22 24 09 Texttelefoner 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Förskrivningsrätt 

Hörselpedagog vid Pedagogiska hörselvården för döva, gravt hörsel-skadade 
och dövblinda 
Logoped för patient med funktionsnedsättning av röst- och talfunktioner* 

Kriterier för förskrivning 

Texttelefon kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörselskadade, 
dövblinda och/eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera en texttelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen 
dator kan istället modem och texttelefonprogram förskrivas. Alternativt kan 
dator med modem och texttelefonprogram förskrivas om kostnaderna inte 
överskrider normal kostnad för texttelefon. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

5. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
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dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 

6. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

7. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

8. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt ISO 9999 senaste version kommer att ske. 

22 24 24 Programvara för telekommunikation och 
telematik 
Programvara för verbal och/eller visuell kommunikation mellan datorer via 

datornätverk. Här ingår t.ex. Internet Protocol (IP) eller Voice over Internet 

Protocol (VoIP) telefoni. Programvara för närkommunikation, se 22 21 12. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Logoped: För personer med nedsatt röst- och talfunktion*. 
Hörselpedagog: För personer som är döva, gravt hörselskadade eller 
dövblinda. 
Kriterier för förskrivning 

Programvara kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörselskadade, 
dövblinda eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera bildtelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen dator 
kan istället programvara med modem förskrivas. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
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språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 

2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 24 90 Totalkonversationsenheter 
Nationell kod. Mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller 

en kombination av bild och texttelefoni över IP-nät. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Logoped: För personer med nedsatt röst- och talfunktion*. 
Hörselpedagog: För personer som är döva, gravt hörselskadade eller 
dövblinda. 
Kriterier för förskrivning 

Programvara kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörsel-skadade, 
dövblinda eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera bildtelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen dator 
kan istället programvara med modem förskrivas. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 
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2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 27 09 Indikatorer med mekaniska signaler 
Hjälpmedel som indikerar med taktila signaler att något händer på platsen 

där sändaren är, de kan omvandla t.ex. ljudsignaler eller visuella signaler 

till vibrationer eller andra taktila signaler. Här ingår t.ex. 

vibrationsindikatorer. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser taktil mottagare för dörrsignal, telefonsignal, 
väckningsanordning och elektronisk barnvakt till patient med svår 
nedsättning av b230 hörselfunktioner* 
Audionom, Hörselpedagog 

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient med svår nedsättning av b230 hörselfunktioner* 

Eget ansvar 

Brandvarnare är eget ansvar. 
Motivering: Kriterier för förskrivning har saknats. Inga ändringar. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 27 15 Almanackor, kalendrar och 
planeringssystem Kalendrar och tidtabeller 
Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här 

ingår även t.ex.särskilda speciella kalenderprogramvaror. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskilt förskrivning 

Ja, för elektroniska almanackor 
Ja, för avancerade elektroniska almanackor 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Planeringshjälpmedel som kognitivt stöd kan förskrivas till personer som har 
nedsättning av: b144 minnesfunktioner*, b1641 organisering och planering* 
och/eller b1642 tidsplanering* och som med hjälp av planeringshjälpmedel 
blir mer självständig i dagliga aktiviteter. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Produkter på öppna marknaden som normalt används är eget ansvar. 
Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring, förtydligande gällande särskild förskrivning. 
Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. Förenklar 
administrativa rutiner. 
Justering enligt senaste ISO 9999:2016 

22 30 21 Läsmaskiner 
System som läser och överför skriven text till ett alternativt 

kommunikationssystem som kan vara läsbart, hörbart och/eller taktilt. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Synpedagog 

Förskrivningsrätten avser system som läser och överför tryckt text till tal. 

Kriterier för förskrivning 

Systemet läser och överför tryckt text till tal. 
Läsmaskin kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning av b210 
synfunktioner * som inte kan d166 att läsa* med hjälp av 
förstoringshjälpmedel och inte använder synanpassad dator men har behov 
av att självständigt kunna ta del av tryckt text. 

Läsmaskin kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning av b210 
synfunktioner * som har stor svårighet att d166 att läsa* med hjälp av 
förstoringshjälpmedel. 

Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 
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22 33 03 Stationära datorer 
Vid behov av anpassning av egen dator se 22 36. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift. 

Särskild förskrivning 

Ja 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser dator för närkommunikation när samtals-
hjälpmedel inte täcker behovet. 
Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Dator för närkommunikation kan förskrivas för patienter med svår och 
varaktig nedsättning av b167 psykiska språkfunktioner* eller b310 
röstfunktioner*. 
I första hand anpassas personens egen dator med programvara. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Övriga användningsområden för dator är eget ansvar. 
Motivering: Ingen ändring. ISO-koden används inte. 
Ögonstyrningsdatorer och iPads är klassificerade under 
samtalsapparater. 

22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer 
Vid behov av anpassning av egen dator se 22 36. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Ja 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser dator för närkommunikation när samtals-
hjälpmedel inte täcker behovet. 
Arbetsterapeut, Logoped 
Kriterier för förskrivning 

Dator för närkommunikation kan förskrivas för patienter med svår och 
varaktig nedsättning av b167 psykiska språkfunktioner* eller b310 
röstfunktioner*. 
I första hand anpassas personens egen dator med programvara. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Övriga användningsområden för dator är eget ansvar. 
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Motivering: Ingen ändring. ISO-koden används inte. 
Ögonstyrningsdatorer och iPads är klassificerade under 
samtalsapparater. 

22 39 05 Taktila datordisplayer 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser punktdisplay 
Synpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Punktdisplay kan förskrivas till person med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception* som är i behov av punkt-
anpassning i dator för d140 att lära sig läsa*, d166 att läsa* punkt-
skrift och/eller d3610 som medel för kommunikation* i mobiltelefon. 
Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 
Justering enligt senaste ISO 9999:2016 

22 39 06 Skrivare 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

För synpedagog avser förskrivningsrätten punktskrivare. 
För hörselpedagog avser förskrivningsrätten skrivare i kombination med 
elektronisk kommunikation för dövblinda. 
Synpedagog, Hörselpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Punktskrivare kan förskrivas till person med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception* som huvudsakligen förväntas 
komma att, eller redan kommunicerar med hjälp av punktskrift och som vill 
tillgodogöra sig information från dator via punktskrift på papper. 

Punktskrivare kan förskrivas när alternativ lösning inte kan användas t.ex. 
punktdisplay, text uppläst via talsyntes, MTM:s punktskrifts- och 
prenumerationsservice. 

Behovet av att använda punktskrivare i hemmiljö i den dagliga livsföringen 
ska vara regelbundet minst en gång per månad. 

Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 

24 13 03 Fjärr Miljöstyrsystem 

System för att styra hjälpmedel och produkter från ett på avstånd. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Ja 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser system för omgivningskontroll. 
Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Fjärrsystem för omgivningskontroll kan förskrivas till patient för att 
självständigt styra funktioner i sin bostad. 
Omgivningskontroll för orsak-verkan och delaktighet kan förskrivas till 
barn/ungdom t.o.m.17 år för d880 engagemang i lek*. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Eget ansvar 

Produkter t.ex. timer och fjärrkontroll som normalt används och finns 
i öppna handeln är eget ansvar. 
Omgivningskontroll för orsak-verkan till vuxen är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring. Omgivningskontroll har förskrivits till 
barn/ungdom, riktlinjer har saknats. 

Justering enligt senaste ISO 9999:2016 
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PROTOKOLL 
SOCIALBEREDNINGEN 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 

Sida 41 av 44 

§ 42 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2018 

Bilaga: Förslag enligt rubrik 

Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar. 
Inför år 2018 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan 
vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och 
Region Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens förskrivare ingår 
inte i uppdraget. 

Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för förskrivaren att 
göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten. Tydligheten är också viktig så 
att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
Standarden SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till 
svenska, justeringar i riktlinjerna kommer att göras från 2018. 

Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med 
handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan har skett vid tre möten under 
året. Organisationerna har inga synpunkter på de förtydliganden som föreslås inför 2018. 

Dokumentet riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2018 publiceras på 
hjälpmedelsportalen. 

Ordföranden föreslår 

Att förtydligandena fastställs 

Att rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Socialberedningen beslutar att 

Att förtydligandena fastställs 

Att rekommendera kommunerna att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-12 34 56. 
E-post: info@kfbd.se www.norrbottenskommuner.se 

www.norrbottenskommuner.se
mailto:info@kfbd.se
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Förslag 2018 Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar. 
Förslagen till förändringar av de riktlinjer som är gemensamma för 

vårdgivarna i Norrbotten tas fram av representanter från Norrbottens 
kommuner och Region Norrbotten i samråd med Länshjälpmedelsgruppen. 
Förslag till förändringar av riktlinjer som riktar sig till enbart regionens 
förskrivare ingår i hjälpmedelskonsulentverksamhetens uppdrag. 
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna i arbetet med 
förslag till riktlinjeförändringar. Medverkan har skett vid tre möten under 
året. De synpunkter som organisationerna lämnar gällande riktlinjerna ska 
tydligt framgå i den fortsatta beredningen. 

Handikapp- och pensionärsorganisationernas synpunkter: 

Handikapp- och pensionärsorganisationerna har vid årets tre möten 
informerats om förslag 2018. Inga synpunkter på förslagen har inkommit. 

Översikt 
Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden. Motivering till 
förtydliganden, se respektive ISO-kod. 
Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en individuell 
behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer är också 
viktigt så att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
Den svenska standarden SS-EN ISO 9999:2016, Hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning – klassificering och terminologi, har nyligen 
uppdateras med svensk översättning. Justeringar av ISO-koderna i de för 

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner gemensamma ”Riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning” kommer 
att göras 2018. 
Markeringar är gjorda nedan med * för förändringar jämfört med tidigare 
versioner i de förslag som är framtagna. Genomgång och justering kommer 
att göras även för övriga ISO-koder i riktlinjerna. 

Ändringar/Förtydligande per ISO-kod 

ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

Generella riktlinjer X X X 

040312 Respiratorer* X X 

040321 Slemsugar X X 

040606 ..kompressionsstrumpor..* X X X 

044803 Tränings- och ergometercy….* X X X 

044808 Ståbarrar och ståstöd* X X X 

0603 Spinala ortoser och huvudortoser* X X X 
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ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

060406 Hjälpmedel vid bråckbehandl* X X 

060603 Fingerortoser X X X 

060612 Hand- handledsortoser X X X 

060615 Armbågsortoser X X X 

060621 Skulderortoser X X X 

061206 Fotledsortoser X X X 

061209 Knäortoser X X X 

063304 Ortopediska skor…* X X 

122203 Manuella ..rullstolar* X X X 

122303 Eldrivna rullstolar. man.styrn.* X X X 

122306 Eldrivna rullstolar. mot.styrn.* X X X 

122312 Eldrivna vårdarman. rullstolar* X X X 

122409 Drivaggregat för man. rullstol* X X X 

181003 Ryggstöd* X X X 

181210 Sängar…,elektriskt reglerbara* X X X 

181227 Sänggrindar….* X X X 

220318 Förstorande videosystem X X 

220609 Hörglasögon X X 

220621 Hörapparater som används… X X 

221803 Utrustning för att spela in….* X X X 

221818 Slutna TV-system X X 

221827 IR-system för ljudinformation* X X 

221839 Tillbehör till ljud… X X 

222109 Samtalsapparater* X X X 

222112 Programvara för närkommun.. X X X 

222403 Telefoner för fasta nätet* X X X 

222409 Texttelefoner* X X 

222424 Programvara för telekomm…* X X 

222490 Totalkonversationsenheter* X X 

222709 Indikatorer med mek. signaler* X X 

222715 Almanackor, kalendrar och..* X X X 

223021 Läsmaskiner X X 

223303 Stationära datorer X X X 
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ISO-kod Norrbottens 
kommuner 

Region 
Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

223306 Bärbara datorer och hand-… X X X 

223905 Taktila displayer* X X 

223906 Skrivare X X 

241303 Fjärrstyrsystem* X X X 

Understruken text = Ny text 
Överstruken text = Text strykes 

Generella riktlinjer för förskrivare 

Personer som flyttar inom länet 

Då en person flyttar inom länet tar han/hon med sig sina hjälpmedel. 
Personen ansvarar själv för flytt av hjälpmedel, speciella rutiner gäller 
för fast monterade hjälpmedel. Kontakta hjälpmedelskonsulent för 

information. Hjälpmedelsanvändaren ska kontakta sin förskrivare och 
meddela den förestående flyttningen. Förskrivaren överrapporterar de 
aktuella hjälpmedlen och uppföljningsansvaret till den nya 
förskrivaren. Betalningsansvaret flyttas över till mottagande enhet. 

Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i Norrbotten och besöker annan 
ort inom länet 

Huvudprincipen är att personen tar med sig sina hjälpmedel vid besök 

inom länet. Är detta inte möjligt ska hjälpmedelsanvändaren i god tid 
innan resan kontakta sin förskrivare som undersöker möjligheten att 
använda sig av en enklare/alternativ lösning. låna hjälpmedel på 
besöksorten. 
Förskrivaren ska kontakta hjälpmedelskonsulent inom NLL Region 
Norrbotten för rådgivning. 

Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i Norrbotten och besöker annat 
län 

Huvudprincipen är att personen tar med sina hjälpmedel vid besök i 

annat län. Är detta inte möjligt ska hjälpmedelsanvändaren i god tid 
innan resan kontakta sin förskrivare på hemorten som undersöker 
möjligheten att använda sig av en enklare/alternativ lösning. låna 
hjälpmedel på besöksorten. 
Förskrivaren ska kontakta hjälpmedelskonsulent inom NLL Region 
Norrbotten för rådgivning. 
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Hjälpmedelsanvändare som är bosatt i kommunernas särskilda 
boendeformer och besöker närstående 

Patient som bor i kommunernas särskilda boendeformer och besöker 

närstående ska precis som övriga bosatta i länet ta med sig sina hjälp-
medel vid besök. Är inte det möjligt ska patienten i god tid innan be-
söket kontakta sin förskrivare som undersöker möjligheten att använda 
sig av en enklare/alternativ lösning. låna hjälpmedel på besöksorten. 
Vid behov kan förskrivaren kontakta hjälpmedelskonsulent för 

rådgivning. 
Dubbelutrustning av hjälpmedel som fyller samma funktion kan 
endast förskrivas i undantagsfall. Särskilda omständigheter behandlas 
i Länshjälpmedelsgruppen. 

Motivering: Ingen ändring, endast förtydligande för förskrivare. 

04 03 12 Respiratorer 

Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas 

genom näsan, munnen eller genom ett framopererat hål i luftstrupen 

(trakeostomi).en trakeostomi i luftstrupen. Här ingår t.ex. ventilatorer 

och respiratorer som filtrerar och/eller renar inandningsluften, 

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och Bilevel Positive 

Airway Pressure (BiPAP). 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: 

Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i 
palliativ vård. 
En egenavgift på 500 kr/st tas ut vid behandling av symtomgivande 
sömnapné från och med 1 januari 2011. 
En provbehandling på en månad görs innan egenavgift tas ut. 
Förskrivningsrätt 

Läkare i lungmedicin 
Förskrivningsrätten avser överläkare vid Medicinsk Lungmottagning, 
Sunderby sjukhus. 
Kriterier för förskrivning 

Respiratorer förskrivs till patient med stora problem* av b440 
andningsfunktioner* d.v.s. allvarlig andningssvikt av typ respiratorisk 
insufficiens med underventilering (koldioxidansamling) som dominerande 
problem. 
Hostmaskiner förskrivs till patient med speciella neuromuskulära sjukdomar 
som medför stora problem* vid b4501 transport av slem i luftvägarna* d.v.s. 
nedsatt hostförmåga. 
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CPAP och Bilevel förskrivs till personer med stora problem* av b440 
andningsfunktioner* d.v.s. symtomgivande sömnapné och/eller un-
derventilering. 
CPAP och Bilevel apparat förskrivs komplett med förbruknings-material 
t.ex. mask. Förnyad förskrivning av förbrukningsmaterial kan ske efter 
individuell behovsbedömning. 
Hjälpmedel mot snarkning: 
Förbrukningsmaterial t.ex. mask, kan förnyas tidigast efter ett år. 
Eget ansvar 

Önskar personen hjälpmedel/förbrukningsmaterial mot snarkning utan att 
kriterierna för förskrivning är uppfyllda ska personen hänvisas till öppna 

marknaden. 

Motivering: Ingen ändring. Hostmaskiner flyttas till rätt ISO-kod 040321 
Slemsugar. 

04 03 21 Slemsugar 

Utrustning för att suga sekret och/eller slem ut ur lungorna. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Läkare i lung-, invärtes-, barnmedicin eller ÖNH-sjukdomar eller lä-
kare inom neurologi. 

Kriterier för förskrivning 

Slemsugar kan förskrivas till patient med svår* funktionsnedsättning 
av b445 andningsmuskelfunktioner* och/eller b450 övriga andnings-
funktioner*. 

Hostmaskiner förskrivs till patient med speciella neuromuskulära 
sjukdomar som medför stora problem* vid b4501 transport av slem i 
luftvägarna* d.v.s. nedsatt hostförmåga. 

Motivering: Ingen ändring. Flyttat från 040312 Respiratorer. 

04 06 06 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor 
för armar och ben och andra delar av kroppen 
Kläder som ger ett gradvis ökande tryck mot kroppen för att bota eller 

förhindra ödem efter operationer och sår av åderbråck. Här ingår t.ex. 

tubliknande elastiska bandage och strumpor för armar och ben för att 

reducera eller förhindra svullnad orsakad av cirkulationsstörningar. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar 
till patienter med svår* funktionsnedsättning av: 
 b4352 lymfkärlsfunktion* och/eller, 
 b4353 lymfkörtelsfunktion* d.v.s. lymfödem och/eller, 
 b410-429 funktioner i hjärt-kärlsystemet* d.v.s. venösa eller arteriella 
ödem oberoende av diagnos. 
LandstingetRegion Norrbotten: 

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal (inom sjukhusvård nivå 3) med 
lymfterapeututbildning. 
Förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar vid: 
 lymfödem 

 förskrivning av måttbeställda kompressionsstrumpor/handskar vid venösa 
eller arteriella ödem 

Landstinget och kommunerna Region Norrbotten och Norrbottens 

kommuner: 

Leg. hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet/utbildning inom området. 
Förskrivning av kompressionsstrumpa/handskar klass II i standardstorlekar 
vid 
 venösa eller arteriella ödem 
Kriterier för förskrivning 

LandstingetRegion Norrbotten: 

Förskrivning av kompressionsstrumpor/handskar ska ske enligt landstingets 
”Handläggning och behandling av ödem”. 
Landstinget och kommunerna Region Norrbotten och Norrbottens 

kommuner: 

Kompressionsstrumpor/handskar kan endast förskrivas som hjälpmedel vid 
varaktigt behov av kompressionsbehandling. 
Patientens individuella behov avgör när ny förskrivning ska ske. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Stödstrumpor/handskar kompressionsklass I är eget ansvar. 
Motivering: Ingen ändring.  Förtydligande. Förskrivning ska ske efter 
individuell behovsbedömning. 

04 48 03 Tränings och ergometercyklar 
Stationära cyklar för fysisk träning. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskild förskrivning 

Ja, för avancerad eldriven träningscykel (t.ex. Motomed/Theratrainer) 

6 



 

  

 

 

 
 

  

  
  

  

  

 
  

  
   
   
    
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 

16 OKTOBER 2017 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser manuell armtränare/bentränare/manuped för aktiv 
träning eller eldriven träningscykel för aktiv/passiv träning. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Träningscykel kan förskrivas till patient med måttlig* eller svår* 
funktionsnedsättning som medför behov av daglig träning för att förbättra, 
upprätthålla och/eller motverka försämring av 

 b 730 muskelkraftsfunktioner*, dvs. muskelstyrka, och/eller 
 b 735 muskeltonusfunktioner* ex spasticitet och/eller 
 b7101 rörlighet i flera leder* och/eller 
 b455 funktioner relaterade till tolerans för fysiskt arbete* ex 

kondition 

Vid förskrivning av träningscykel ska enklaste alternativet provas först. 
Patienten ska vara motiverad att använda hjälpmedlet dagligen utifrån 
överenskommelse med förskrivaren. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning och att denna träningsform är den enda möjligheten att 
få delaktighet i träningen. 
Vid bedömt behov av avancerad eldriven träningscykel kontaktas 
hjälpmedelskonsulent. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas för en tidsbegränsad period 
på 4 månader. 

Vid förskrivning av träningscykel ska enklaste alternativet provas först. 
Patienten ska vara motiverad att använda hjälpmedlet frekvent och 
regelbundet. Hjälpmedlet ska kunna användas av patienten själv eller med 
hjälp av någon annan enligt överenskommelse med förskrivaren. 

Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning där behovet av daglig träning är långvarigt och 
allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna 
träningslokaler. 
Denna träningsform bedöms vara den enda möjligheten att få delaktighet i 
träningen. 
Vid bedömt behov av avancerad eldriven träningscykel kontaktas 
hjälpmedelskonsulent. 
Avancerad eldriven träningscykel kan förskrivas för en tidsbegränsad period 
med obligatorisk uppföljning efter 3 månader ev. förlängning av 
träningsperioden utifrån måluppfyllelse och nytta med träningsperioden. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 
Motivering: Förtydligande. Förstärkt krav på uppföljning. 
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04 48 08 053603 Ståbarrar och ståstöd 
Stationär utrustning som ger stöd till en person för att hålla en upprätt 

position. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskild förskrivning 

Ja, för avancerat ståstöd. 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser ståstöd. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Ståstöd kan förskrivas för ståträning till patient med måttlig/svår* 
funktionsnedsättning för d4104 att stå* och/eller d4154 att bibehålla stående 
ställning* när enklare ståhjälpmedel inte uppfyller behovet. 

Vid förskrivning av ståstöd ska enklare alternativ provas först. Patienten ska 
vara motiverad att använda hjälpmedlet regelbundet utifrån 
överenskommelse med förskrivaren. 
Avancerat ståstöd kan förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning och där behovet finns av ett stabilt och kroppsnära stöd 

under hela uppresningsfasen. 
Vid bedömt behov av avancerat ståstöd kontaktas hjälpmedelskonsulent. 
Avancerat ståstöd kan förskrivas för en tidsbegränsad period med 
obligatorisk uppföljning efter 3 månader ev. förlängning utifrån 
måluppfyllelse och nytta med hjälpmedlet. 

Ordinärt boende: Behovet att stå ska vara regelbundet, minst en gång om 
dagen. minst 3-4ggr/v. 
Särskilt boende: Enligt lokal tillämpning/rutin i respektive kommun. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
Motivering: Ingen ändring. Förtydligande gällande avancerat ståstöd. 
Förstärkt krav på uppföljning. 

06 03 Spinala ortoser och huvudortoser 
Ortoser som är utformade för att ändra ryggradens och huvudets 

strukturella och funktionella egenskaper. Ortoser som är utformade för att 

ändra de strukturella och funktionella egenskaperna hos ryggradens och 

huvudets neuromuskuloskeletala system. Hjälpmedlet kan vara individuellt 

tillverkat för att uppfylla den enskilde brukarens användarens behov eller 

prefabricerat för att motsvara en speciell uppsättning funktionella krav. De 

prefabricerade hjälpmedlen kan vara justerbara för att kunna anpassas till 

en enskild brukare användare eller de kan vara färdiga för omedelbart bruk 

så att justering inte är möjlig eller så att ingen justering behövs för någon 

brukareanvändare. 
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Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. 
Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 

Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Mjuka ryggortoser: sjukgymnast/fysioterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Spinala ortoser kan förskrivas vid kronisk sjukdom och varaktigt behov av 
ortos. Max två st/år kan förskrivas. Mjuka ryggortoser kan endast förskrivas 
som en del i en behandlingsplan. Patienter med diffusa symtom som t.ex. 
rygginsufficiens eller lumbago chronica, bör i första hand remitteras till 
sjukgymnast/fysioterapeut. 
Formgjuten sits 

Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av 
landstingets Region Norrbottens sitteam. 

 Formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktions-
nedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat 
sittande. 

 Förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel inte 
kan tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol eller 
hygienstol. 

 Översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel ska 
göras. 

 Formgjuten sits kan förskrivas för behov i olika aktiviteter t.ex. 
förflyttning och hygien. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär, vissa enklare ortoser t.ex. mjuka halskragar och 
ortoser som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids- och 
motionsaktiviteter samt idrott är eget ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär, vissa enklare ortoser t.ex mjuka halskragar är 
eget ansvar. Ortoser som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, 
motionsaktiviteter och idrott är eget ansvar. 

Motivering: Förtydligande. Ingen ändring. 

06 04 06 Hjälpmedel vid bråckbehandling 
Hjälpmedel för att stödja och hålla bråck på plats. Här ingår t.ex. 

bråckband och bråckgördlar. 

Egenavgift 

Landstinget: Region Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 
barn och ungdomar under 20 år. 
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Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Läkare i kirurgi, Läkare i allmänmedicin med erfarenhet av bråckbehandling. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut har endast förskrivningsrätt vid förnyad 
förskrivning av standardprodukt när behovet av bråckband/bråckgördel är 
oförändrat. 

Kriterier för förskrivning 

Bråckbandage kan förskrivas när operativ behandling inte är möjlig eller då 
operationen inte gett tillräcklig effekt. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Motivering: Ingen ändring. Förtydligande. 

06 06 03 Fingerortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i armen/handen 
för att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Fingerortoser förskrivs inte av 
ortopedingenjör/ortopedtekniker. Ingen ändring. 

06 06 12 Hand- handledsortoser Handleds-
handortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 

10 



 

  

 

 

 
 

 
    

  

  
 

  

 
 

   
 

 
       

  

    
  

 
    

   
  

 

   

  

    
  

 
    

  

  
 

  

 
 

       

  

       
    

 
 

16 OKTOBER 2017 

Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i armen/handen 
för att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 06 15 Armbågsortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 

Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage är eget ansvar. samt ortoser Ortoser som endast syftar till 
att möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 
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06 06 21 Skulderortoser 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Ortoser inom denna produktgrupp kan förskrivas vid kronisk sjukdom och 
varaktigt behov. Ortos kan förskrivas för smärtlindring och för att 
kompensera eller korrigera en nedsatt eller förlorad funktion i skuldran och 
att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. 
epicondylitbandage samt ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids- och motionsaktiviteter samt idrott är eget 
ansvar. 
Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser är eget ansvar. Ortoser 
som endast syftar till att möjliggöra/underlätta fritids- , motionsaktiviteter 
och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 12 06 Fotledsortoser Fotleds-fotortoser 
Ortoser som omfattar fotleden och hela eller delar av foten. 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 

Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut endast för elastisk fotledsortos och enkel 
dorsalskena/ortos vid droppfot. 
Kriterier för förskrivning 

Fotledsortos och dorsalskena kan förskrivas till patient med neurologisk 
funktionsnedsättning och/eller varaktigt behov av ortos. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
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Eget ansvar 

Ortoser vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser t.ex. fotleds-
bandage/elastiska fotledsortoser är eget ansvar. samt ortoser Ortoser som 
syftar till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är 
eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 

06 12 09 Knäortoser 
Ortoser som omfattar knäleden. 

Egenavgift 

LandstingetRegion Norrbotten: Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är 
belagda med egenavgift. Maximal avgift per år är 750 kr se 
Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 
år. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter 
Förskrivningsrätt 

Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 
Sjukgymnast/Fysioterapeut endast för elastisk knäortos. 
Kriterier för förskrivning 

Knäortoser kan endast förskrivas vid kronisk sjukdom och varaktigt behov 
där stor* instabilitet kvarstår efter träning och/eller när svår* 
felställning/instabilitet kan påverkas med ortos. 
Vid ligamentär skada i knä, bör patienten i första hand hänvisas till 
sjukgymnast/fysioterapeut för att träna upp sin muskulära styrka om det är 
möjligt. 
Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Vid tillfälliga besvär och vissa enklare ortoser samt ortoser som endast syftar 
till att möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är eget 
ansvar. 

Ortoser vid tillfälliga besvär och mjuka ortoser som inte kräver individuell 
anpassning är eget ansvar. Ortoser som endast syftar till att 
möjliggöra/underlätta fritids-, motionsaktiviteter och idrott är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Enligt kriterierna för förskrivning krävs stabilare 
ortos som förskrivs av ortopedingenjör/ortopedtekniker. 

06 33 04 Ortopediska skor för att förhindra 
missbildning 
Här ingår t.ex. skor med stort lästdjup, mjukt foder och lång snörning. 

061203 Fotortoser 
Ortoser som omfattar hela eller delar av foten. 

Här ingår t.ex. ortopediska skor, inlägg och insatser till skor, kuddar, 

hålfotsstöd, häldynor, hälskydd och ortopediska inlägg. 
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Egenavgift 

Ortopediska skor är belagda med egenavgift per par skor. 
Vuxna 800 kr, barn och ungdomar under 20 år 500 kr 
Anpassning av patientens egen standardsko betalas enligt egenavgift ortoser. 
Se Avgiftshandboken 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser anpassning av patientens egen standardsko eller 
förskrivning av bekvämsko/specialtillverkad sko. 
Ortopedingenjör/ortopedtekniker efter remiss från behandlande läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivning av ortopedisk sko innebär att enklast möjliga lösning som 
uppfyller behovet utprovas. 
Det innebär: 

1. att i första hand görs anpassning av patientens egen standardsko 
(t.ex. skoförhöjning, utlästning), 

2. därefter utprovas bekvämsko 
3. och sist specialtillverkad sko 

För vuxna kan två par skor per år, samt för barn tre par skor per år 
förskrivas. Ytterligare par kan förskrivas av medicinska skäl, på grund av 
onormal skoförslitning föranledd av funktionsnedsättningen, eller till barn 
och ungdomar under 18 år vid förändrad skostorlek. 
För anpassning av standardskor gäller anpassning av två par skor per år för 
vuxna samt anpassning av tre par skor per år för barn. 
Skillnad i fotstorlek: För barn och ungdomar till och med 19 år med 
funktionsnedsättning som innebär skillnad i fotstorlek på minst två 
skonummer kan landstinget bekosta det ena skoparet max 500 kr. 
Detta gäller skor inköpta i öppna handeln samt max tre par skor per år. 
Ortopediska skor kan endast förskrivas till personer med svår* 
funktionsnedsättning av: 
 b280 smärtförnimmelse*, 
 b415 blodkärlsfunktioner*, 
 b710 funktioner för rörlighet i leder*, 
 b 735 muskeltonusfunktioner* och, 
 fotdeformitet, risk för fotdeformitet eller, 
 vid benlängdsskillnad som kräver klack/skoförhöjning på minst 15 mm 
eller mer. 
OBS! Mätning av benlängdsskillnad ska göras med patienten stående. 
som t.ex.: 
 diabetes mellitus med komplikation: 
clavusbildning med sårhot, mikroangiopathirelaterade besvär, 
känselrubbningar osv. 
 inflammatorisk ledsjukdom med fotdeformitet och besvär relaterad till 
grundsjukdomen. 
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 neurologisk sjukdom med fotdeformitet och besvär och/eller medfödd 

deformitet med besvär. 
 grav pes planovalgus med clavusbildningar och besvär. 
 barn med fotdeformitet eller sjukdom/skada som medför funktionella 
svårigheter att stå/gå. 
 status post fot/fotledsfraktur med felställning och besvär. 

Eget ansvar 

Vid anpassning av standardsko står personen själv för inköpskostnaden av 
skon och anpassningen betalas enligt egenavgift ortoser. 
Anpassning av skor vid tillfälligt behov och/eller lätt* eller måttlig* 
funktionsnedsättning är eget ansvar. 
t.ex.: 
Personer med välreglerad, tablett- eller kostbehandlad diabetes mellitus med 
vanlig framfotsinsufficiens utan neuropathi kan inte få ortopediska skor 
förskrivna. 
Personer med framfotsinsuffiens, d.v.s. nedtrampat främre fotvalv utan 
påtaglig felställning kan inte få ortopediska skor förskrivna. 
Motivering: Förtydligande. Ingen ändring. 
På grund av den nya versionen av ISO 9999 kommer texten att justeras för 

att passa både nuvarande fotortoser och ortopediska skor till den 
sammanslagna ISO-koden Fotortoser. 

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, för rullstol med uppresningsfunktion 
Ja, för Freewheel eller motsvarande produkt 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Förskrivning kan ske för d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* d.v.s. 
rullstol när andra förflyttningssätt inte är tillräckliga och för d4153 att 
bibehålla sittande ställning*. 
Den enklaste modellen av rullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet och 
behovet av sittkomfort förskrivs i första hand. Förskrivning av mer än en 
manuell rullstol för samma funktion kan endast göras när andra alternativ till 
förflyttning i den dagliga livsföringen inte finns. 
För rullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta i 
dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 
Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 
Rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning. 
Freewheel eller motsvarande produkt kan förskrivas som tillbehör till 
förskriven rullstol för att underlätta förflyttning utomhus. Individuell 
behovsbedömning med översyn av patientens förflyttningsmöjligheter 
utomhus ska göras. 
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Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell 
direktstyrning 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 
Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och vid byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut i samråd med läkare. 
Kriterier för förskrivning 

Eldriven rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga 
att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* för 
d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra förflyttningssätt enligt 
nedanstående kriterier inte är tillräckliga för förflyttning i den dagliga 
livsföringen. 
Kriterier: 

 behovet av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra för-
flyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl. 
 vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra 
förflyttningsmöjligheter i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller 
färdtjänst tas i beaktande 
 elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra för-
flyttningshjälpmedel inte tillgodoser behovet 
 behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 patienten ska själv kunna framföra elrullstolen utan fara för sig själv eller 
annan 
Läkare ska bedöma om medicinska hinder föreligger för att framföra 
elrullstol på ett säkert sätt t.ex. syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk. 
 förvaringsutrymme för elrullstolen ska vara lättillgängligt utrymmet ska ha 
eluttag, vara torrt samt ha sådan temperatur att det aldrig blir minusgrader 
 den enklaste modellen av elrullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet 
och sittkomfort förskrivs i första hand 
Byte av elrullstol kan ske då elrullstolen blivit utsliten, brukaren vuxit ur den 
eller då behoven förändrats. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
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Eget ansvar 

Eldriven rullstol som enbart ska användas för rekreation eller i fritids-
aktiviteter, till idrottsutövning är eget ansvar. 

Övrigt 

Hjälpmedel på arbetsplatsen regleras av annat regelverk. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad 
elektronisk styrning 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och vid byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut i samråd med läkare. 

Kriterier för förskrivning 

Eldriven rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga 
att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* för 
d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra förflyttningssätt enligt 
nedanstående kriterier inte är tillräckliga för förflyttning i den dagliga 
livsföringen. 
Kriterier: 

 behovet av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra för-
flyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl. 
 vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra 
förflyttningsmöjligheter i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller 
färdtjänst tas i beaktande 
 elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra för-
flyttningshjälpmedel inte tillgodoser behovet 
 behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 patienten ska själv kunna framföra elrullstolen utan fara för sig själv eller 
annan 
Läkare ska bedöma om medicinska hinder föreligger för att framföra 
elrullstol på ett säkert sätt t.ex. syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk. 
 förvaringsutrymme för elrullstolen ska vara lättillgängligt utrymmet ska ha 
eluttag, vara torrt samt ha sådan temperatur att det aldrig blir minusgrader 
 den enklaste modellen av elrullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet 
och sittkomfort förskrivs i första hand 
Elrullstol med uppresningsfunktion 
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För elrullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta 
i dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 
Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 
Elrullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning. 
Byte av elrullstol kan ske då elrullstolen blivit utsliten, brukaren vuxit ur den 
eller då behoven förändrats. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

Eget ansvar 

Eldriven rullstol som enbart ska användas för rekreation eller i fritids-
aktiviteter, till idrottsutövning är eget ansvar. 
Övrigt 

Hjälpmedel på arbetsplatsen regleras av annat regelverk. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Landstinget: Ja, både vid ny förskrivning och byte. 
Kommunerna: Ja, vid ny förskrivning. Rekommenderas vid byte. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* 
nedsatt d450 förmåga att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med 
hjälp av utrustning* för d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra 
förflyttningssätt enligt nedanstående kriterier inte är tillräckliga för 

förflyttning i den dagliga livsföringen. 
Kriterier: 

 Behovet att förflytta sig med eldriven vårdarmanövrerad rullstol 
tillsammans med närstående/personal ska vara för att upprätthålla dagliga 
aktiviteter. 
 När manuellt tvåhjulsdriven eller vårdarmanövrerad rullstol inte kan 
användas utomhus 
 När enklare förflyttningshjälpmedel inte fungerar och när patienten inte 
självständigt kan framföra elrullstol på ett säkert sätt. 
 Behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i 
veckan) och regelbundet 
 Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan inte förskrivas för vardagliga 
aktiviteter som sker någon eller några gånger/vecka. Undantag är om 
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sammanboende inte kan lämna patienten ensam för att uträtta vardagliga 
aktiviteter. 
 När inte närstående/personal kan skjutsa patienten i en manuell rullstol på 
grund av patientens vikt eller funktionshinder hos närstående/personal. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Motivering: Förenklad rutin. 

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar 
Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa brukaren 

användaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen 

utan manuell kraft. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning 

Ja, vid ny förskrivning. 
Nej, vid byte. 
Vid byte av elrullstol ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent. 

Ja både vid ny förskrivning och byte 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Drivaggregat för vårdarmanövrering se kriterier för förskrivning 12 23 

Drivaggregat kan monteras på rullstol för att underlätta förflyttning av annan 
person. Drivaggregat kan förskrivas som alternativ till elrullstol med 
vårdarstyrning. 
Drivaggregat för självständig förflyttning se kriterier för förskrivning 

12 23 03 och 12 23 06 

Drivaggregat som består av drivhjul (eldriven enhet som aktiveras med 
drivringarna) kan förskrivas till manuell rullstol för att underlätta för 
patienten att själv manövrera rullstolen. Drivhjul Drivaggregat kan 
förskrivas som ett alternativ till eldriven rullstol. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Motivering: Förenklad rutin Särskild förskrivning. Drivaggregat finns i olika 
utföranden. Ingen ändring. 

18 10 03 Ryggstöd 

Här ingår t.ex. ryggstöd (och komponenter till ryggstöd) som är fästa eller 

integrerade i en stol eller sits, svankstöd, ryggdynor och ryggkuddar. 

Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention 04 33 03 ingår i 
nedanstående text. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser ryggkuddar och ryggdynor till rullstol. 
Arbetsterapeut. 

Kriterier för förskrivning 

Avancerad ryggdyna eller fast rygg i rullstol kan förskrivas för d4153 att 
bibehålla en sittställning* i rullstol när standardrygg inte är tillräcklig. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas 

Eget ansvar 

Ryggdynor till möbler är eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. Kriterier har saknats. 

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 
reglerbara 
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på egen säng se 18 12 27 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

I förskrivningsrätten ingår även tillbehör till elektriskt reglerbara sängar t.ex. 
sänggrindar. 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Patientens Brukarens befintliga säng skall i första hand anpassas med 
enklare lösningar. 
Säng kan förskrivas till person med funktionsnedsättning för d410 att ändra 
grundläggande kroppsställning* eller för d415 att bibehålla en 
kroppsställning* och/ eller underlätta personlig vård. 
Patienten ska själv kunna reglera sängen och därigenom bli mer oberoende 
av hjälp. 
Säng kan också förskrivas till person i eget boende när vården sköts av 
närstående/personal. Hjälpbehovet skall vara omfattande och omvårdnaden 
utföras huvudsakligen i sängen. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

Eget ansvar 

Ordinärt boende: Standardmadrass är personens eget ansvar. 
Motivering: Förtydligande. 
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18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på 
sängar 
Nedfällbara och/eller löstagbara grindar som förhindrar att personen 

ramlar ur sängen samt lyftbågar som underlättar för att en person att sätta 

sig upp i sängen och/eller förflytta sig i sängen. 

Här ingår stöd/vändhandtag som monteras på privat säng. 
Tillbehör till elektriskt reglerbara sängarna se 18 12 10 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut. 
Kriterier för förskrivning 

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 
underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*. 
Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
Motivering: Förtydligande. 
Ny version av ISO 9999 Texten kommer att justeras till 181226 och 181228 

22 03 18 Förstorande videosystem 
Hjälpmedel som förstorar bilden av objektet som har uppfångats av en 

videokamera. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser stationärt eller bärbart system och bärbart 
handhållet elektroniskt förstoringsglas till patient med nedsatt b210 
synfunktion* och/eller nedsatt b1561 visuell perception*. 

Till patient med svår funktionsnedsättning* och stor svårighet*att läsa med 
läs-TV kan läs-TV med talsyntes förskrivas för att få texten på skärmen 
uppläst. 

Till studerande kan extern avståndskamera förskrivas till stationärt system. 
Synpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Förstorande videosystem (CCTV/läs-TV) är ett hjälpmedel som kom-
penserar personens synförmåga. Det är ett hjälpmedel för kommunikation: 
att läsa, skriva eller att kommunicera med bilder. 
Bärbart Handhållet elektroniskt förstoringsglas kan förskrivas för att 
underlätta ett aktivt dagligt liv, och kan förskrivas som enskilt hjälpmedel 
eller som komplement till ett stationärt system. 
Krav som ska vara uppfyllda: 

 Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förstoringshjälpmedel 
som t.ex. förstoringsglas eller lupp. 
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 Behovet att använda CCTV/läs-TV i den dagliga livsföringen ska 
vara frekvent (flera gånger i veckan). 

 Begagnat system som uppfyller behovet förskrivs i första hand. 
 Byte av CCTV/läs-TV kan ske då den blivit utsliten eller när 

behovet har förändrats. 
 Läs-TV:n ska kunna hanteras självständigt. 

Utredning 

 Vid behov ska samråd ske med t ex barnhabilitering och/eller ansvarig 
läkare. 
 I särskilda fall ska utredning via Resurscenter syn (specialpedagogiska 
institutet) ligga till grund för bedömning av behov av CCTV/läs-TV. 

Eget ansvar 

Lämpligt bord för placering av stationär CCTV/läs-TV är personens eget 
ansvar. 
Motivering: 

221818 stryks, texten flyttas till 220318 
Byte till rätt ISO-kod. 
Förtydliganden, inga ändringar. 

22 06 09 Hörglasögon 

Hjälpmedel där ljudförstärkaren är inbyggd i glasögonbågarna. 

Egenavgift 

Hörapparat är belagd med en egenavgift på 500 kr/st. från och med 1 januari 
2004. Ljudstimulerare (tinnitusmaskerare) är belagd med en egenavgift på 
500 kr/st. från och med 1 januari 2011. Barn och ung-domar under 20 år är 
befriade från egenavgift. Se Avgiftshandboken. Egenavgift tas ut vid: 
 nyförskrivning och, 
 vid byte av hörglasögon 

Förskrivningsrätt 

Audionom 

Kriterier för förskrivning 

Hörglasögon kan förskrivas till patient i behov av stöd för b230 hör-
selfunktioner*. 
En (1) hörapparat per öra kan förskrivas. 
Motivering: Produkten förskrivs inte. Ingen ändring. 
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22 06 21 Hörapparater som används tillsammans 
med implantat 
Hjälpmedel som understödjer hörandet genom att stimulera implanterade 

mottagare placerade i t.ex. innerörat. 

Egenavgift 

Hörapparat är belagd med en egenavgift på 500 kr/st. från och med 1 januari 
2004. Ljudstimulerare (tinnitusmaskerare) är belagd med en egenavgift på 
500 kr/st. från och med 1 januari 2011. Barn och ungdomar under 20 år är 
befriade från egenavgift. Se Avgiftshandboken. Egenavgift tas ut vid: 
 nyförskrivning och, 
 vid byte av hörapparat 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser olika typer av benförankrade hörapparater. 
Audionom 

Kriterier för förskrivning 

Hörapparat kan förskrivas till patient i behov av stöd för b230 hörsel-
funktioner*. 
En (1) hörapparat per öra kan förskrivas. 
Motivering: Det finns olika typer av benförankrade hörapparater. Ingen 
ändring. 

22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud 

Egenavgift 

Landstinget: Region Norrbotten: Daisy-spelare förskrivs som hjälpmedel 
med en egenavgift på 500 kr från och med 1 januari 2005. Daisy spelare som 
även kan användas som fickminne förskrivs med egenavgift. Barn och 
ungdomar under 20 år ska inte betala någon egenavgift. 
Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 
Särskild förskrivning 

Ja, för Daisy-spelare med och utan fickminne 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser Daisy-spelare och fickminne. 
Endast synpedagog för patienter med nedsatt b210 synfunktion* och nedsatt 
b1561 visuell perception*. 
Arbetsterapeut, Logoped för andra funktionsnedsättningar. 

Kriterier för förskrivning 

Daisyspelare: 

Daisy-spelare kan endast förskrivas när alternativ lösning till Daisy-spelare 
inte kan användas. 
Patienten ska kunna hantera hjälpmedlet självständigt. 
Fickminne: Digitalt fickminne kan förskrivas för att självständigt kunna 
göra anteckningar och ta del av egna anteckningar då man inte kan använda 
svartskrift. Patienten ska självständigt kunna hantera fickminnet. 
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För barn/ungdom upp till och med 17 år kan fickminne förskrivas i samband 
med orientering och förflyttningsträning samt för att skapa ljudalbum. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

CD/MP3/DVD-spelare och Daisy-programvara/Daisy-applikation eller 
motsvarande för användning i dator/surfplatta/telefon är eget ansvar. 
Motivering: 

Förtydligande, produkten finns i olika utföranden, inga ändringar. 

22 18 18 Slutna TV-system 
Slutna system för bildöverföring med en kamera till en inspelningsapparat 

eller direkt visning via en monitor. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser stationärt eller bärbart system och bärbart 
elektroniskt förstoringsglas till patient med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception*. 
Till studerande kan extern avståndskamera förskrivas till stationärt system. 
Synpedagog 

Kriterier för förskrivning 

Förstorande videosystem (CCTV/läs-TV) är ett hjälpmedel som kom-
penserar personens synförmåga. Det är ett hjälpmedel för kommunikation: 
att läsa, skriva eller att kommunicera med bilder. 
Bärbart elektroniskt förstoringsglas kan förskrivas för att underlätta ett aktivt 
dagligt liv och kan förskrivas som enskilt hjälpmedel eller som komplement 
till ett stationärt system. 
Krav som ska vara uppfyllda: 
 Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förstoringshjälp-medel som 
t.ex. förstoringsglas eller lupp. 
 Behovet att använda CCTV/läs-TV i den dagliga livsföringen ska vara 
frekvent (flera gånger i veckan). 
 Begagnat system som uppfyller behovet förskrivs i första hand. 
 Byte av CCTV/läs-TV kan ske då den blivit utsliten eller när behovet har 
förändrats. 
Utredning 
 Vid behov ska samråd ske med t ex barnhabilitering och/eller ansvarig 
läkare. 
 I särskilda fall ska utredning via Resurscenter syn (specialpedagogiska 
institutet) ligga till grund för bedömning av behov av CCTV/läs-TV. 
Eget ansvar 

Lämpligt bord för placering av stationär CCTV/läs-TV är personens eget 
ansvar. 
Motivering: Texten flyttad till rätt ISO-kod 220318 
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22 18 27 IR-system för ljudinformation 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Hörselpedagog 
För hörselpedagog på Pedagogiska hörselvården avses förskrivning i 
skolmiljö. 

Kriterier för förskrivning 

IR-system kan förskrivas till elever med måttlig eller svår 
funktionsnedsättning av b230 hörselfunktioner*, där magnetiska störningar i 
lokalen omöjliggör användning av andra system, ex. hörslinga. 

Motivering: Produkten förskrivs inte. Ingen ändring. 

22 18 39 Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Audionom 
Kriterier för förskrivning 

Tillbehör till hörselslinga kan förskrivas till de patienter som är berättigad 
till benförankrad hörapparat och har behov av att använda hörselslinga. 
Motivering: Förtydligande. Tillbehör till benförankrad hörapparat. 

22 21 09 Samtalsapparater 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Samtalsapparater utanför sortimentet. 
Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Samtalsapparat förskrivs när patienten har behov av att komplettera, 
förtydliga eller ersätta talat språk för när- och fjärrkommunikation. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. 
Förenklar administrativa rutiner. 
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22 21 12 Programvara för närkommunikation 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Programvara för närkommunikation förskrivs när patienten har behov av att 
komplettera, förtydliga eller ersätta talat språk för när- och 
fjärrkommunikation. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 

Eget ansvar 

Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. 
Förenklar administrativa rutiner. 

22 24 03 Telefoner för fasta nätet 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser bildtelefon, telefax och IR-styrd telefon. 
Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 
neuromuskeloskeletala och rörelserelaterade funktioner* 
Hörselpedagog vid Pedagogiska hörselvården för döva, gravt hörselskadade 
och dövblinda 
Logoped för patient med funktionsnedsättning av röst- och talfunktioner* 
Kriterier för förskrivning 

Som komplement till omgivningskontroll kan IR-styrd telefon förskrivas om 
personen inte kan telefonera med telefoner från öppna handeln. Fjärrsystem 
kan inte förskrivas enbart i pedagogiskt syfte i en aktiveringssituation. 

Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 
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2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand 
Eget ansvar 

Telefoner och tillbehör som finns att köpa i öppna handeln är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring. Fjärrsystem inte aktuellt för denna ISO-
kodsgrupp. Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 

22 24 09 Texttelefoner 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Förskrivningsrätt 

Hörselpedagog vid Pedagogiska hörselvården för döva, gravt hörsel-skadade 
och dövblinda 
Logoped för patient med funktionsnedsättning av röst- och talfunktioner* 

Kriterier för förskrivning 

Texttelefon kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörselskadade, 
dövblinda och/eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera en texttelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen 
dator kan istället modem och texttelefonprogram förskrivas. Alternativt kan 
dator med modem och texttelefonprogram förskrivas om kostnaderna inte 
överskrider normal kostnad för texttelefon. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

5. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
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dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 

6. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

7. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

8. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt ISO 9999 senaste version kommer att ske. 

22 24 24 Programvara för telekommunikation och 
telematik 
Programvara för verbal och/eller visuell kommunikation mellan datorer via 

datornätverk. Här ingår t.ex. Internet Protocol (IP) eller Voice over Internet 

Protocol (VoIP) telefoni. Programvara för närkommunikation, se 22 21 12. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Logoped: För personer med nedsatt röst- och talfunktion*. 
Hörselpedagog: För personer som är döva, gravt hörselskadade eller 
dövblinda. 
Kriterier för förskrivning 

Programvara kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörselskadade, 
dövblinda eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera bildtelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen dator 
kan istället programvara med modem förskrivas. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 

28 



 

  

 

 

 
 

  
  

 
  

  
  

   
 

     
 

  
   

  

 

 
 

  
 

  

   
 

 

  

  
  

   
 

  
  

 
 

  
 

   
  

   
  

    
   

  
  

16 OKTOBER 2017 

språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 

2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 24 90 Totalkonversationsenheter 
Nationell kod. Mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller 

en kombination av bild och texttelefoni över IP-nät. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Logoped: För personer med nedsatt röst- och talfunktion*. 
Hörselpedagog: För personer som är döva, gravt hörselskadade eller 
dövblinda. 
Kriterier för förskrivning 

Programvara kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörsel-skadade, 
dövblinda eller talskadade som inte, eller endast med stor svårighet kan 
kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att personen inte kan 
hantera bildtelefon kan telefax förskrivas. Till personer som har egen dator 
kan istället programvara med modem förskrivas. 
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till 
landsting enligt SFS 2001:638 2014:298.3§ Bidrag lämnas för 

anskaffningskostnaden för 

1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett 
kommunikationsnät och som skall användas av personer som är 
döva, eller gravt hörselskadade personer och personer med 
dövblindhet, dövblinda, talskadade eller språkstörning som inte kan, 
språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan 
kommunicera utan sådan utrustning. , 
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2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående 
till personer som avses där, 

3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för 
den som har utrustning enligt första eller andra punkten, och 

4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan 
utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av 
personer som enligt första och andra punkten avses använda 
utrustningen. 

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en 
dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt 
sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra 
personer. 
Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och 
mjukvara, som produkt eller tjänst. 
Bidrag lämnas för anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den 
ska användas av närstående till personer som avses i ovanstående stycke. 
Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form. 
Motivering: Uppdatering enligt Förordning om statsbidrag till utrustning för 
elektronisk kommunikation SFS 2014:298. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 27 09 Indikatorer med mekaniska signaler 
Hjälpmedel som indikerar med taktila signaler att något händer på platsen 

där sändaren är, de kan omvandla t.ex. ljudsignaler eller visuella signaler 

till vibrationer eller andra taktila signaler. Här ingår t.ex. 

vibrationsindikatorer. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser taktil mottagare för dörrsignal, telefonsignal, 
väckningsanordning och elektronisk barnvakt till patient med svår 
nedsättning av b230 hörselfunktioner* 
Audionom, Hörselpedagog 

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient med svår nedsättning av b230 hörselfunktioner* 

Eget ansvar 

Brandvarnare är eget ansvar. 
Motivering: Kriterier för förskrivning har saknats. Inga ändringar. 
Justering enligt senaste version ISO 9999 kommer att ske. 

22 27 15 Almanackor, kalendrar och 
planeringssystem Kalendrar och tidtabeller 
Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här 

ingår även t.ex.särskilda speciella kalenderprogramvaror. 
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Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Särskilt förskrivning 

Ja, för elektroniska almanackor 
Ja, för avancerade elektroniska almanackor 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Planeringshjälpmedel som kognitivt stöd kan förskrivas till personer som har 
nedsättning av: b144 minnesfunktioner*, b1641 organisering och planering* 
och/eller b1642 tidsplanering* och som med hjälp av planeringshjälpmedel 
blir mer självständig i dagliga aktiviteter. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Produkter på öppna marknaden som normalt används är eget ansvar. 
Applikation understigande en kostnad av 300 kr till en persons privata 
smartphone, surfplatta eller motsvarande är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring, förtydligande gällande särskild förskrivning. 
Samtliga applikationer under 300 kr föreslås vara eget ansvar. Förenklar 
administrativa rutiner. 
Justering enligt senaste ISO 9999:2016 

22 30 21 Läsmaskiner 
System som läser och överför skriven text till ett alternativt 

kommunikationssystem som kan vara läsbart, hörbart och/eller taktilt. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Synpedagog 

Förskrivningsrätten avser system som läser och överför tryckt text till tal. 

Kriterier för förskrivning 

Systemet läser och överför tryckt text till tal. 
Läsmaskin kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning av b210 
synfunktioner * som inte kan d166 att läsa* med hjälp av 
förstoringshjälpmedel och inte använder synanpassad dator men har behov 
av att självständigt kunna ta del av tryckt text. 

Läsmaskin kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning av b210 
synfunktioner * som har stor svårighet att d166 att läsa* med hjälp av 
förstoringshjälpmedel. 

Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 
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22 33 03 Stationära datorer 
Vid behov av anpassning av egen dator se 22 36. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift. 

Särskild förskrivning 

Ja 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser dator för närkommunikation när samtals-
hjälpmedel inte täcker behovet. 
Arbetsterapeut, Logoped 

Kriterier för förskrivning 

Dator för närkommunikation kan förskrivas för patienter med svår och 
varaktig nedsättning av b167 psykiska språkfunktioner* eller b310 
röstfunktioner*. 
I första hand anpassas personens egen dator med programvara. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Övriga användningsområden för dator är eget ansvar. 
Motivering: Ingen ändring. ISO-koden används inte. 
Ögonstyrningsdatorer och iPads är klassificerade under 
samtalsapparater. 

22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer 
Vid behov av anpassning av egen dator se 22 36. 
Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Ja 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser dator för närkommunikation när samtals-
hjälpmedel inte täcker behovet. 
Arbetsterapeut, Logoped 
Kriterier för förskrivning 

Dator för närkommunikation kan förskrivas för patienter med svår och 
varaktig nedsättning av b167 psykiska språkfunktioner* eller b310 
röstfunktioner*. 
I första hand anpassas personens egen dator med programvara. 
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand. 
Eget ansvar 

Övriga användningsområden för dator är eget ansvar. 
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16 OKTOBER 2017 

Motivering: Ingen ändring. ISO-koden används inte. 
Ögonstyrningsdatorer och iPads är klassificerade under 
samtalsapparater. 

22 39 05 Taktila datordisplayer 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser punktdisplay 
Synpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Punktdisplay kan förskrivas till person med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception* som är i behov av punkt-
anpassning i dator för d140 att lära sig läsa*, d166 att läsa* punkt-
skrift och/eller d3610 som medel för kommunikation* i mobiltelefon. 
Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 
Justering enligt senaste ISO 9999:2016 

22 39 06 Skrivare 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 
Förskrivningsrätt 

För synpedagog avser förskrivningsrätten punktskrivare. 
För hörselpedagog avser förskrivningsrätten skrivare i kombination med 
elektronisk kommunikation för dövblinda. 
Synpedagog, Hörselpedagog 
Kriterier för förskrivning 

Punktskrivare kan förskrivas till person med nedsatt b210 synfunktion* 
och/eller nedsatt b1561 visuell perception* som huvudsakligen förväntas 
komma att, eller redan kommunicerar med hjälp av punktskrift och som vill 
tillgodogöra sig information från dator via punktskrift på papper. 

Punktskrivare kan förskrivas när alternativ lösning inte kan användas t.ex. 
punktdisplay, text uppläst via talsyntes, MTM:s punktskrifts- och 
prenumerationsservice. 

Behovet av att använda punktskrivare i hemmiljö i den dagliga livsföringen 
ska vara regelbundet minst en gång per månad. 

Motivering: 

Förtydligande, inga ändringar. 

24 13 03 Fjärr Miljöstyrsystem 

System för att styra hjälpmedel och produkter från ett på avstånd. 
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16 OKTOBER 2017 

Egenavgift 

Ingen egenavgift. 
Särskild förskrivning 

Ja 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten avser system för omgivningskontroll. 
Arbetsterapeut 
Kriterier för förskrivning 

Fjärrsystem för omgivningskontroll kan förskrivas till patient för att 
självständigt styra funktioner i sin bostad. 
Omgivningskontroll för orsak-verkan och delaktighet kan förskrivas till 
barn/ungdom t.o.m.17 år för d880 engagemang i lek*. 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 
Eget ansvar 

Produkter t.ex. timer och fjärrkontroll som normalt används och finns 
i öppna handeln är eget ansvar. 
Omgivningskontroll för orsak-verkan till vuxen är eget ansvar. 

Motivering: Ingen ändring. Omgivningskontroll har förskrivits till 
barn/ungdom, riktlinjer har saknats. 

Justering enligt senaste ISO 9999:2016 
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Rapportering ej verkställda beslut 
SoL kvartal 4 - 2017 



 

        

  
            

   

             
           

            
         

  
                

              
           

              
                
              

         

               
            

               
                
               

              
               

         
           

               
             

     

  
           

      
           

            
  

 
              

           

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-29 
Dnr 18SN41 

Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 - 2017 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Stöd och omsorg 
Under kvartal 4 fanns det totalt 20 beslut som ej verkställts inom tre månader. Fem beslut 
avser sysselsättning. Ett av besluten har verkställts under kvartalet, fyra beslut har ej kunnat
verkställas då det saknas ledig sysselsättningsplats. Åtta ärenden avser kontaktfamilj, ett
beslut har verkställt under kvartalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 
kontaktfamilj har hittats, i de flesta fall pga av att barnen har djurallergi. Sju ärenden avser 
kontaktperson varav två beslut verkställts under kvartalet och en person vill ej längre ha 
insatsen. I de övriga ärendena har ingen lämplig kontaktperson hittats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal fyra fanns totalt fyra beslut som ej verkställts inom tre månader. Två beslut 
avsåg särskilt boende, ett avlösning på avlösningsenhet och ett ledsagarservice. Båda besluten 
om särskilt boende hade kunnat verkställas inom tre månader men fördröjdes på grund av att 
erbjudan om plats avböjdes. I det ena ärendet avböjdes erbjudan om plats på Villa Utkiken för 
tillfälligt boende i väntan på permanent plats och i det andra ärendet avböjdes två erbjudanden 
och vid tredje erbjudandet återtogs ansökan. Ny ansökan gjordes dock senare och det beslutet 
är verkställt under kvartal fyra. Beslutet om avlösning kunde ej verkställas på grund av att 
insatsen aldrig efterfrågades. Verkställigheten gällande beslut om ledsagarservice fördröjdes 
på grund av rekryteringssvårigheter då förutsättningarna var premissade på grund den 
enskildes allergier. Den enskilde har i slutet av kvartal fyra återtagit ansökan och ärendet är 
därför avslutat på personens egen begäran. Så samtliga fyra beslut är därmed antingen 
verkställda eller avslutade under kvartal fyra. 

Medborgare 
Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 
sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till 
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt 
person/personer för uppdraget. 

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket utförs genom punktinsatser av hemtjänst- och 



 

            
             

               
             

           
            

  
             
            
            

             
              

             
           
             

           
           

             
               
         

            
              
            

      

             
            

               

               
              

           
               

              
             

              
          

            

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-29 
Dnr 18SN41 

hemsjukvård, dag- och nattetid vid behov, samt erbjuds dagverksamhet och avlösning i 
förekommande fall. I vissa ärende är det anhöriga som fortsätter ansvara för omvårdnaden. 
Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den 
enskilde, missnöje samt att behov av anhörigas stöd ökar. Ej verkställda beslut om 
ledsagarservice medför fortsatt isolering till bostaden till följd av funktionsnedsättning vilket 
kan ha inverkan på den enskildes möjlighet till aktiviteter och sociala kontakter. 

Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka 
erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på 
verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker systematiskt och individuellt utifrån 
den enskildes behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser 
och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 

Fördröjning av verkställighet gällande Vård och omsorgsboende orsakas främst av platsbrist. 
Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar behoven. 

Ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården medför i vissa fall att det
inte är ett lämpligt eller möjligt alternativ. Lägenheter på Munkberga och ett antal på Österbo 
med små badrum hindrar också tilldelning i vissa fall. 

Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande åtgärder på grund av vattenskada 
som nu är gällande på Norrgården leder också till fördröjning av verkställighet. Det dock 
finns en väl fungerande samverkan fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller 
framskjuta renoveringsprocesser där det bedöms möjligt. 

Verkställigheten fördröjs även ibland på grund av att erbjudanden avböjs med anledning av 
boendets geografiska läge, specifika önskemål eller andra individuella skäl, alternativt att det 
inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 
största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på 
ärendedragning inför beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. 
Prioriteringen styrs även i hög grad av ärende som vistas och vårdplanerats i slutenvården där 
kommunen med nya lagstiftningen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt 
boende i de fall den enskilde inte kan återgå till sitt ordinära boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform vilket påverkar hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar både 
dag- och nattetid, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i förekommande 



 

         
            
       

             
            

             
    

  
          

 
          

   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-29 
Dnr 18SN41 

fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, återkommande 
kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga samt ny biståndsbedömning när den 
enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Då ledsagning enligt Sol kan ingå i hemtjänstens uppgifter verkställs numera dessa beslut 
inom rätt rimlig tid. 

Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorg 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag
Rapportering SoL - Avidentifierad 

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

Greger Pettersson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



  
 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut SoL 
Kvartal 4 - 2017 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-06-15 2017-10-09 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig plats. Ska börja på SAVO 
under oktober 2017. 

K FöDa Sysselsättning 2017-08-01 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Kommer att erbjudas plats i början av 
2018. 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 
Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 
Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 
Sida 1 av 3 



 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-22 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2017-09-30). 
Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 
Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj, modern 

tackat nej till ett förslag, då hon vill att 
syster och brodern  ska vara i samma 

kontaktfamilj. Då broder är allergisk 

måste det vara ett djurfritt hem. 
Modern vill avvakta tills att en kon-

taktfamilj kan vara för båda syskonen. 

M BoF Kontaktperson 2017-03-08 2017-11-21 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

Önskar manlig person. 

M BoF Kontaktperson 2017-02-01 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

Önskar manlig person. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 
BoF= Barn- och familj 

Sida 2 av 3 



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 
allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-03-28 2017-11-14 Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktperson 2017-04-04 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktperson 2017-04-21 X 2017-12-15 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

Vill ej längre ha insatsen. 

M BoF Kontaktperson 2017-05-22 2017-11-01 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktperson 2017-05-22 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-04-18 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

K BoF Kontaktperson 2017-04-25 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktfamilj 2017-08-15 X Ej hittat läplig kontaktfamilj. 

BoF= Barn- och familj 

Sida 3 av 3 





   

    
     

Ärende 19 

Rapportering av ej verkställda 
beslut LSS kvartal 4 - 2017 



 

         

  
           

  

             
             

            
         

               
             

              
              

          
               

               
     

            
         

                
              
            

            

             
            
              

            

             
       

   

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-25 
Dnr 18SN42 

Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal 4 - 2017 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 2017 till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och 
omsorg, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 

Under kvartal 4 fanns det 13 gynnande ej verkställda beslut. Åtta beslut om särskilt boende, 
fyra beslut om daglig verksamhet och ett beslut om korttidsvistelse utanför hemmet. Ett 
boendebeslut har verkställts under kvartalet och två personer har tackat ja till erbjuden plats 
med planerad verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har återtagit sin ansökan. 
Resterande fyra personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Av de fyra beslut om daglig verksamhet har två beslut verkställts under kvartalet. För en 
person planeras verkställighet under kvartal 1 - 2018. En person har tackat nej till erbjuden 
plats och ärendet har avslutats. 
I dialog med anhöriga avvaktas med verkställighet av beslutet om korttidsvistelse utanför 
hemmet, till dess verksamheten är tillbaka i ordinarie lokaler. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Uppstart av två nya särskilda boenden under våren 2017 har gjort att vi kunnat verkställa flera 
beslut och att vi i större utsträckning kunnat tillgodose personers önskemål om en specifik 
plats. Under kvartal 4 har ytterligare beslut verkställts. Verkställighet av daglig verksamhet 
har blivit lättare att genomföra sedan vi flyttat verksamhet till nya lokaler. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Budget 
Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Rapportering LSS - Avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Rapportering ej verkställda beslut LSS 
Kvartal 4 - 2017 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K PS Boende vuxna 2015-12-04 2016-09-15 

2017-06-13 

2017-10-23 

X X Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Hummerstigen, tackat nej. 

Har beviljats boendestöd, kontaktperson 

och hemtjänst. 

Erbjuden plats på Kanalgatan, tackat nej. 
Endast boende i centrala stan aktuella. 

Erbjuden plats på Ankargrund, tackat ja. 
Planerad inflyttning mitten av januari 2018. 

M PS Boende vuxna 2016-10-12 2017-06-19 X 2017-12-21 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2016-12-31). 
Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Videvägen, tackat nej. 

Ska prova bo i egen lägenhet med stöd. 

Uppföljning oktober 2017. 

Återtagit sin boendeansökan 2017-12-21. 

M PS Boende vuxna 2017-04-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 

ledig plats sedan ansökan. 

PS = Psykosocialt stöd 

Sida 1 av 4 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M PS Boende vuxna 2017-04-19 2017-09-04 2017-10-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Erjbuden plats på Kanalgatan, tackat ja. 

Inflyttning planerad 2017-10-16. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-06-01 2017-11-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig plats. Finns en plan att börja på 

Safirens dagverksamhet (Gästgivaren) 

när de kommit i ordning i de nya lokalerna 

på Furunäset i november 2017. 

K PS Boende vuxna 2017-06-13 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig boendeplats. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-06-15 X 2017-11-29 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig plats. Finns en plan att börja på 

Safirens dagverksamhet (Gästgivaren) 

när de kommit i ordning i de nya lokalerna 

på Furunäset i november 2017. 

Tackat nej till Safiren. Ärendet avslutas. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 2 av 4 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-06-16 2017-11-21 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig plats. 

K PS Boende vuxna 2017-07-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Ingen ledig plats. 

Avvaktar beslut från förvaltningsrätten, 

(LRV). 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-07-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Det finns en planering för verkställande av 

insatsen i början av 2018. 

K PS Boende vuxna 2017-08-23 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Har fått inhibition på sitt beslut om 

personlig assistans. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 3 av 4 



 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K PS Boende vuxna 2017-08-23 2017-12-20 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Erbjuden plats på Leoparden. Inflyttning 

planerad i början av 2018. 

K VF Korttidsvistelse 

utanför hemmet 

2017-09-29 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Verksamheten flyttad tillfälligt. Har haft en 

dialog med anhörig att avvakta med verk-

ställighet tills verksamheten är tillbaka i 

ordinarie lokaler. 

PS = Psykosocialt stöd 

VF = Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

Sida 4 av 4 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-23 
Dnr 17SN413 

Patientsäkerhetsberättelsen 2017 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2017 och anser därmed att den 
interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 
patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en 
beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt 
möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Exempel på 
vilka resultat som har uppnåtts kan vara antalet fallskador, avvikelse-rapporter eller uppföljning 
om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och att följsamheten till befintliga rutiner 
har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska 
stödsystem har införts. Vidare ska patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § 
i patientsäkerhetslagen har varit fördelat, uppgifter om egenkontroll, samverkan och hur risker för 
vårdskador har hanterats. 
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, 
andra vårdgivare och patientorganisationer. 
Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och bygger 
på uppgifter främst från verksamheternas egenkontroll. 

Beslutsunderlag
Bilaga: Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Till AU ska bilagor av sammanställningen lämnas 

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

Irene Lundqvist 
Sjuksköt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialförvaltningen 



   

   

 

Patientsäkerhetsberättelse
2017

Antagen av Socialnämnden 18-02-21

Upprättad av Irene Lundqvist

Datum 18-01-18



 

  
    

        

 
     

     

     

    
  

                

                              
                   

    
    

    
     

  
   

      
  

   
    

   
 

  

             

2 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Innehållsförteckning 

Bakgrund 3 
Ledningssystem – organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet 4 
Sammanfattning 10 
Förebyggande åtgärder för att förbättra patientsäkerheten 13 
Samverkan 15 
Uppföljningar och inventeringar av patientsäkerheten -internkontrollplan 15 
Avvikelsehanteringsprocessen 19 
Ärenden från IVO, patientnämnden. 20 
Öppna jämförelser. Informationssäkerhet 21 

Bilagor som innehåller sammanfattade uppföljningar, inventeringar, resultat, analys 
och förslag på åtgärder. 

HSL – Dokumentation i socialtjänsten 22 
Läraravtal i socialtjänstens särskilda boenden 24 
Läkemedelsanvändning i vård och omsorgsboenden 26 
Skydds- och begränsningsåtgärder i särskilda boenden 29 
Blåsdysfunktion/inkontinens i socialtjänsten 31 
Basal hygien i socialtjänsten 33 
Fall och fallskador i vård- och omsorgsboenden 36 
Läkemedelsavvikelser i äldreomsorgen 37 
Övriga HSL-avvikelser i äldreomsorgen 40 
Sammanställning HSL-avvikelser stöd- och omsorgsboenden 41 
Trycksår i särskilt boende 43 
Uppföljningsparametrar hemsjukvården 44 
Uppföljning av delegationer 45 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 

www.facebook.com/pitea.se
www.pitea.se


 

  
    

            
          

            
              

       
              

             
              

               
                   

           
           

           
            

          
           

    

          
          

           
           

           
               

                 
           

         
            
 

       
      

      

3 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Bakgrund 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 
patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att 
öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Utöver det så regleras i föreskrift om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att 
patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § har varit 
fördelat, patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och 
utvärderats, samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskada, hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. samt att rapporter 
enligt 6 kap. 4 § har hanterats och att inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som 
har betydelse för patientsäkerheten har hanterats. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. Exempel på resultat kan vara att antalet fallskador eller antalet utredda 
urininkontinenser, att verksamheten förändrar rutiner och att följsamheten till befintliga 
rutiner har förändrats, att verksamheten inför nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller 
att nya tekniska stödsystem införts. 

Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att vårdgivaren förstärker kontroll över 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta inspektionen för vård och omsorgs 
(IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehov för andra intressenter, t.ex. allmänheten, 
patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. Det finns inget krav på att 
patientsäkerhetsberättelsen ska skickas till IVO eller någon annan myndighet av vårdgivaren. 
Däremot ska den vara tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetsarbetet är 
ett ansvar för alla som arbetar med hälso- och sjukvård i socialtjänsten. För att få ett väl 
fungerande patientsäkerhetsarbete ska det vara långsiktigt och präglas av ett förebyggande 
syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut, ett tvärprofessionellt 
samarbete mellan olika yrkesgrupper och med deltagande av patienten eller någon som 
företräder denne. 

Patientsäkerhetsberättelsen för Piteå kommun baseras på ledningssystemet, 
internkontrollplanen, verksamhetsområdenas inlämnade egenkontrolluppgifter och avvikelser 
samt observationer från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 
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4 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet 
Framgår av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under 2017 har 
socialnämnden antagit en ny reviderad version av ledningssystemet som ytterligare förväntas 
stärka förbättringsarbetet inom verksamheterna och ytterligare tydliggöra ansvarsfrågan för 
patientsäkerhetsarbetet. Socialtjänstens ledningssystem omfattar systematiskt kvalitetsarbete 
för samtliga verksamheter och lagrum i socialtjänsten. 

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

De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i följande bild 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
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5 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

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

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamheten. 

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 
Grundläggande principer för ansvarsfördelning 
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer och 
riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den ger bästa 
möjliga nytta för individen. 

Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att processerna 
levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade skattemedel används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 
bedrivs på alla nivåer. 

Politiska nivån 
Socialnämndens ansvar 

 Fastställa övergripande mål och inriktningar 
 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 
 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor 
 Prioriterade kvalitetsområden 
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena. 
 Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 

Socialchefen 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 
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6 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), administrativ chef/kvalitetscontroller, kvalitetsansvarig och 
ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens 

kvalitetsarbete utifrån fattade politiska beslut. 
o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet 

och initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 

Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma 
processerna är beskrivna och håller god kvalitet. Att 
de rutiner som krävs för processen är dokumenterade. 
Att dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig 
personal. Se till att processerna beskriver hur 
samverkan sker. 

Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och Säkerställa att det finns en organisation på 
synpunkter avdelningsnivå för arbetet med klagomål och 

synpunkter. 

Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat 
och åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för 
och riskanalys avvikelsehantering enlighet med övergripande riktlinje 

SoL-LSS/rutin HSL. 
Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 

Följa upp övergripande samanställning av resultatet 
från avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete 
som MAS och kvalitetscontrollern bedriver då det 
gäller allvarligare avvikelser. 
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner 
egenkontroll för att följa upp kvalitén i verksamheten. 

Följa upp att kontroller görs enligt 
internkontrollplaner och att åtgärder vidtas utifrån 
resultatet av granskningar. 

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
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7 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Stöd till 
avdelningarna 

samverkan med politik och förvaltningsledningen. 

Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som 
förvaltningen levererar till den enskilde. 
Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sitt ansvar. 

Ge MAS, Kvalitetsansvarig och Kvalitetscontroller, 
uppdrag att stödja verksamheten i deras 
kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

o Avdelningschefen har ett ansvar att förtydliga ansvaret för de olika 
chefsnivåerna. 

Avdelningens ansvar 
o Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska kvalitets- och 

förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet. 
o Avdelningen ska ge mandat till organisationen att bedriva 

systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet som en integrerad del 
av det löpande arbetet. 

Dokumentation Att säkerställa att de avdelningsunika processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som 
krävs för processen är dokumenterade. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. Att 
dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig 
personal. 

Säkerställa att dokumentationen (processer och 
rutiner) finns lättillgänglig för samtlig personal och att 
detta är känt av personalen 

Klagomål och Att se till att riktlinjen för klagomål och är känt i hela 
synpunkter organisationen. 

Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter. 
För att kunna se mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering Att se till att avvikelsehantering och riskanalys i 
enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 
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8 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

och riskanalys organisationen 

Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma 
avvikelser och det utvecklingsarbete som detta har 
inneburit 

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling 

I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Att se till att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 

Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen 
så att alla delar av organisationen kan få stöd i 
kvalitetsarbetet. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna 

Medarbetarna 
Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn 
för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

Medarbetarens ansvar 
Delta i 
kvalitetsarbetet 

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 
till att verksamheten förbättras 

Rapportera brister 
och risker 

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 
brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 
avvikelsehantering 

Klagomål och 
synpunkter 

Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra 
inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig 
chef. 
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9 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Extern påverkan 
Extern tillsyn och granskning 
Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av 
Inspektionen för vård och omsorg och av kommunrevisionen. 

Medborgaren 
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 
 att överklaga myndighetsbeslut 
 direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
 att via kommunens övergripande system ”Synpunkten” påtala brister i 

verksamheten 
 att via klagomål och synpunkter direkt till verksamheten påtala brister 
 att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i 

enskilt ärende 
 att vända sig till patientnämnden 
 att vända sig till Socialnämndens ledamöter 

Övrigt 
Systemets grundläggande uppbyggnad framgår av följande skiss. 
De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i följande bild 
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10 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Sammanfattning 
Sammanf 
attningsv 
is kan det 
belysas 
att 
nämnden 
under 
2017 
ytterligar 
e tagit 
steg för 
att öka 
och 
tydliggör 
a sin 
styrning 
av 
verksam 
heterna. 
Nämnde 
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11 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

n har under 2017 för femte året i rad beslutat att anta en internkontrollplan för hälso- och 
sjukvården (HSL) som ett verktyg för att följa viktiga parametrar inom hälso- och sjukvården 
och för att få ett systematiskt uppföljningsverktyg. Internkontrollplanen revideras årligen. 
Nämnden har som ett ytterligare led i förbättringsarbetet förtydligat och ökat detaljeringen i 
ledningssystemet och pekar på vikten av att verksamheterna ska jobba för att beskriva och 
mäta sina processer samt att arbeta aktivt med avvikelser för att på så sätt förbättra 
kvaliteten/patientsäkerheten. 

Kommunen har sedan 1 februari 2013 övertagit ansvaret från landstinget för 
hemsjukvårdspatienterna upp till sjuksköterskenivå vilket inneburit en stor ökning av hälso-
och sjukvårdsinsatser för kommunen. Antalet kommunala patienter har näst intill dubblerats 
efter hemsjukvårdsövertagandet. Hemsjukvårdsenheten inryms organisatoriskt under 
äldreomsorgen. 

Äldreomsorgen och stöd- och omsorg 

Under 2017 fanns ungefär lika många patienter inom hemsjukvården som i kommunens vård-
omsorgsboenden. Det är ungefär lika många patienter i hemsjukvården som i särskilt boende 
för äldre (448st. i hemsjukvård, 460 st. i vård- och omsorgsboende). I kommunens stöd- och 
omsorgsboenden fanns cirka 15 % (165 st.) av de som har tillgång till kommunens hälso- och 
sjukvård. På äldrecentret finns 36 platser där kommunen har HSL-ansvar (där vissa också kan 
vara inskrivna i hemsjukvården). Totalt sett ansvarade kommunen upp till sjuksköterskenivå 
för drygt 1100 patienters hälso- och sjukvård/dygn årets alla dagar. Utöver detta ansvarar den 
kommunala hälso- och sjukvården för hälso- och sjukvård som bedrivs på de dagliga 
verksamheterna. Av de 65 år och äldre som fick beslut om vård- och omsorgsboende under 
2017 var 438 st. kvinnor (65 %) och 239 st. män (35%). 

Antalet vård- och omsorgsboendeplatser ökade under 2017. Detta beroende på att ett tillfälligt 
vård- och omsorgsboende öppnade för att kunna erbjuda plats till de som fått beslut om 
särskilt boende. Under de senaste åren är beskrivningen/upplevelsen från 
verksamhetsansvariga personer att de som idag flyttar in på ett vård- och omsorgsboende 
upplevs som betydligt sjukare och i betydligt större omvårdnadsbehov än tidigare. Då 
vårdtyngdsmätningar saknas så går uppgifterna dock inte att styrka, men personalens 
upplevelser av ökad vårdtyngd och ökad multisjuklighet kan antas ha betydelse för de 
uppmätta resultaten. Vidare beskrivs upplevelser av vårdförskjutning då man idag beskriver 
att insatser som tidigare skedde inneliggande på sjukhus idag sker i patientens bostad. 

Bedömning av fallrisk ska ske på alla som bor på vård och omsorgsboende. Detta fanns 
journalfört i nittiosex procent av fallen när uppföljningen för 2017 genomfördes. Antalet 
rapporterade frakturer har fortsatt att minska från 41 st. 2016 till 35 st. 2017. 
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Bedömning av risken för trycksår ska göras för alla som bor på vård och omsorgsboende. 
Detta fanns journalfört i nittiosex procent av fallen. I kommunens vård- och omsorgsboenden 
fanns två trycksår uppmätta vid inventeringen och det är en minskning med elva st. sedan 
föregående år. Ett av dessa hade uppstått i boendet och det andra hos annan vårdgivare. 
Hemsjukvården mätte förekomst av trycksår för fjärde gången och uppmätte åtta stycken 
trycksår, detta är en minskning med fem st. jämfört emot fjolårets mätning. Hälften av 
trycksåren i ordinärt boende har uppkommit i hemmet. 

Bedömning av risk för undernäring (nutritionsbedömning) ska göras på alla som bor på vård 
och omsorgsboende. Detta fanns journalfört i nittiofyra procent av fallen. 

Nittioåtta procent som bor i vård- och omsorgsboende fick en läkemedelsgenomgång under 
året. Det är en ökning med sex procent sedan föregående års mätning. Av de som bor i ett 
stöd- och omsorgsboende var det 66 % som fick en läkemedelsgenomgång vilket var en 
markant minskning. 

Sammantaget kan sägas att de specifikt uppföljda läkemedlens användning ligger kvar i 
negativ riktning sedan föregående års mätning. Generellt ses mycket små förändringar. I 
jämförelse med nationella tal ligger Piteå kommun i öppna jämförelser på medianvärde när 
man uppmäter procent av de äldre som har fler än 10 ordinerade läkemedel. Kommunen har i 
de särskilda boendena för äldre fortsatt höga värden beträffande andel som behandlas med 
antidepressiva läkemedel (42 %) de som har en kombination av lugnande och sömnmedel (36 
%) . 

Antalet läkemedelsavvikelser har ökat under 2017 med cirka 30 procent sedan föregående år. 
Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har ökat med 14 %! Detta anses som positivt 
att rapporterade avvikelser har ökat men negativt att fler fått en konsekvens av avvikelsen. 
Detta eftersom att målet är att ha en hög rapportering av avvikelser och en låg frekvens av 
patientpåverkan. En hög andel avvikelser med få patienthändelser tyder på en 
riskmedvetenhet hos personalen att rapportera sådant som gått fel men som med 
förbättringsarbete kan innebära att minimera risk för att händelser ska återupprepas och då 
möjligen kunna innebära patientpåverkan. Genomgång av avvikelserna och åtgärder på 
arbetsplatserna är grunden för kvalitetsförbättringar. Fortsatt ses att det är en ojämn spridning 
av antalet inrapporterade avvikelser mellan verksamheterna vilket tolkas som om att det 
fortsatt finns stor förbättringspotential inom vissa enheter att rapportera in avvikelser. 
Exempelvis hemsjukvården som nästan har lika många patienter som i vård- och 
omsorgsboendena ha en betydligt större andel inrapporterade avvikelser. Antalet 
inrapporterade avvikelser i hemsjukvården har ökat, men bör öka mer. Nämnden 
understryker vikten av att arbeta med avvikelsehanteringsprocessen och menar på att jobbet 
med avvikelser är ett av verksamheternas viktigaste verktyg i patientsäkerhetsarbetet. 
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Under 2017 gjordes en journalgranskning av 10 % av HSL- journalerna för de som bor på ett 
vård- och omsorgsboende, stöd- och omsorgsboende och i hemsjukvården. Denna visade på 
att det är stora skillnader mellan de granskade verksamheterna. Generellt kan det ses 
försämringar av dokumentationen inom särskilda boenden och marginella förbättringar i 
hemsjukvårdens. Under 2017 har ett projekt påbörjats för att helt byta dokumentationsmodell 
inom hälso- och sjukvård. Detta för att anpassa till socialstyrelsens föreskrift som träder i 
kraft 1 januari 2019 och där alla kommuner ska rapportera in vårdåtgärder som utförts av 
legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. 

Inom området vårdhygien har det de senaste åren gjorts stora ansträngningar för att förbättra 
följsamheten till de basala hygien- och klädreglerna. Exempelvis har i stort sett all 
verksamhetsnära personal genomgått hygienutbildning. Under 2016 förändrades formen för 
mätningar i vård- och omsorgsboendena. Man valde att göra öppna kontroller med möjlighet 
till ett direkt lärande och antalet personer som kontrollerades utökades. Verksamhetsområdet 
valde att under 2017 fortsättningsvis jobba med öppna kontroller. Resultaten förbättrades 
markant vid mätningen 2016 men tyvärr har resultaten för 2017 försämrats. Det konstateras 
en minskning gällande följsamhet till de basala hygienrutinerna. Under 2017 fick alla 
anställda arbetskläder och i mätningen konstaterades en förbättring av följsamhet till 
klädreglerna. Inom hemsjukvården är följsamheten 100 procent. Inom stöd- och 
omsorgsboendenas legitimerade personal sågs en försämring av resultatet jämfört med 
föregående år. Legitimerad personal som arbetar på äldrecentrat uppvisade goda resultat och 
så även ambulerande legitimerad nattpersonal. I rehabenheten var det 74% som följde 
hygienrutinerna och 89 % som följde klädreglerna. Samarbetet med enheten för vårdhygien 
inom region Norrbotten ska bestå. Förvaltningen är mycket nöjd och upplever ett stort stöd 
från den enheten. 

För fjärde gången valde nämnden att följa upp hur verksamheterna arbetar med 
urininkontinens/blåsdysfunktion. Nämnden vill ha en uppfattning om hur arbetet med 
blåsdysfunktion och inkontinenshjälpmedel har implementerats sedan de införde en riktlinje 
för urininkontinens och i sin verksamhetsplanering för 2016 gav nämnden verksamheterna 
uppdraget att implementera riktlinjen i verksamheterna. Äldreomsorgen genomförde en 
utbildningssatsning inom området under 2016. I årets mätning kunde man generellt se att det 
succesivt skett en förbättring av resultaten. Vidare visade mätningen att det var färre personer 
som hade ett inkontinenshjälpmedel. Det område där verksamheterna fram för allt behöver ha 
sitt fokus och förbättra är att fler individer får en basal utredning av sin 
inkontinensproblematik. 

Förebyggande åtgärder som gjorts för att förbättra 
patientsäkerheten 

Förvaltningsnivå 
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Tydligare ledningssystem, verksamhetsplanering/styrning och internkontroll. 

En hälso- och sjukvårdchef som också innehar verksamhetschefsansvaret har anställts under 
året. Tidigare har verksamhetschefsansvaret varit fördelat på samtliga enhetschefer där det 
bedrivits hälso- och sjukvård. Att en person nu har rollen och uppdraget ses som mycket 
positivt och bedöms ytterligare kunna stärka patientsäkerheten. 

Under året togs en ny rutin fram gällande kontroll av narkotika och svinn av narkotiska 
läkemedel. 

Projekt gällande ny dokumentationsstruktur (från VIPS till ICF/KVÅ) för HSL-personal, 
digitalisering av avvikelser och digitaliseringsprojekt av olika art, exempelvis möjlighet att ta 
del av journalen mobilt direkt ute hos patienter har startats upp under året. 

Ett omfattande arbete har lagts ned under 2016 och 2017 på att inrätta en bemanningsenhet. 
Det ses som en stor risk och brist att det numera är stora problem att rekrytera personal i 
princip i alla personalgrupper. En samlad bemanningsenhet förväntas innebära att det blir en 
bättre överblick över tillgänglig personal och att regler och rutiner runt bemanning generellt 
styrs upp. Att ha tillgång till den personal som behövs för att kunna bedriva verksamheten är 
ett lagstadgat krav i hälso- och sjukvårdslagen och insatsen att jobba med bemanningsfrågan 
ses som viktigt och positivt även ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Avdelningsnivå 

All legitimerad personal inryms sedan något år tillbaka organisatoriskt i äldreomsorgen. 
Chefsskapet för personal som jobbar inom stöd- och omsorgs boenden ligger under 
hemsjukvården och rehabenheten. 

Under året har arbetskläder för all HSL-personal införts i verksamheterna. Alla HSL-enheter 
har inventerat sina diabetiker med särskilt fokus på insulinbehandlade diabetiker. Uppdraget 
var sedan att tillsamman med läkare säkerställa en god och säker vårdplan för de som hade 
insulin. 

Allt fler enheter jobbar med systematiserad planering via PPP (praktisk professionell 
planering) och beskriver detta som patientsäkerhetsstärkande. Det har under året startats upp 
projekt i digitaliserad form, Wimpol. 

Äldreomsorgen har under 2017 påbörjat arbetet med att införa BPSD-registret där målet är ett 
strukturerat arbetssätt för att jobba med dementa och jobba fram bemötandeplaner. 

Enhetsnivå 

I äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden beskrivs från fler och fler verksamheter att man 
infört PPP – praktisk professionell planering som ett verktyg. I några enheter har det gjorts 
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tester med en digitaliserad variant – Wimpool. Verksamhetsföreträdarna beskriver att det är 
ett värdefullt verktyg för att fördela ansvaret över dagens arbetsuppgifter, rutiner och ger en 
bättre kontinuitet. Upplevelsen förefaller upplevas säkrare och tydligare för personalen och 
det uppges att man på så sätt tydligt pekar ut vem som är ansvarig för vilken patient. Några 
verksamheter beskriver att man jobbat mycket med utökade utbildningsinsatser via web-
utbildningar kopplat till läkemedelsdelegering. På ett demensboende har man satt ett foto i de 
boendes medicinpärm för att ytterligare säkerställa att rätt person får sin medicin. Inköp av 
likadana smärtpumpar och ökad användning av dessa anges som patientsäkerhetsfrämjande 
(tidigare har det varit olika pumpar på äldreboendena vilket var negativt utifrån att personal 
går mellan enheterna). Ytterligare ett särskilt boende för äldre införde maskinellt 
dosdispenserade läkemedel under året. Inom hygien området har en verksamhet tagit fram en 
”smitto-korg” som innehåller ytdesinfektion, klordukar, säckar för riskavfall/risktvätt som kan 
nyttjas vid behov. Flera enheter beskriver att man utökat sitt arbete med avvikelser kopplat till 
sammanställningar, enhetsanalyser och tätare återkoppling till chef i avvikelsefrågor. En enhet 
har utbildat alla personal inom palliativ vård. En enhet beskriver hur man jobbat fokuserat 
med att renodla sjuksköterskearbetet och exempelvis så använder enheten taxi i större 
utsträckning för transporter av olika saker så att sjuksköterskorna kan ha mer tid vid enheten. 

Från rehabenheten så anges arbete med uppföljning och utbyte av rullatorer som 
patientsäkerhetsfrämjande. Vidare anges arbetet med förflyttningsutbildningar till 
omvårdnadspersonal där hjälpmedelsanvändning ingår som patientsäkerhetsfrämjande 
insatser för att minska fall och vårdskador. 

Utökat antal distriktsköterskor inom hemsjukvården kvällstid (från en till två) under året 
anges som positivt ur patientsäkerhetsperspektiv då sköterskorna kommer att ha färre antal 
färre patienter/sjuksköterska att ansvara för. Flytt till gemensamma lokaler beskrivs som 
positivt för att öka samarbetsvinster och större närhet för vissa grupper av legitimerad 
personal till sin närmsta chef. Efter det att möjlighet att delegera dosett togs bort har inneburit 
att en betydligt större mängd patienter satts in på maskinellt dosdispenserade läkemedel vilket 
direkt är positivt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Under året gjordes en kartläggning av 
diabetespatienterna, fram för allt de som har insulin och uppdraget innebar sedan att 
tillsammans med läkare se över planen för dessa diabetespatienter. Införande av VIVA-app så 
att personal får tillgång till journaluppgifter när de är ”ute på fältet”. 

I äldrecentrets verksamheter (utredningsenhet, avlastning och hemtagningsteamet) beskrivs 
att man fokuserat på att utveckla teamarbetet runt patienterna 

I Stöd och omsorg beskrivs av verksamheten att man i vissa enheter jobbar med att införa 
planeringsverktyg, PPP eller Wimpol. Vidare exemplifierar man att man jobbat med en ny 
inflyttningsrutin där HSL involveras i större utsträckning för att tydliggöra vem som gör vad i 
inflyttningsprocessen till stöd och omsorgsboende. Inventering av läkemedelshantering, 
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läkemedelsförvaring och nyckelhantering har startats upp i flera boenden och kommer att 
fortsätta under 2018. Rutin har upprättats för riskbedömningar fall, trycksår och nutrition. Ett 
större antal patienter har satts in på maskinellt dosdispenserade läkemedel. 

Samverkan 

Det finns i verksamheterna ett flertal forum för att ha en bred samverkan med region 
Norrbotten. Dessa forum finns med medarbetare från kommunen på alla ansvarsnivåer. Under 
2013 tillkom ett viktigt forum som också är en kanal för att höja patientsäkerheten. 
Landstinget har från 1 januari 2014 inrättat en ny organisation för hälso- och sjukvården i 
länet. Landstinget har skapat en närsjukvårdsorganisation och sedan andra halvåret 2013 finns 
ett samverkans forum där bland annat MAS, Socialchef och avdelningschefer från 
förvaltningen träffas för samverkan tillsammans med närsjukvårdsledningen i Piteå. Beslutet 
är att gruppen ska sammanträda åtminstone två gånger per år. Denna samverkan har 
förekommit fortsättningsvis under 2018. 

Det finns även samverkans forum där mellanchefer från Region och kommuner möts för att 
diskutera operativa frågor som finns i verksamheterna. (Fältgruppen och psykfältgruppen). 

Mellan de olika kommunala enheterna och primärvården finns samverkan kontinuerligt. 

Uppföljningar och inventeringar under 2017 sker enligt, av 
nämnden, beslutad internkontrollplan 

Internkontrollplanen avser att sammantaget ge en bild över nämndens kontrollansvar, MAS 
kontroll och verksamhetens egenkontroll, samt för att kunna följa hur patientsäkerhetsarbetet 
framskrider och vilka resultat som uppnås. Resultaten redovisas via 
patientsäkerhetsberättelsen. Enhetsspecifika uppföljningsresultat delges utöver 
patientsäkerhetsberättelsen socialnämndens arbetsutskott, socialförvaltningens ledningsgrupp, 
berörda avdelningschefer samt berörda verksamhetsområdeschefer och hälso- och 
sjukvårdschef. Verksamhetsområdescheferna ansvar är i sin tur att verka för att 
detaljresultaten når enheterna och säkra att lämpliga insatser sätts in där brister ses och sprida 
goda exempel från framgångsrika enheter. 

Internkontrollplan bilaga HSL 2017: 

Parameter Vår 
d-
och 
oms 

He 
msj 
u 

Stöd 
-
och 

Äl 
dre 

cen 

Reh 
ab 

enhe 

Kommentar Ansvarsfördel 
ning 

När 
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orgs 

boe 
nde 

kvår 
den 

oms 
orgs 

boen 
den 

tra ten 

Uppföljning av 
riktlinje /författning/ 
beslut 

Journalgranskning/ 

Dokumentation 
X X X 

10 % av journalerna Verksamheten Klart 

senast 

31/12 

Vårdhygien 

X X X X X 

Avser leg. personal i SO. 

Avser all personal i vård- och 

omsorgsboende samt äldrecentra. 

Avser all personal i hemsjukvården 

och rehab enheten 

Verksamheten V. 46/47 

Läkemedelsavvikelser X X X X Verksamheten 

och MAS 

13/1 

Övriga avvikelser X X X X X 

Informationsöverföring, Medicin tekniska 

produkter 
Verksamheten 

och MAS 

13/1 

Fall och fallskador X X X 

Verksamheten 

och MAS 

13/1 

Riskbedömning fall X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – 

riskbedömningar görs men statistiken 

förs i hemsjukvården eller särskilt 

boende. 

Verksamheten V. 46/47 

Riskbedömning 

nutrition 

X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – 

riskbedömningar görs men statistiken 

förs i hemsjukvården eller särskilt 

boende. 

Verksamheten V. 46/47 

Riskbedömning 

trycksår 

X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – 

riskbedömningar görs men statistiken 

förs i hemsjukvården eller särskilt 

Verksamheten V. 46/47 
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boende. 

Riskbedömning 

munhälsa 

X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – 

riskbedömningar görs men statistiken 

förs i hemsjukvården eller särskilt 

boende. 

Verksamheten 

Frågor om 

inkontinens inklusive 

om det görs 

riskbedömning för 

inkontinens. 

X X X Verksamheten v.46/47 

Skydd- och 

begränsnings-

åtgärder X X 

Verksamheten, 

rehabenheten är 

behjälplig till 

verksamheterna 

i de fall det 

behövs. 

V. 46/47 

Granskning av 

läkemedels-

hanteringen X X X 

X 

V. 

a.å 

r. 

fr. 

20 

17. 

MAS via 

apoteksgranska 

re 

Oktober 

Samordnade 

individuella planer -

SIPar 

X Verksamheten V 46/47 

Palliativ vård, VO-

specifika rutiner 

X X Verksamheten 

Rutiner lämnas 

in till MAS 

v.50 

Delegeringar x x x x Uppföljning sker årligen utifrån MAS 

ansvar. För att även socialnämnden 

ska få en tydlig bild över omfattningen 

av delegeringar läggs denna 

uppföljningsparameter in i 

Verksamheten 

rapporterar in 

antal 

årsarbetare och 

antal gällande 

v. 46/47 
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internkontrollen från 2017. delegeringar. 

Indikatorer 

(omvårdnad, 
förbättringsarbete) 

Trycksår, 

X 
X 

X 

Verksamheten V. 46/47 

Antal fokuspatienter 

X 

Verksamheten v. 46/47 

Läkemedelsanvändnin 

g 
X 

Verksamheten v. 46/47 

Verksamheternas 

beskrivning av nya 

arbetssätt som har 

betydelse för 

patientsäkerheten, 
X X X X X 

Verksamheten 

Mas skickar ut 

frågor 

Klart 

senast 

31/12 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt 

boende 

X X Verksamheten V. 46/47 

Avvikelsehanteringsprocessen - HSL 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens i särklass viktigaste verktyg i 
patientsäkerhetsarbetet, det är viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 
avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 
patientsäkerhet. 
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Under 2017 var förvaltningens avvikelsehanteringsprocess uppdelad i fem delar. HSL-
avvikelser, fallrapportering, SOL-avvikelser, externa avvikelser och IT-relaterade avvikelser. 
All personal är skyldig att skriva avvikelser och inom HSL-området lämnas dessa i första 
hand till ansvarig sjuksköterska som har ett ansvara att analysera och åtgärda avvikelsen. 
Verksamhetsansvarig har alltid ett enhetsövergripande ansvar för systematisk 
kvalitetsutveckling i den egna verksamheten och ska vara en aktiv del i avvikelsehanteringen 
och aktivt driva frågan om verksamhetsutveckling. En kopia skickas alltid till MAS som gör 
en årlig sammanställning och bedömer om avvikelsen ska anmälas till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). En inriktning för att utveckla avvikelsehanteringsprocessen för ett mer 
systematisk arbetssätt/synsätt har varit i fokus de senaste åren. MAS har också arbetat 
fokuserat för att öka beskrivningar av kvalitetsutvecklande åtgärder kopplat till varje HSL-
avvikelse i verksamheterna. Arbetet har gett framgång senaste åren och näst intill alla 
inkomna avvikelser till MAS innehåller någon form av kvalitetsutvecklande åtgärd. Under 
året inrapporterades 1009 st. (757 st. 2016) HSL-avvikelser i förvaltningen. Det är en ökning 
med 25 procent. Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har ökat. 332 st. av alla 
avvikelser visar på någon konsekvens för patienten. Det motsvarar 33 % (17 % 2016) av de 
inrapporterade avvikelserna. Analysen blir negativ eftersom att en hög andel rapporteringar 
men få konsekvenser till följd av avvikelsen tyder på hög riskmedvetenhet hos personal som 
rapporterar avvikelser. I vårt fall kan man konstatera att det är procentuellt fler som får en 
konsekvens. 

Könsfördelningsanalysen visar på att 61 % av de inrapporterade läkemedelsavvikelserna var 
på kvinnor och 39 % gällde män. De flesta avvikelserna är rapporterade från särskilt boende 
för äldre och där är könsfördelningen för de som bott på ett särskilt boende för äldre 65 % för 
kvinnor och 35 % för män under året. Således förefaller rapporteringen inte skilja sig 
märkbart åt beroende på kön. 

24 st. av HSL-avvikelserna ledde till ett fördjupat arbete utifrån ett förvaltningsövergripande 
initiativ. Detta kunde innebära att MAS exempelvis begärde in medarbetares redogörelse i 
händelser, ökad detaljeringsgrad i och i vissa fall krav på nya rutiner eller förbättringsinsatser 
som inte tidigare var identifierade. 

Någon systematisk riskbedömning av avvikelserna sker inte idag i verksamheten. Avvikelser 
hanteras manuellt, förvaltningen använder inget IT-stöd för processen i dagsläget. Under 2017 
har ett projekt startats för att digitalisera avvikelsehanteringen i förvaltningen. I det projektet 
kommer det även att köpas in en ny modul som kommer att underlätta arbetet med 
riskbedömningar av avvikelser för verksamheterna. Projektplanen säger att start för 
digitalisering av avvikelser ska ske 1 januari 2019. 

Lex Maria-anmälningar 
Avvikelser som orsakat en patient allvarlig vårdskada eller för risk att drabbas av allvarlig 
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vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) enligt 3 kap 5 § PSL 
(patientsäkerhetslagen, 2010:659). Fyra anmälningar till IVO gjordes under 2017 av MAS. 
Tre stycken gällde stöd- och omsorg och en gällde äldreomsorgen. Detta är en markant 
höjning av antalet rapporterade händelser enligt Lex Maria. 

Externa avvikelser 
Sedan 2013 finns en rutin och blankett för att kunna rapportera externa avvikelser. Systemet 
är bland annat framtaget som ett led i att ytterligare kunna höja patientsäkerheten samt för att 
kunna leva upp till de samverkansriktlinjer som finns mellan kommunen och landstinget. 
Externa avvikelser har skrivits i större omfattning än förväntat. Vi kan också se att det 
framkommit effekter av detta som troligen stärkt patientsäkerheten, exempelvis nya rutiner 
hos våra vårdgrannar. Från och med 1 januari 2015 sammanställs de externa avvikelserna. 
Syftet är att kunna se var de strukturella bristerna förekommer mest även hos vårdgrannarna 
och har använts som diskussionsunderlag i samverkansträffar med vårdgrannar. 
Sammanställningen göras av kvalitetskontroller och redovisas separat. Knappt hälften av de 
externa avvikelserna som skickas till annan part har besvarats 2017 vilket är en försämring i 
jämförelse med föregående år.. 

Enskilda klagomål från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Analyseras och utredningar hålls samman centralt. Vanligast förekommande är att HSL finns 
med som en del i ett ärende från IVO och då lämnar MAS yttrande i ärendet då IVO begär det 
eller då förvaltningen själva identifierar brister inom HSL. I de fall då ärendet berör både HSL 
och SOL/LSS är det förvaltningens kvalitetskontroller som är den som besvarar ärendet för 
nämndens räkning. Eventuellt förbättringsarbete sker i samarbete med aktuell verksamhet. 
Nämnden är alltid den som besvarar dessa ärenden. Under 2017 inkom inga enskilda 
klagomål från IVO till socialtjänsten innehållande hälso- och sjukvård. 

Ärenden från patientnämnden 
Piteå kommun köper sin patientnämndsverksamhet av Region Norrbotten. Ärenden som 
inkommer från patientnämnden besvaras till patientnämnden av verksamheten. 
Socialnämnden får information och redovisning i samband med att patientnämnden redovisar 
sin årsberättelse. Efter att patientnämndsärenden är avslutade skickas kopia på dessa och svar 
till MAS eller kvalitetskontroller som inkluderar dessa ärenden i den totala 
avvikelsesammanställningen. 

Öppna jämförelser 

Syftet med öppna jämförelser är att ge beslutsfattare underlag och inspiration för att följa upp 
och förbättra verksamhetens resultat. 
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Resultatet för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre presenteras först under mars 
månad årligen. Eftersom att patientsäkerhetsberättelsen ska vara klar senast 1 mars varje år är 
det inte möjligt att ange uppgifterna för 2017 i denna redovisning. Resultaten baseras således 
på öppna jämförelser från 2016. Detta blir därmed något missvisande eftersom att våra egna 
uppföljningsresultat bygger på uppgifter från 2017. 

Tabellerna i öppna jämförelser är färgad med grönt, gult och rött. Grönt betyder att 
kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värde i 
förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst 
värde och gult får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. 

I Öppna jämförelser för vård och omsorg av äldre 2016 i Piteå kunde man se att fallskador för 
de över 80 år och äldre 2013-2015 indikerade grön. Detta är en förändring från föregående års 
öppna jämförelse då Piteå där markerade rött. Däremot visar Piteå fortsatt röd markering i 
frågan om frakturer på lår och höft (de över 65 år). Slutsatsen måste då bli att de flesta 
frakturer inträffar utanför särskilt boende för äldre eftersom att frakturer i säbo minskar för 
andra året i rad. Smärtskattning sista levnadsveckan 2015-2016 var också röd indikerat, även 
om kommunen förbättrat sig något i rang. Tre eller fler psykofarmaka i hemtjänsten hade gul 
markering (försämring från grönt föregående år) och motsvarande på den indikatorn i särskilt 
boenden var röd (försämring från föregående år från gult. I särskilt boende för äldre var det 
gul markering för indikatorn tre eller fler psykofarmaka och tio eller fler läkemedel. I särskilt 
boende för äldre var indikatorn för tio eller fler läkemedel gul och rangordningen hade 
förbättrats sedan föregående års mätning. 

Informationssäkerhet 

Arbetet med informationssäkerhet sker via förvaltningens IT-strateg som självständigt 
sammanställer en rapport till socialnämnden senast den 28 februari årligen. I den rapporteras 
riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, incidenter som har påverkat 
informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, uppföljningar 
som har gjorts, förbättringsåtgärder som har vidtagits för förbättring av 
informationssäkerheten ,sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats 
inom förvaltningen under året, och sammanställning av loggkontroller som görs i 
förvaltningen och resultaten av dessa. 

Granskning av HSL- journaler 2017 i 
socialtjänsten 
I socialnämndens internkontrollplan för 2017 framgår att 10 % av HSL- (hälso- och 
sjukvårds) journalerna ska journalgranskas. 
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HSL-journaler inom vård- och omsorgsboenden, stöd- och omsorgsboenden och 
hemsjukvården har granskats var för sig. Totalt sett har 108 patient-journaler granskats. 
Granskningen är genomförd och rapporterad av inom verksamhetsområdet utsedda personer. 
Granskningen bygger på krav i Patientdatalagen och parametrar som av förvaltningen 
bedömts som viktiga att följa. 

Bakgrund 
Anledningen till att fortsättningsvis granska HSL-journaler bygger bland annat på att tidigare 
års journalgranskning indikerade på brister inom då granskade journaler. Ett 
förbättringsarbete sattes in efter den granskningen och syftet därefter var att följa upp hur de 
insatserna gett resultat. Insatser som då sattes in var direkt återkoppling på patientnivå till 
sjuksköterskor på respektive vård- och omsorgsboende. I övrigt är det viktigt ur 
förvaltningsövergripande nivå säkerställa att journaler förs i den omfattningen som krävs för 
att försäkra sig om en god och säker vård skett. Det ses som särskilt viktigt att journalerna 
granskas av verksamhetsnära personer för att få ett så stort lärande direkt i verksamheten som 
möjligt. 

Det är fjärde gången som HSL-journaler i hemsjukvården och stöd- och omsorgsboenden 
granskas på detta sätt. 

Parametrarna skiljer sig något mellan de olika verksamhetsområdena. Parametrar som 
verksamheterna har granskat är om följande finns med i journalen: namngiven hälsocentral 
och läkare, namn given sjuksköterska (fast vårdkontakt), samtycke, överkänslighet, medicinsk 
diagnos, läkemedelshantering, inflyttning på boende, hälsohistoria, anamnes, social bakgrund, 
riskbedömningar för tryck, fall, nutrition, blåsdysfunktion och munhälsobedömning, 
omvårdnadsstatus och vårdplan. 

Resultat 
Det förekommer skillnader mellan de olika verksamheterna. Det är tydligt inom vård- och 
omsorgsboendena att de granskningar som genomförts de tre senaste åren lett till konkreta 
resultat. I årets mätning så indikeras dock rent generellt en förändring i negativ riktning. Det 
som sticker ut särskilt märkbart är en försämring gällande uppgifter om läkemedelshantering 
på rätt ställe i journalen. Där resultatet försämrats från 2 % 2016 till 34 % 2017 i vård- och 
omsorgsboenden. Uppgifter om namngiven läkare har förbättrats från 11 % till 4 % i 
mätningen gällande vård- och omsorgsboenden. Att det saknas uppgifter i 6 % av journalerna 
i vård- och omsorgsboenden när det gäller uppgifter om överkänslighet är en direkt 
patientosäkerhet. Under 2015 gav socialnämnden verksamheterna i uppdrag att jobba med
munhälsobedömning som verktyg. Även detta har följts upp inom vård- och 
omsorgsboendena men visar på att det fortsatt går trögt med att komma igång fullt ut med 
dessa, dock sågs en förbättring från föregående år. 60 % (77 % 2015) av journalerna saknade 
riskbedömning av munhälsan. 

Inom hemsjukvårdens granskning ses generellt mindre förbättringar i de redovisade 
resultaten. Hemsjukvården har dock förbättringar att göra på alla redovisade parametrar och 
särskilt viktigt är markering av överkänslighet i journalen som har förbättrats men det saknas 
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fortsatt i en femtedel av journalerna. Dokumentation om överkänslighet ska alltid fyllas i 
journalen oavsett om patienten har en överkänslighet eller ej. 

Inom stöd- och omsorg har generellt en markant försämring skett. Föregående års granskning 
visade på markant förbättrade resultat. Enbart i 50% av journalerna finns markering om 
överkänslighet. 

Analys 
Om viktiga uppgifter i journalen inte blir noterade blir det svårt att följa vårdförloppet och få 
en helhetsbild. Det är patientosäkert om exempelvis uppgifter om överkänslighet saknas. 

Åtgärd 
De flesta som dokumenterar i HSL-journalen fick en dokumentationsutbildning med en av de 
nationellt främsta föreläsarna inom kommunal dokumentation under våren 2014. Det är dock 
tydligt att verksamheterna fortsatt har fokus på dokumentationsfrågan för att ytterligare 
förbättra sina resultat. Det är fortsatt viktigt att följa hur dokumentationen utvecklas och 
socialnämnden avser därför att framgent följa upp med journalgranskningar. Resultat och 
patientsäkerhetsberättelsen överlämnas till berörda verksamhetsområdeschefer och åtgärder 
måste sättas in fram för allt inom de verksamheter där man tydligt kan se att det finns brister.. 

Socialnämnden uppmanar särskilt stöd- och omsorgs sjuksköterskor om att förbättra sin 
dokumentation. Ansvarig chef är informerad. 

Framtid 
Från 1 januari 2019 har socialstyrelsen fattat beslut om en ny föreskrift gällande 
kommunernas uppgiftsskyldighet. Detta innebär bland annat att kommunerna ska lämna 
uppgifter om vårdåtgärder som vidtagits av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Vårduppgifterna ska klassificeras enligt en modell benämnd KVÅ. Detta innebär i praktiken 
att kommunens hälso- och sjukvårdsdokumentation helt behöver ställas om och ett nytt 
dokumentationssystem måste införas. Med anledning av detta har äldreomsorgen startat ett 
projektarbete i syfte att följa föreskriftens intentioner. Ny dokumentationsmodell inom HSL 
planeras att starta i december 2018. 

Läkarinsatser i särskilda boende 
Uppföljning avser det lokala samverkansavtalet som gäller läkarinsatser för särskilda
boendeformer i Äldreomsorgen och Stöd och Omsorg i Socialtjänsten i Piteå. Avtalet är 
skrivet med Primärvården i Piteå och ska följas upp årligen. Uppföljningen är gjord i 
enkätform, Uppföljningskriterierna finns i samverkansavtalet. 
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Patientsäkerhetsberättelsen delges socialförvaltningen via avdelningarna och 
verksamhetsområdescheferna. 

Under 2016 förhandlades ett nytt länsavtal för medverkan i särskilda boenden fram. Under 
2017 togs en lokal överenskommelse om läkarmedverkan fram. Detta togs framför allt fram 
utifrån att det inte reviderats efter det att vårdvalsreformen kom. Det har skett en uppdelning i 
det nya avtalet och den lokala överenskommelsen om ansvaret för geografiskt ansvarig 
hälsocentral och ansvaret utifrån patientens eget val av hälsocentral. 

Uppföljningen baseras på det gamla avtalet då den lokala överenskommelsen först beslutades 
under senare delen av 2017. Villa utkiken har inte tagits med i uppföljningen eftersom att det 
var problem med läkarmedverkan initialt vilket senare har korrigerats från hälsocentralens 
sida. Vid mättillfället var inte rutinerna för läkarmedverkan i villa utkiken ännu fastställda. 

Sammanfattning följsamhet till avtalet äldreomsorgen 
Alla patienter i vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läkare. 

I det lokala samverkansavtalet så finns totalt 42 tim./v avsatta för planerad tid för rond/besök 
och läkemedelsgenomgångar. I uppföljningen redovisar vård- och omsorgsboendena att de 
erhållit 32,25 tim./v. Detta är samma resultat som föregående år. Gemensamma utbildningar 
uppges inte alls ha förekommit tillsammans med två vård- och omsorgsboenden och 
hälsocentralen under 2017. Läkemedelsgenomgångar har gjorts på 98 % av de boende vid 
vård- och omsorgsboende. Glädjande är att andelen som fått en läkemedelsgenomgång ökat 
från 92% 2016 till 98 % 2017. Information om vikarier för patientansvarig läkare saknas vid 
tre vård- och omsorgsboenden. 

Sammanfattningsvis finns det parametrar som brister men generellt anses följsamheten som 
god. 

Sammanfattning följsamhet till avtalet stöd- och omsorg 
Avtalet följs i stort. 

Alla patienter har en patientansvarig läkare. 66% av de som bor i ett stöd- och omsorgsboende 
fick en läkemedelsgenomgång under 2017. Detta är en minskning med 25 % sedan 
föregående år. Verksamheten anger att de får ca. 11 läkartimmar/v. 

Utifrån enkätsvaren finns utvecklingsområden 
Utifrån att en ny lokal överenskommelse ska tas fram under 2017 så kommer troligen 
enkätfrågorna framgent att förändras. I grundavtalet finns dock beskrivet att region 
Norrbotten ska avsätta 1 tim./10 patienter/v. vilket verksamheterna kan förhålla sig till när det 
för samverkansdiskussioner med sina hälsocentraler. Samverkandiskussionerna behöver 
också innefatta diskussioner om vikten av att det finns bra samverkansrutiner gällande 
exempelvis årskontroller, diabetespatienter, författningsenliga dokument exempelvis gällande 
generella direktiv. 
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Uppföljning av läkemedelsanvändningen i vård-
och omsorgsboenden 2017 
Bakgrund 
Läkemedelsanvändningen i vård- och omsorgsboenden inrapporteras årligen av 
sjuksköterskorna enligt av socialnämnden beslutad internkontrollplan vecka 46-47 till MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska). I 2017 års mätning ingick 455 personer. 
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De läkemedel som är med i undersökningen är läkemedel som Socialstyrelsen anser 
olämpliga för äldre eller ska användas med försiktighet. 

Socialstyrelsen skriver att läkemedelsanvändningen hos äldre ökat kontinuerligt under de 
senaste 25 åren och det är särskilt påtagligt i särskilda boendeformer. Den omfattande 
läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och 
läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier genom åren har också visat att det förekommer 
irrationell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel hos äldre, bland annat 
antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande 
medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande 
läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att omkring en av tio akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus, beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. 

Äldre människor är mer känsliga för effekter och biverkningar av läkemedelsbehandling på 
grund av att kroppens förmåga att omsätta läkemedel försämras samtidigt som organens 
känslighet för läkemedel ökar med stigande ålder. Det kan till exempel yttra sig i att lugnande 
medel och sömnmedel får en förlängd verkan med kvarstående trötthet och dåsighet under 
lång tid. 

Kommunen har inga egna läkare anställda utan de är anställda i Region Norrbotten. 
Kommunen har ansvar upp till sjuksköterskekompetens. Detta är viktigt i sammanhanget 
utifrån att det enbart är läkare som får ordinera och förskriva läkemedel i kommunens 
särskilda boenden. 

Resultat 
Enbart stående ordinerade läkemedel har räknats in i undersökningen, ej vid behovs 
läkemedel. 

Neuroleptika används vid psykotiska tillstånd. Användningen har ökat med 1 % jämfört med 
föregående år. Användning av antidepressiva läkemedel är oförändrad jämfört med 
föregående år. Antiinflammatoriska smärtstillande ligger fortsatt på en mycket låg (1 %). 
Andel av äldre med 2-3 stående ordinationer av neuroleptika, antidepressiva, lugnande medel 
och sömnmedel har ökat med 2% sedan föregående år (26 %) medan andelen av de som har 
en stående ordination av lugnande läkemedel och sömnmedel ligger kvar sedan föregående år 
på 42 %. Sammantaget visar denna analys på att det generellt är små förändringar i 
läkemedelsanvändningen av de uppföljda läkemedelena. Vid föregående års mätning 
noterades den högsta andelen sedan 2009 gällande antidepressiva läkemedel. Den andelen 
ligger kvar på samma nivå detta år. Andelen av de äldre som har mer än 10 ordinerade 
läkemedel har ökat och ligger nu på 19 %. 

Analys 
Generellt kan man i de uppmätta parametrarna se att Piteå ökat eller ligger kvar på tidigare 
uppmätta nivåer av läkemedelsanvändningen. 
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2012 gjordes en revision av kommunens särskilda boende för äldre och i jämförelse med de 
data som revisorerna då använde sig av kan inte sägas har förbättrats, snarare försämrats. 
Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att ökning av läkemedelsanvändningen i särskilda 
boendeformer har ökat nationellt. I 2016 års öppna jämförelser för äldre så anges att Piteå 
kommuns medborgare 75 år eller äldre boende i kommunens särskilda boenden så hade 
25,4% fler än tio läkemedel. Medianvärdet i jämförelsen är 25,4 så Piteå ligger i den 
jämförelse medelmässigt. Kommunens egen statistikinsamling visar på att 19 % av de som 
bor i särskilt boende för äldre hade fler än 10 ordinerade läkemedel, dock har då inte vid 
behovs läkemedel räknats med (vilket görs på nationell nivå). 

Åtgärder 
Läkemedelsanvändningen har diskuterats de senaste åren inom kommunen och 
socialnämnden har sedan tidigare, i samband med genomförd revision 2012, beslutat om ett 
flertal punkter för att generellt försöka öka förutsättningarna för en reducerad 
läkemedelsanvändning. 

Det är viktigt att åtgärderna ses över tid. Att bara göra punktinsatser förväntas inte påverka 
läkemedelsanvändningen. Samtliga verksamheter behöver aktivt och kontinuerligt ha med sig 
frågan om insatser för att minska läkemedelsanvändningen för att nå effekter. 

Äldreomsorgen har sedan 2012 haft reducerad läkemedelsanvändning och antalet äldre med 
fler än 10 ordinerade läkemedel som prioriterat nyckeltal. I sina kvalitetsplaner ska de ge 
större utrymme för att säkra kvalitet och målbild för en reducerad läkemedelsanvändning. 

Under 2013 och 2014 gjordes ett flertal insatser rörande utbildning av baspersonal och
sjuksköterskor inom läkemedelsområdet. Även en kommunapotekare hjälpte till vid vissa 
enheters läkemedelsgenomgångar. Under året läkemedel funnits med som en del i andra 
utbildningar ex. vid psykiatriutbildning. 

Åtgärdsförslag 
Samverkan ska ses som ett ledord i frågan om läkemedelsanvändningen. Det är viktigt i 
sammanhanget att påtala att det enbart är läkaren som har rätt att förskriva läkemedel. Därför 
är det viktigt att den årliga uppföljning av läkemedelsanvändningen ska finnas som underlag 
för dialog och samarbete vid de möten som sker mellan ansvarig hälsocentral och aktuellt 
särskilt boende för äldre. 

Under 2017 publicerade Socialstyrelsen rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre”. Rapporten ger en god och aktuell bild över läget och ger många bra förslag på hur man 
i verksamheter kan jobba för att försöka minska läkemedelsanvändningen och höja kunskapen 
hos personalen. I rapporten utpekas områden så som otillräcklig utbildning/fortbildning hos 
nyckelprofessioner (läkare, sjuksköterskor, omsorgspersonal), bristande kunskap om icke-
farmakologiska behandlingsalternativ, att äldre ofta behandlas för symtom, istället för att få 
en behandling grundad på omsorgsfull diagnostik, att det är svårt att skilja biverkningar från 
symtom på nytillkomna eller förvärrade sjukdomar, att många läkemedelsordinationer inte 
omprövas utan förnyas slentrianmässigt som bidragande faktorer. 
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Det är läkaren som ordinerar (bestämmer) läkemedel men socialtjänstens personal måste 
ifrågasätta lämpligheten av läkemedel som innebär riskfyllda biverkningar speciellt för de 
personer som har mer än tio ordinerade läkemedel. Frågeställningen ska vara följande: 

 Finns indikation behandling 
 Påverkas sjukdom/symtom av behandling 
 Ger behandlingen så få biverkningar som möjligt 
 Finns det andra behandlingar som kan hjälpa patienten istället för läkemedel 

Socialtjänstens personal behöver troligen också i större grad implementera icke-
farmakologiska behandlingsmetoder som de fått utbildning om. Exempelvis nutritionens 
betydelse, aktivitet, meningsfullhet och så vidare. 

Inventering av skydds- och 
begränsningsåtgärder i vård- och 
omsorgsboende och stöd- och omsorgsboende 
2017 
Inventeringen är gjord på särskilda boenden vecka 46-47. 
De skydds- och begränsningsåtgärder som räknades var de individuella och ska vara 
ordinerade, medgivna och om de var dokumenterade. Exempel är brickbord, sänggrindar, 
larmmattor och grenselar. 
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Det är andra gången skydd- och begränsningsåtgärder i stöd- och omsorgsboenden ingår i 
mätningen. 

Resultat vård- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder används för 25 % av de boende om sänggrindar räknas 
bort. Detta är en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Minskningen är generell och 
ses inom alla mätta områden. 

40 % av de som bor på vård och omsorgsboende har sänggrindar. Detta är en minskning med 
7 % jämfört med föregående år. 3 av totalt 181 sänggrindarna finns inte dokumenterat i HSL 
– journalen. När det gäller larmmattor, rörelselarm, grensele och bälten finns de 
begränsningsåtgärderna i de flesta fall dokumenterade i HSL- journalen. 

Tretton personer uppges ha skydds- eller begränsningsåtgärder utan medgivande. 
Rapportörerna påtalar dock frågan som komplex och svår att svara konkret på då flertalet av 
de boende inte själv kan föra sin talan oftast på grund av långt gången demenssjukdom. 
Begränsningsåtgärder diskuteras med anhöriga, i teamet och följs upp regelbundet. 
Presumtiva samtycken används. 

Analys vård- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 
och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 
den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 
inte ramla ur sängen. 

Frågan om medgivande vid åtgärder är mycket komplex. En mycket stor andel av de som bor 
på vård- och omsorgsboende uppges ha kognitiv svikt och därför inte kunna svara ”regelrätt” 
på frågan om medgivande. De allra flesta patienter/brukare saknar också legala företrädare 
som kan träda in i deras ställe. Verksamheten beskriver att de försöker tolka patienternas 
viljeyttringar för att utifrån det leva upp till kravet om medgivande. Att inte sätta in 
skyddsåtgärder skulle kunna vara en brist utifrån identifierade fallriskproblem. 

Resultat stöd- och omsorgsboenden
Skydds- och begränsningsåtgärder används för 5 % av de boende. Åtgärderna finns 
dokumenterade i HSL-journalen. Ingen som bor på ett stöd- och omsorgsboende hade 
larmmatta, rörelselarm, brickbord eller grensele. Ingen person uppges ha skydds- eller 
begränsningsåtgärder utan medgivande.. 

Analys stöd- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 
och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 
den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 
inte ramla ur sängen. 
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I sammanställningsskedet finns inte alla uppgifter tillgängliga. I dialog framkommer också 
diskussioner om vad som ska falla inom ramen för att kallas skydds- och begränsningsåtgärd. 
Det förefaller finnas oklarheter och det blir tydligt att en kunskapshöjning behöver ske inom 
området. 

Åtgärder 
Inom stöd- och omsorg ligger fortsättningsvis förbättringsarbetet om att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna när det gäller ordinationsrätt och 
dokumentation. Det förefaller behövas generella kunskapshöjande insatser inom området. 

Uppföljning av blåsdysfunktion/urininkontinens i 
socialtjänsten 2017 
Bakgrund 
Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem. I Sverige beräknas 530 000 personer över 65 år 
besväras av urinläckage minst en gång per vecka. Personer med inkontinens, oavsett orsak till 
besvären, drabbas av fler fallolyckor, använder fler läkemedel, har ett större antal andra 
hälsoproblem och sjukdomar samt rapporteras ha en lägre livskvalitet, vid jämförelse med 
personer som inte har inkontinens 
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Blåsdysfunktion är inte en del av åldrandet utan ett symtom på att något är fel. Därför är det 
viktigt att alla med blåsdysfunktion blir erbjudna en basal utredning, där det ingår att 
identifiera bakomliggande orsaker och utesluta medicinska skäl. 

Socialstyrelsen beskriver att de i sina uppföljningar konstaterar att få äldre personer med 
inkontinens fått en förklaring till varför inkontinens förekommer. Socialstyrelsen beskriver 
vidare att behandlingen i första hand är inriktad på inkontinenshjälpmedel, utan föregående 
utredning. Rätt utredd och rätt inkontinenshjälpmedel är förutom en livskvalitetsfråga för den 
enskilde även en stor kostnadsfråga i verksamheten. 

Vidare beskriver också socialstyrelsen att det blivit allt vanligare att använda begreppet 
blåsdysfunktion som ses som ett vidare begrepp som beskriver fler symtom (urinläckage, 
tömningsproblem och trängningar). 

Definition inkontinens enligt socialstyrelsen: ”urininkontinens är ett läckage av sådan 
omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad”. Basal utredning vid 
urininkontinens syftar till att identifiera bakomliggande orsaker och utesluta eventuella 
medicinska skäl till inkontinensen. Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
sker utifrån den enskilde personens behov. Det ska ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ske av 
hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att förskriva inkontinenshjälpmedlet. Den 
individuella utprovningen av inkontinenshjälpmedel ska dokumenteras i patientjournalen. 

Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen för Hälso- och sjukvård antas årligen av Socialnämnden. I den framgår 
att frågor om inkontinens ska följas upp under 2017. Bakgrunden till internkontrollen handlar 
om att vårdgivaren, men även verksamheten, behöver få en uppfattning om hur arbetet med 
inkontinens och inkontinenshjälpmedel i dagsläget ser ut i verksamheterna för att kunna vidta 
relevant styrning och eventuellt förbättra processen runt blåsdysfunktion. Den första 
mätningen gjordes 2014. 

Resultat 
Följande fem frågor ställdes till vård- och omsorgsboenden, stöd- och omsorgsboenden samt 
hemsjukvården: Antal personer med inkontinenshjälpmedel?, Sker utprovning om behov 
uppstår av inkontinenshjälpmedel?, Antal personer med genomförd inkontinens utredning 
avseende urinläckage?, Antal personer med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel?, 
och antal som har inkontinenshjälpmedlet dokumenterat i HSL-journalen? 

I resultatet kan man se att det är en stor andel patienter som använder inkontinenshjälpmedel. 
85 % (90 % 2016 och) i vård- och omsorgsboenden, 24 % (29 % 2016) i stöd- och 
omsorgsboenden och 52 % (57 % 2016) av de som finns inskrivna i hemsjukvården. 

I frågan om patienterna har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel svarade 
verksamheterna att i snitt hade 84 % (76 % 2016) fått sina hjälpmedel individuellt utprovade. 
Endast 23 % (21 % 2016) av de som har ett inkontinenshjälpmedel har fått en basal utredning. 
96 % (82 % 2016) uppges ha sitt hjälpmedel dokumenterat i patientjournalen. 
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Analys 
I resultatet kan man se att det vid årets mätning är färre personer som använder 
inkontinenshjälpmedel. Mer än hälften av patienterna använder inkontinenshjälpmedel. 
Resultaten har förbättrats generellt. Andelen personer som fått en utredning är fortsatt mycket 
låg. I patientsäkerhetsberättelsen 2014 beskrevs att det sedan 2003 funnits länsgemensamma 
riktlinjer för urininkontinens/urinläckage, men att dessa har av oklar anledning aldrig hade 
antagits av socialnämnden och ej heller implementerats eller arbetats utifrån i kommunen. 
Förvaltningsövergripande styrdokument finns upprättat beträffande att det är sjuksköterskor 
anställda inom socialtjänsten som har behörighet att utprova och förskriva 
förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention och tarminkontinens. 

Med anledning av att det är så få som blivit utredda för sin blåsdysfunktion kan det finnas risk 
för att det finns personer som skulle kunna ha behandlats för en grundåkomma och kanske 
helt eller delvis blivit av med sina besvär. 

Åtgärder 
På länsnivå finns rekommenderat från kommunförbundets socialberedning i november 2014 
om att medlemskommunerna ska anta de länsgemensamma riktlinjerna vid 
urininkontinens/urinläckage. Socialnämnden antog dessa riktlinjer 14 juni 2015. 

Återkoppla inkomna resultat till berörda verksamhetsområden så att dessa kan vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra resultaten. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen 
personer som får en basal inkontinensutredning. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler i socialtjänsten 

Korrekt handläggning av basala hygienrutiner innebär att: 
 Desinfektion av händerna ska göras direkt före och efter patientnära arbeta 

samt före och efter användning av handskar. 
 Handskar ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 

kroppsvätskor. Handskar byts mellan arbete med olika patienter samt mellan 
olika arbetsmoment hos samma patient. 

 Engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock ska användas om det 
finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller 
annat biologiskt material. 

Korrekt handläggning av klädregler innebär att: 
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 Arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta 
eller synligt förorenade. 

 Händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor och armband. 
 Håret ska vara kort eller uppsatt om det längre än axellångt eller riskerar att 

hänga ner. 

Vård- och omsorgsboenden 
Kontrollen genomfördes på vård- och omsorgsboenden i oktober 2017. Alla yrkesgrupper 
som var i nära kontakt med patienterna/brukarna observerades av särskilda utsedda 
observatörer. Observationerna skedde öppet med lärande/diskussion. 

Resultat 
33 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. (En minskning med 10 % sedan 
föregående år). När det gäller klädregler var det 82 % (plus 7 %) som följde klädreglerna. 
27 % hade korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. (Minus 13 % sedan 
föregående år). 

Resultaten är generellt högre för ambulerande natt (sjuksköterskor som arbetar i vård- och 
omsorgsboenden på natten). I det fallet gjorde personalen självskattning. 

Analys 
Resultatet visar på en generell försämring sedan föregående års mätning utom för 
klädreglerna som förbättrats. En förklaring till korrekt följsamhet är att arbetskläder under 
2017 införts i verksamheterna. Observationerna har gjorts öppet istället för i hemlighet. 
Synpunkter från de utsedda observatörerna är att de ser fördel med att arbeta på detta sätt 
istället för i hemlighet så det blev tillfälle för diskussion och lärande. 
Verksamhetsområdeschefen för vård- och omsorgsboende är positiv till detta sätt att mäta och 
har för avsikt att fortsätta med modellen. 

Hemsjukvården (dag och natt) 
Uppföljningen genomfördes på hemsjukvårdsenheten i november 2017. Uppföljningen 
skedde med hjälp av självskattningsformulär. Detta eftersom att hemsjukvården ofta arbetar 
själva och det är därför inte möjligt att arbeta med kontrollant. Yrkesgrupper som fyllde i 
självskattningsformuläret var distriktssköterskor. 

Resultat 
Totalt 17 personer lämnade in självskattningsformuläret.100 % uppger att de följt samtliga 
steg både avseende hygienrutiner och klädregler. 

Analys 
Resultatet är lika som vid fjolårets mätning och är positivt. Det är andra gången 
hemsjukvården natt deltar i mätningen. 
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Äldrecentrat 
Även denna verksamhets anställda många gånger jobbar själva skedde uppföljningen med 
hjälp av självskattningsformulär. Uppföljningen genomfördes i november 2017. 

Resultat 
11 personer svarade på självskattningsformuläret. Resultaten var visade att alla utom två 
beskriver att de följer basala hygienrutiner fullt ut. Två personer svarade att de inte använder 
handsprit före patientnära arbete och en person uppgav att hen använder ringar. 

Analys 
Generellt är resultaten goda. Men det är uppenbart att det finns personer som bryter mot 
regeln att använda ringar vilket bör vara väl känt att det inte ärr tillåtet i vård- och 
omsorgsarbete 

Stöd- och omsorg 
Uppföljningen genomfördes av stöd- och omsorgs sjuksköterskor i november 2017. 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Detta eftersom att stöd- och 
omsorg ofta arbetar själva och det är därför inte möjligt att arbeta med kontrollant. Tre 
personer har fyllt i självskattningsformuläret (alla). 

Resultat 
67 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 67 % följde klädreglerna. En 
person uppger att denna använder klocka i vårdarbetet. 

Analys 
Generellt är resultaten goda men det finns potential att förbättra när det gäller att undvika att 
bära klocka och ha korrekt arbetsdräkt. 

Rehabenheten 
Det är andra gången denna enhet följs upp. Uppföljningen genomfördes i november 2017 och 
skedde med hjälp av självskattningsformulär. 

Resultat 
74 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 89 % följde klädreglerna. 

Analys 
Resultaten är markant försämrade sedan föregående års mätning. Förbättringarna ses 
framförallt kunna återfinnas gällande att använda förkläde använda handsprit för patientnära 
arbete. 

Åtgärder 
Under 2013 - 2015 har ett flertal åtgärder vidtagits från både socialnämndens och 
verksamhetens sida. Trots detta visar resultaten på att man inte nått fram i den omfattning som 
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förväntades. Arbetet innefattar ett samarbete med landstingets enhet för vårdhygien, utökade 
grupper för kontroll av följsamhet, påpekande till verksamheten om ledarskapets viktiga 
betydelse för att nå effekt i frågan om vårdhygien, utbildningsinsatser för i stort sett samtlig 
personal, spridning av självskattningsformulär för att ”få frågan på bordet” i verksamheterna, 
erbjudande om hygienronder till vård- och omsorgsboendena och socialnämnden har fattat 
beslut om att införa arbetskläder till anställda med vårdnära arbetsuppgifter inom 
äldreomsorgen. 

Under 2017 infördes arbetskläder i äldreomsorgens verksamheter. 

Det är ett författningsenligt grundkrav att följa de uppsatta hygien- och klädregler som finns 
för samtlig personal som arbetar i patientnära arbete när man tjänstgör i Piteå kommuns 
socialtjänst. 

Åtgärdsförslag 
Observatörerna som genomförde hygienkontroller inom vård- och omsorgsboendena är att 
handsprit bör placeras direkt innanför dörren i varje vårdtagares rum. Med anledning av att 
det enbart är 42% av de granskade som desinficerar händerna före vårdkontakt förefaller detta 
vara en mycket klok och enkel åtgärd som verksamheterna bör ta till sig. 

Var och en som arbetar i vård- och omsorgsverksamhet har ett ansvar att följa uppsatta 
regelverk. Det är också ett viktigt chefsansvar att följa upp att personalen följer de fastställda 
reglerna. Verksamheterna bör dialogisera och påminna om hygienregelerna återkommande. 

Fall och fallskador i vård och omsorgsboende i
Äldreomsorgen 2017 
Resultat 
2017 inrapporterades totalt 1753 fall, varav 35 frakturer och 23 fall med andra skador än
frakturer. Övriga registrerade fallskador är fler än föregående års mätning och antal fall med 
fraktur har minskat (från 41 st. till 35 st.). Det totala antalet registrerade fall har minskat från 
1785 till 1753 st. Fall som blivit kända för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska 
journalföras. 

15 frakturer (21st. 2016) vilket motsvarar 43 % av frakturerna (51 % 2016) skedde under 
natten. 
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Analys 
Verksamheten har som krav att jobba med riskbedömningar för alla som bor på ett vård- och 
omsorgsboende. En riskvärdering gällande fallrisk ska göras inom ett dygn från det att en 
person flyttat in på ett vård- och omsorgsboende. En riskbedömning ska vara gjord senast en 
månad efter att en boende flyttat in. Riskbedömningar ska göras minst två gånger per år,
oftare vid behov. Åtgärder kopplade till riskbedömningen ska sättas in vid behov. 
Riskbedömningar och eventuellt insatta åtgärder ska journalföras och följas upp. 

I den journalgranskning som genomförts på vård- och omsorgsboenden så uppmättes även i 
hur många journaler det fanns dokumenterat att fallriskbedömning var genomförd. 
Fallriskbedömning fanns registrerade i 96 % av journalerna. Detta är ett likvärdigt resultat 
jämfört med föregående år. 

En minskning av antalet frakturer noteras sedan föregående års mätning. Däremot visar 
resultatet att det skett fler fall som orsakat annan skada än fraktur. Det har skett en ökning 
med 2 st. i jämförelse med föregående år om man ser på fall som lett till en skada. 

Åtgärd:
Äldreomsorgens verksamhetsområde vård- och omsorgsboende behöver analysera varför det 
fortsatt sker så många procentuellt sett frakturer som nattetid. Det som behöver analyseras kan 
vara om åtgärder sätts in i rätt omfattning och om man använt sig av ”rätt” åtgärder. Rapport 
och sammanställning kommer att överlämnas till berörd verksamhetsområdeschef. 

Läkemedelshändelser i äldreomsorgen – 
avvikelser 2017 
Den som arbetar i Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera avvikelser som har betydelse 
för en god och säker hälso- och sjukvård. Avvikelsen skrivs av den personal som 
uppmärksammat händelsen. Avvikelsen lämnas därefter till sjuksköterska, sjukgymnast eller 
arbetsterapeut som ansvarar för att identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, informera 
verksamhetschef och slutligen följa upp vidtagna och planerade åtgärder. En kopia av alla 
hälso- och sjukvårdsavvikselser skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som 
bedömer om inrapporterade avvikelser ska rapporteras enligt Lex Maria. En bedömning görs 
om det inträffade kan hanteras i det lokala kvalitetssäkringsarbetet eller om avvikelsen 
medfört vårdskada alternativt risk för sådan. Om avvikelsen medfört vårdskada, alternativt 
risk för sådan skall avvikelsen hanteras som ett ärende som anmäls till inspektionen för vård-
och omsorg (Lex Maria ärende). 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens absolut viktigaste verktyg i 
patientsäkerhetsarbetet, det är vidare viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 
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avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 
patientsäkerhet. 

En ny rapporteringsblankett för HSL-händelser togs fram 2016 för att anpassas till 
Socialstyrelsens kommande föreskrift och för att öka kreativiteten till nya 
innovativa lösningar och för att ge underlag till att tänka riskförebyggande i 
förbättringsarbetet runt läkemedelshändelser. 

Resultat 
Den klart vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse under 2017 var utebliven dos (708 av 
952 st., cirka 74 % av inrapporterade läkemedelsavvikelser) personalen har missat att ge 
patienten läkemedlet. Jämförelsevis med tidigare år har andelen av vanligaste orsak sett 
likvärdig ut. 

Under 2017 har 952 läkemedelshändelser inrapporterats i äldreomsorgen. 309 patienter har 
fått reaktioner av de inträffade läkemedelshändelserna. 

Antal läkemedels avvikelser 
1000 

800 
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400 

200 

0 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Analys 
Bristande följsamhet till rutinerna och brister i utförandet (85 % )är de klart vanligaste 
orsakerna till läkemedelsavvikelserna. 

Under 2017 har 952 läkemedelshändelser inrapporterats i äldreomsorgen. Det är ca. 30% fler 
än föregående år. 309 patienter har fått reaktioner av de inträffade läkemedelshändelserna. 
Förekommande reaktioner har varit ökad smärta, oro, stelhet, blodsockerpåverkan, förlängda 
behandlingsperioder, behov av extra undersökningar exempelvis blodprovtagningar och störd 
sömn. 

Antalet inrapporterade avvikelser har ökat med knappt 30 % sedan föregående år. Även 
andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har ökat med 14 %. Att antalet avvikelser ökar 
är positivt eftersom att det tyder på en hög rapporteringsbenägenhet/riskmedvetenhet men det 
är negativt att en större andel fått en konsekvens av den inträffade avvikelsen. Målet är att ha 
en hög rapportering av avvikelser och en låg frekvens av patientpåverkan.. 
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I ungefär 70 % av alla inrapporterade läkemedelsavvikelser anges som åtgärd att ”skadan 
åtgärdad av sjuksköterska”. Detta är en ökning med 20 % av den åtgärden. Det innebär att det 
går åt en ansenlig och ökande mängd tid för sjuksköterskor att rätta till misstag som skett i 
verksamheten vilket alltså inte hade behövts om rutiner följts. 

Inrapporteringsfrekvensen är fortsatt mycket ojämn från de olika enheterna vilket indikerar på 
att det fortsatt finns verksamheter som med största sannolikhet skulle kunna öka sin frekvens 
av avvikelserapportering. Exempelvis har hemsjukvården mer än hälften av alla patienter och 
borde ha betydligt fler avvikelser. Dock har deras inrapporterade avvikelser ökat sedan 
föregående år. Hemsjukvården och äldrecentrat stod för 11 % av de inrapporterade 
avvikelserna och således står vård och omsorgsboendena för 89 % av inrapporterade 
avvikelser. 

För andra gången har statistik över kön tagits fram. Det visar sig att 61 % (63 % 2016) av de 
inrapporterade läkemedelsavvikelserna var på kvinnor och således 39 % ( 37 % 2016) på 
män. 

Socialnämnden ser positivt på att antalet avvikelser ökar men är bekymrad över att andelen 
personer som får en konsekvens av avvikelsen ökar. 

Åtgärd/åtgärdsförslag
Återkoppling till socialtjänstens ledningsgrupp, avdelningschefer och 
verksamhetsområdeschefer. 

Varje verksamhet måste fortsättningsvis reflektera över varför avvikelsehanteringen är så 
ojämn mellan de jämförda verksamheterna. Att ständigt återkomma till diskussioner om att 
avvikelsehantering är ett viktigt verktyg för att förbättre processer och kvalitén i förvaltningen 
är en viktig chefsuppgift. Avvikelsehanteringen är det i särklass viktigaste verktyget 
förvaltningen har för att kunna finna risker, brister och att kunna arbeta förbyggande både 
strukturellt och i varje enskild avvikelse. Det är viktigt att chefer på alla nivåer, inklusive 
högsta ledningen, aktualiserar och diskuterar och följer upp avvikelsehanteringsprocessen 
återkommande och att alla chefer själv säkerställer att de har en bild över avvikelser och 
förbättringsarbete som finns i den egna verksamheten. Avvikelsehanteringen måste fullt ut bli 
en naturlig del i det vardagliga förbättringsarbetet för att se enskilda och strukturella brister 
som åtgärdas eller lyfts till rätt nivå. En målsättning kan och bör vara att det utses 
kvalitetsansvarig på respektive enhet så att förbättringsarbetet sker så nära verksamheten som 
möjligt. I avvikelsehanteringsprocessen är målsättningen även att patienter och närstående ska 
vara delaktiga. 

Under 2017 har socialnämnden förtydligat arbetet med avvikelsehantering och 
förbättringsarbete i ledningssystemet och under 2018 kommer förvaltningen att få nya 
riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen inom hälso- och sjukvården. Dels utifrån att 
lagstiftningen förändrats men också för att ytterligare tydliggöra roller och ansvar. 

Förvaltningen har under 2017 påbörjat ett arbete för att digitalisera 
avvikelsehanteringsprocessen. 
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Sammanställning av övriga hälso- och 
sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorgen 2017 
Informationsöverföring 
Det var fyra fler avvikelser inom informationsöverföring sedan föregående år. 

Tio stycken av dessa avvikelser har uppmärksammats av annan vårdgivare och en via 
patientnämnden. De flesta rör felaktig informations överföring i frågan om provtagning. Att 
man märkt provtagningsrör eller remisser fel. 

Medicinsk teknik 
Tre färre avvikelser inom området sedan föregående år. En av de inkomna avvikelserna var 
uppmärksammades av annan vårdgivare och avsåg fatt man inte informerat om att det 
återlämnade hjälpmedlet använts av en patient med MRSA. Den andra från annan vårdgivare 
avsåg att man använt ett utgånget provtagningsrör. I övrigt så handlade avvikelserna om att 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 

www.facebook.com/pitea.se
www.pitea.se


 

  
    

               
               

       

             
          

               
       

 
              

              
    

    
      

  

             
          
                  

               
               

   

             

41 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

man inte spänt fast ordinerad grensele, att luftslangar till madrasser inte satt fast i madrassen, 
att man lämnat en insulinnål framme och att en lyftsele inte var korrekt fastsatt. 

Omvårdnadshändelse 
Tre färre avvikelser inom omvårdnadshändelse sedan föregående år. 

Avvikelserna handlade i några fall om händelser kopplade till katetrar, att sjuksköterska och 
baspersonal inte gjorde likvärdiga bedömningar i frågan om patientens smärttillstånd, 
utebliven sondmat, viktuppgång och i en avvikelse var det ett trycksår. En av dessa händelser 
har hanterats via ett enskilt klagomål hos IVO. 

Lex Maria 
Avvikelser som orsakat den boende allvarlig vårdskada eller utsatts för risk att drabbas av 
vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). En anmälan till IVO 
gjordes under 2017 gällande äldreomsorgen. 

Sammanställning av hälso-och sjukvårds 
avvikelser, inklusive fallrapporter, 2017 i Stöd 
och omsorgsboenden 
Läkemedelsavvikelser 
17 läkemedelsavvikelser inrapporterades under 2017. Det är trettio färre än föregående år. De 
vanligast inrapporterade avvikelserna avsåg utebliven läkemedelsdos. Men det förekom även 
avvikelser där man gett för hög/ för låg dos och till och med förväxlat patient och dag. Fyra 
patienter hade fått någon konsekvens i form av värk, behov av sjukhusvård och försämring av 
psykisk hälsa. Fyra avvikelser har haft en fördjupad utredning och tre av dessa är anmälda 
enligt Lex Maria. 

Könsfördelningen i de inrapporterade avvikelserna var mycket jämn.( 53 % kvinnor, 47 % 
män). 
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Informationsöverföring 
Tre avvikelser gällande informationsöverföring har rapporterats. Det gällde att ingen personal 
följde med den boende till sjukhuset (inkom som avvikelse från sjukhuset och brister i 
vårdplaneringsprocessen. 

Omvårdnadsbrist 
En avvikelse, som inkom som klagomål från anhörig, gällande omvårdnadsbrist har 
rapporterats. Det gällde upplevda brister gällande icke insatta behandlingsbegränsande 
åtgärder. 

Medicinsk teknik 
En avvikelse gällande medicinsk teknik har rapporterats, det gällde en sondmatsslang som 
hade lossnat. 

Fall/fallolyckor 
76 (81 stycken 2016) inrapporterade fall. Ett av de rapporterade fallen har lett till sårskada 
med sutureringsbehov. Andelen kvinnor som föll var lägre än för män. 

Sammanfattning 
Troligen skulle antalet rapporterade avvikelser inom SO antas kunna ökas. Avdelningen 
ansvarar för 161 patienters hälso- och sjukvård så det mest troliga, trots årets ökning, är att det 
förekommer en underrapportering av avvikelser. 

Det är bekymmersamt att avvikelserna minskat med tanke på hur stor andel som haft behov 
av fördjupad utredning och att tre stycken av dessa var föremål för Lex Maria anmälan. 

Åtgärd 
Resultaten redovisas till VO-chefer och för både gruppbostäderna men också där ansvaret för 
legitimerad personal finns organiserade. Det är tydligt att verksamheterna behöver arbeta med 
rutiner både gällande avvikelsehantering men också ökad följsamhet till gällande rutiner. Ett 
förbättringsarbete behöver tas vid generellt i dessa frågor inom berörd enhet. 
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Förekomst av trycksår i vård och 
omsorgsboende, stöd och omsorgsboende och 
hemsjukvården 2017 
Under vecka 46-47, 2017, redovisade sjuksköterskorna i äldreomsorgens vård och 
omsorgsboenden samt hemsjukvården förekomst av trycksår. 

Det är fjärde gången hemsjukvården redovisar in dessa resultat utifrån socialnämndens 
beslutade internkontrollplan. 

Resultat 
Patientunderlaget är näst intill likvärdigt i antalet patienter mellan hemsjukvården och vård-
och omsorgsboendena (448 st. respektive 456 st.). 
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Förekomsten av trycksår är tio stycken. Det är en minskning med mer än hälften sedan 
mätningen föregående år. Fram för allt har det skett en minskning av trycksår som har 
uppstått i egen verksamhet. I vård och omsorgsboendena är det en minskning med elva 
trycksår. 

I hemsjukvården ses en minskning av trycksår som uppstått i hemmet från 2016 9 st. till i år 4 
st. 

Orsaken till att trycksår uppkommer kan indelas i direkta orsaker: tryck, skav och värme och 
faktorer som samverkar med dessa: tid, friktion, fukt och bristande hygien. 
Förekomsten av trycksår kan ses som ett kvalitetsmått på den omvårdnad som ges och därför 
följs förekomsten av trycksår upp årligen. Totalt sett har antalet trycksår minskat ökat med 2 
% sedan föregående år. (Från 3 % till 1 %). 

I stöd och omsorgsboendena fanns det ingen vid mättillfället som hade något trycksår. 

Analys 
I och med ett medvetet sätt att förebygga trycksår och jobba med riskbedömningar för 
trycksår borde förekomsten ha fortsatt ligga på en låg nivå i kommunens vård- och 
omsorgsboenden. 

Åtgärd 
Resultat och analys överlämnas till berörda verksamhetsområdeschefer för att aktualisera 
kvalitetssäkring till sina berörda enheter. Det är fortsatt av högsta vikt att de som får sin 
hälso- och sjukvård inom avdelningens verksamheter verkligen får en riskbedömning gällande 
trycksår utifrån individuella resultat får insatta relevanta åtgärder. 

Specifika uppföljningsparametrar för 
hemsjukvården 
Inventeringen genomfördes vecka 46/47. 

Antal hemsjukvårdspatienter. 
448 – är en minskning sedan föregående år med 5 stycken sedan föregående års mätning. 

Antal fokuspatienter i hemsjukvård. 
44 stycken (16K,28M). Det är första gången detta mäts. Av dessa var det 37 stycken som fått 
riskbedömningar av något slag (fall, undernäring, trycksår, blåsdysfunktion och munhälsa). 
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45 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

Upprättandet av samordnade individuella planer (SIP) under året. 
279 stycken (152K, 127M). Det är en ökning med 86 st. sedan föregående år. 

Hemsjukvårdspatienter med namngiven patientansvarig läkare. 
Fanns för 86 % av patienterna. Det är samma andel som föregående år. 

Hemsjukvårdspatienter med en patientansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 
Samtliga hemsjukvårdspatienter hade en fast vårdkontakt 2017. Det är samma resultat som 
föregående år. 

Analys 
Överenskommelsen mellan kommunerna och landstinget gällande att alla som blir 
hemsjukvårdspatienter följs inte fullt ut. Det finns brister i uppföljningen avseende antalet 
patienter som har en upprättad SIP. För de patienter som inte får en SIP blir det otydligt 
vilken vårdgivare som ansvarar för vad och uppdraget till hemsjukvården blir heller inte 
tydligt. Det är dock fler patienter för varje år som får en SIP och men anledning av ny 
lagstiftning fån 2018 kan antalet patienter med SIP antas ökas. Målet måste vara att alla 
hemsjukvårdspatienter får en SIP. 

Alla patienter har inte heller fått en namngiven patientansvarig läkare och är likvärdigt sedan 
föregående år. Detta är bekymmersamt och om verksamheten inte vet vem som är ansvarig 
läkare så blir det svårt att veta till vem de ska vända sig när behov av läkarkontakt behövs. 
Däremot är det positivt att alla hemsjukvårdspatienter har en namngiven fast vårdkontakt 
(ansvarig sjuksköterska) i kommunen. 

För första gången uppmättes hur många av hemsjukvårdens patienter som är så kallade 
fokuspatienter. Dessa kan antas ingå i gruppen mest sjuka äldre och enligt den samarbetsrutin 
som finns mellan hemsjukvården och kommunens primärvård ska denna grupp ha stärkta 
insatser. 

Delegationer utfärdade av sjuksköterskor i 
socialtjänsten 2017 
Bakgrund 
Fördelning av arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälso- och sjukvård sker i regel 
genom att befattningar inrättas och att dessa är förknippade med vissa formella 
kompetenskrav. En sjuksköterska ska normalt utföra uppgifter som hon i sin egenskap av 
sjuksköterska är utbildad för och därför formellt kompetent för. Delegering av arbetsuppgift 
innebär att en person som är formellt kompetent för en uppgift inom hälso- och sjukvård 
överför uppgiften till en person som besitter reell kompetens att utföra den. Socialstyrelsen 
styr via föreskrift (SOSFS 1997:14) hur delegeringar ska utformas och hanteras. I kommunen 
finns också lokala rutiner för verksamheten att förhålla sig till och det finns också en 
delegeringsguide som beskriver inom vilka områden som delegering är möjligt att använda. I 
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46 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

föreskriften framgår också att delegeringsmöjligheten kan användas i undantagsfall. Sedan 
föreskriften trädde i kraft och möjligheter till delegering gavs har dock denna styrning från 
myndigheten inte följts, inte bara i denna kommun utan mer eller mindre på nationell bas är 
delegering av arbetsuppgifter utbrett. 

I kommunen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som bland annat ska 
ansvara för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
patientsäkerheten. (Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80. 4 kap.6.4§). I föreskrift om 
delegering framgår att den som har det yttersta ansvaret för att delegeringar tillgodoser 
patientsäkerheten kan meddela restriktioner i fråga om delegeringar inom verksamheten. 
Vidare framgår av föreskriften att den som är ytterst ansvarig befattningshavare fortlöpande 
hålls underrättad om delegeringsbeslut. Den senaste tillgodoses genom att MAS kontrollerar 
alla delegeringar som görs inom verksamheten. Att kontrollera enskilda delegeringar ger dock 
en ensidig bild över delegeringsförfarandet och en aggregerad analys behöver också ske 
utifrån ansvar inom ledningssystemet för kvalitet. Med anledning av det så har socialnämnden 
från 2017 beslutat att uppföljningar av delegationer ska vara en del av den interna kontrollen 
inom hälso- och sjukvård. 

Baspersonal som är anställda inom socialtjänsten är inte anställda som hälso- och 
sjukvårdspersonal men träder in i den rollen när vid de tillfällen då de biträder en legitimerad 
personal exempelvis genom delegering. 

Resultat 
I dagsläget finns inga uttalade rekommendationer från Socialstyrelsen gällandes hur många 
delegeringar som kan vara rimligt/sjuksköterska. Tidigare har dock myndigheten uttalat sig 
och en skrivning som finns med i slutrapport om hemsjukvård inför övertagandet säger att en 
rimlig nivå gällande delegeringar innebär ca 30 delegeringar i genomsnitt. MAS bedömning 
är att detta kan vara ett klokt riktmärke utifrån att förvaltningens sjuksköterskor även har ett 
stort och omfattande patientansvar. Arbetet runt delegeringar innebär många gånger 
omfattande kunskapsöverföring, testning och uppföljning av utförda delegeringar ska följas 
upp kontinuerligt av den som delegerat en uppgift. 

Inventeringen visar endast på hur många personer en sjuksköterska har delegerat, inget om 
mängden överförda uppdrag som finns i varje delegering. Den vanligaste uppgiften att 
delegera är att överlämna läkemedel. 

I särskilt boende för äldre är antalet delegeringar i snitt 20 delegeringar/årsarbetare 
sjuksköterska. I hemsjukvården är antalet delegeringar i snitt 59 st. och i stöd och omsorg har 
varje sjuksköterska 125 delegeringar. 

Analys 
Både hemsjukvården men framför allt stöd och omsorg måste anses ha för många 
delegeringar utifrån riktmärke i övertagande rapport hemsjukvård samt socialstyrelsens 
tidigare riktmärke. Samtliga verksamheter beskriver att de skärpt sina åtaganden kopplade till 
delegeringsarbetet men inkomna avvikelser tyder på att det både finns brister kopplat till 
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47 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-01-08 

kunskapsbrister, följsamhet till gällande rutiner samt bristande uppföljning av genomförda 
delegeringar. 

Åtgärd
Återkoppling till socialtjänstens ledningsgrupp, avdelningschefer och 
verksamhetsområdeschefer. 

Åtgärdsförslag 
Varje verksamhetsområde som delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter eller har delegerad 
personal behöver reflektera över hur man arbetar strukturerat med delegeringar. Ger man 
möjlighet till uppföljningar och är det en prioriterad uppgift för den delegerade personalen att 
jobba för säker och författningsenlig delegering? 

Verksamhetsområdena behöver fundera över andra strukturer i förvaltningen där det inte ges 
delegeringar till många utan där man anställer speciell personal som jobbar nära 
sjuksköterskorna och som utför delegerade insatser? Behöver man omfördela inom personalen 
för att fler sjuksköterskor själva ska utföra sina arbetsuppgifter istället för att delegera dessa? 

Från MAS horisont så kommer med största sannolikhet allt eftersom en insnävning att ske 
gällande delegeringsbara uppdrag för att närma sig föreskriftens intention om att delegering 
endast ska användas i undantagsfall. Vidare så sker en förändring av personal som anställs i 
socialtjänsten och andelen med titel undersköterska minskar vilket också är en grund till att 
fundera över möjligheter till delegering. Vidare så ökar allvarlighetsgraden av avvikelser 
vilket också måste beaktas i frågan om vad som ska vara tillåtet att delegera. 
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Redovisning av ärendeflödet för 
köpta insatser, exklusive hemtjänst, 
inom Stöd och omsorg 
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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 4 0 6 0 10 
feb 10 
mar 
apr 
maj 
jun 
jul 
aug 
sep 
okt 
nov 
dec 

Summa: 4 0 6 0 
Medel: 4,0 0,0 6,0 0,0 10,0 

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 1 2 0 
LSS priv. 3 6 0 
SFB egna 42 42 0 
SFB priv. 81 77 0 

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2016-2018 
2016 2017 2018 

LSS egna 87 332 0 
LSS priv. 379 906 0 
SFB egna 32928 32620 0 
SFB priv. 51546 47334 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 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LSS priv. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFB egna 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFB priv 71 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 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LSS priv. 2 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFB egna 32 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFB priv 44 032 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 



      

       
  

 

    

 

    

3 

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 1 1 17 
feb 17 
mar 
apr 
maj 
jun 
jul 
aug 
sep 
okt 
nov 
dec 

Summa: 1 1 

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 2 11 
feb 11 
mar 
apr 
maj 
jun 
jul 
aug 
sep 
okt 
nov 
dec 

Summa: 0 2 

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 7 4 61 
nov 61 3 3 61 
dec 61 7 4 64 

Summa: 42 43 
Medel: 3,5 3,6 60,8 

Placerade 2018 
Vid månadens 
start 

+ -
Vid månadens 
slut 

jan 64 1 3 62 
feb 62 
mar 
apr 
maj 
jun 
jul 
aug 
sep 
okt 
nov 
dec 

Summa: 1 3 
Medel: 1,0 3,0 62,0 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 

 

 
     

   
 

      
 

  

          
        

             
      

    
   

    

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-07 

§ 97 
Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 
oktober – december 2017 
Diarienr 17SN58 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2014-01-01 har Fastighets- och serviceförvalningen ansvarat för 
sammanställning av avvikelserapportering enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och 
Fastighets- och serviceförvalningen. Syftet med avvikelserna är att de ska vara underlag för 
kvalitetsförbättringar inom Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvalningen. 

Beslutsunderlag 
 Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 
 Protokollsutdrag FSN § 3 
 Bilaga måltidsleveranser kvartal 4 2017 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

 

 
    

  
 

            

   
 

          
        

     

          
              

  
 

   

Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

§ 3 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen oktober-december 2017 
Diarienr 17FSN10 

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

2. Socialnämnden delges redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen 
av enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets– och serviceförvaltningen. 

Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01. 

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

Beslutsunderlag 
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsleveranser 2017-10-01--12-31 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Datum 
2018-01-04 

Sammanställning av avvikelserapporter för mathanteringen 

Sammanställning 2015-2017 

60 

40 
St 

20 

0 

0 

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

För tidig/för sen leverans 
Kryddning, utseende 

Synpunkter: Egna synpunkter 
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2015 2016 2017 

2015 
2016 
2017 

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

www.pitea.se


    

  
 

  

  

 

 

               
             
         
     

       

          

           
           

            
                 

           
       

            
         

Inskickade avvikelser per enhet 2017-10-01-2017-12-31 

Produktions 
kök 

Enhet Max 
antal 

Antal 
avdelningar 

Antal 
levererade 
portioner 

Antal 
Avvikel-
ser 

Antal 
Avvikel-
ser % 

Korrigerade 
åtgärder 
från köket 

Öjebyn Hemtjänsten 250 23 0 0 
Strömbacka Berggården 64 4 11776 1 0,0000 1 

Källbogården 39 4 7176 2 0,0002 2 
Mogården 60 6 11040 0 0 
Munkberga 40 4 7360 0 0 
Trädgårdens 
äldrecentra 

36 1 6624 0 0 

Öjagården 33 4 6072 8 0,0013 9 
Österbo 49 5 9016 8 0,0008 8 

Hortlax Hortlaxgården 60 8 11040 0 0 
Roknäsgården 46 6 8464 4 0,0004 4 

Norrfjärden Norrgården 58 6 10672 9 0,0008 9 
Rosågränd 18 2 3312 3 0,0009 2 

Totalt 753 73 92552 35 0,0003 35 

Resultat 

Under Q4 2017 har inskickade avvikelser ökat i jämförelse med Q3 2017. Flest avvikelser för 
perioden kommer från Norrgården, gällande matkvalitet, övrigt och leveranser. Totalt sett gäller de 
vanligaste avvikelserna leverans (16st) fel vara skickad/utebliven/returnerad. Näst vanligaste 
avvikelsen gäller matkvalitet (9st) fel konsistens. 

Stöd och omsorg och hemtjänsten har 0 avvikelse. 

1st korrigerad åtgärd för kvartal 3 är registrerad under kvartal 4. 

Analys 

Måltidsservice arbetar med att säkerställa leveransrutinerna för att öka leveranssäkerheten till 
avdelningarna. Måltidsservice ser resultat eftersom att de inskickade avvikelserna förändras under 
året. Mängden mat regleras av beställande verksamhet. Synpunkterna runt råvaror och maträtter 
är mycket viktiga att få ta del av. Dessa synpunkter skickas vidare till menygruppen samt till vår 
grossist. Synpunkterna leder till förändringar av menyn och råvaruval. Produktionsköken arbetar 
med att säkerställa leveranserna och matkvalitén på måltiderna. 

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

2(2) 



            
             

           
                

   
            

           
     

             
  

  
 

Åtgärd 

Under 2017 har måltidsservice arbetat med att minska ofullständiga leveranser. Arbetet fortsätter 
med uppmärkning av kantiner för att minska att maträtten levereras till fel avdelning. 
Måltidsservice arbetar vidare med åtgärder inom matkvalitet angående smaksättning och tjocklek 
på exempelvis såser och soppor. Under 2017 har vi även bytt till andra leverantörer av livsmedel 
pga. låg kvalité. 
Måltidsservice har deltagit vid anhörighetsträffar på alla vård- och omsorgsboenden, temat har 
varit konsistensanpassade måltider. Mötet vid anhörighetsträffarna är mycket positivt för alla 
parter (brukarna, anhöriga, vårdpersonal och måltidsservice). 

Resultaten sammanställs och redovisas till Fastighets- och servicenämnden som i sin tur expedierar 
sammanställningen till Socialnämnden. 

Maria Johansson Lind 
Enhetschef 
Måltidsservice 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-07 

§ 93 
Remiss – Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av 
folköl 
Diarienr 18SN74 

Beslut 
Socialnämnden har inget att erinra mot riktlinjerna. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat remiss på förslag till riktlinjer för 
serveringstillstånd i Piteå kommun samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen 
(SFS2010:1622). Riktlinernas syfte är dels att skapa förutsägbarhet för om en etablering som 
planeras kan komma till stånd och dels för att åstadkomma en likabehandling för 
ansökningarna om serveringstillstånd. Riktlinjerna innehåller bland annat serveringstider, 
förutsättningar för tillfälligt serveringstillstånd samt vad som gäller för försäljning av folköl. 
Önskat svarsdatum är senast 9 februari 2018. 

Beslutsunderlag 
 Remiss - Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl 
 Borttagen på grund av Sekr. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

















 

 

 
      

 

         

   

               
       

      
    

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-07 

§ 90 
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018 
Diarienr 18SN39 

Beslut 
Ansöka om statsbidrag till personligt ombud för 3,5 årsarbetare 2018. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 
år. Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2018 
 Redovisning till länsstyrelsen PO 2017 
 Ansökningsblankett_norrbotten_2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



       

   
   

   
  

 

 
     
                                                                                       

  
   

 
  

 

 

    

      

 

 

    

  
 

         

     

 

Ifylld blankett mailas eller skickas till följande adress: 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för social hållbarhet 
Att: Katarina Sandling Jonsson
971 86 Luleå 

REDOVISNING 
Statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud 

Statsbidrag avseende år 2017 

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget 

Kommun 
Piteå Kommun 
Utdelningsadress 
Prästgårdsgatan 3 

Postnummer 
94131 

Postort 
PITEÅ 

Kontaktperson 
Gunilla Granqvist 

Avdelning/Enhet 
Stöd och Omsorg/Psykosocialt stöd 

Nämnd 
Socialnämnden 

Telefon (inkl. 
riktnummer) 0911-696413 

E-postadress 
Gunilla.granqvist@pite 
a.se 

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar 

Kommun/kommuner 

1. Statsbidrag 

Postadress: Telefon (växel): Webbadress: E-post:
Länsstyrelsen Norrbottens län 010-225 50 00 www.lansstyrelsen.se/norrbotten norrbotten@lansstyrelsen.se 
971 86 Luleå 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


  
            

  

 

  

 

  
             

  

 

  
  

             
            

         
            

             
     

     

      

          
     

     
     
     

           
       

     

    
                      

                                                                  

                      
                

1.1 Beviljade medel 

Beviljat statsbidrag, kr 

907 200 

Årsanställningar1 på 
heltid/deltid 
3,5 

1.2 Förbrukade medel 

Förbrukat statsbidrag, kr 

907 200 

Årsanställningar1 på 
heltid/deltid exkl. tjänstledighet 
3,5 

Verksamheten har sedan 2017-02-01 haft 3.5 personligt ombud. I vår ansökan för 2017 
sökte vi medel för 3,5 personligt ombud. Enligt beslut från länsstyrelsen 2017-06-12 
diarienummer 821-1346-2017 beviljades Piteå kommun bidrag för 3.0 personligt 
ombud ” Länsstyrelsen beviljar socialnämnden i Piteå kommun medel för tre tjänster 
som personligt ombud för år 2017 med 302 400 kronor per heltidsanställt ombud, 
totalt 907 200 kronor, enligt ansökan.” 

2. Utförare av verksamheten med personligt ombud 

Ja Nej 
Kommun X 
Förening X 
Stiftelse X 
Aktiebolag X 
Annan utförare X 
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens namn 

4. Personliga ombud 
Antal Antal 
kvinnor män Annan2 

1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25. 
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Personliga ombud 
2 2 

4.1 Utbildning 

Ja Nej 

Ombuden har erbjudits utbildning. 
Ja 

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. 

Webbaserade enkätundersökningar 

Fördjupad MI-utbildning 

Föreläsningar/utbildningar som känns aktuella och behövs inom PO-arbetet. 

Om nej, ange varför 

4.2 Handledning 

Ja Nej 

Ombuden har erbjudits handledning. 
Ja 

Om ja, ange vilken slags handledning. 

PO-arbetsgruppen har gemensam handledning 1ggr/månad. PO prioriterar själva aktuella ämnen. 

Om nej, ange varför. 

5. Klienter 
Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år. 

2 Antal personer som uppger annan könstillhörighet eller ej har velat uppge könstillhörighet 

3 



              

         

          

          

          

         

         

          

          

          

         

         

          

          

          

         

                                                                                          

                                                               

               

        
             

                                                                        

    

            

            

Antal Antal 
Kvinnor män Annan 

5.1 Totalt antal klienter 45 40 

därav mellan 18 och 29 år 20 19 

därav mellan 30 och 49 år 21 14 

därav mellan 50 och 64 år 3 6 

därav 65 år och över 0 2 

5.2 Antal nya klienter 26 27 

därav mellan 18 och 29 år 12 11 

därav mellan 30 och 49 år 13 9 

därav mellan 50 och 64 år 1 5 

därav 65 år och över 0 2 

5.3 Antal avslutade klienter 20 20 

därav mellan 18 och 29 år 8 6 

därav mellan 30 och 49 år 9 8 

därav mellan 50 och 64 år 3 5 

därav 65 år och över 0 2 

Antal Antal 

kvinnor män Annan 

5.4 Klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år3 vilka är kända för verksamheten. 12 10 

5.5 Kontakt med verksamheten 

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker. 

3 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten. 

4 



     

  
     

     

     

       

      

     

      

         

         

                

    

       

              
   

             
        

    

                                                                

     
        

   

        

          

      

   

     

Flera orsaker kan anges per person. 

Kvinnor Män Annan 
Ekonomi 34 38 

Bostad 19 23 

Sysselsättning 27 31 

Struktur i vardagen 33 38 

Bryta isolering 6 4 

Relationsfrågor 1 3 

Existentiella frågor 1 0 

Stöd i kontakten med myndighet 36 39 

Stöd i kontakten med sjukvården 18 14 

Annan orsak 

Om annan orsak, ange vilken. 

Det brister i samordning / planering mellan myndigheter 

Eventuell kommentar, om förändringar har noterats av orsaker till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud, ange dessa. 

Ett flertal klienter har kontakter med många inblandade aktörer/huvudmän i sina planeringar. Däremot 
saknas gemensamma planeringar och mål. Dålig kommunikation och uppföljningar. 

5.6 Tillgång till personligt ombud 

Ja Nej 

Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för 
tillgång till personligt ombud. Ja 

Om ja, ange dessa. 

1- Minderåriga barn som bor hos personer med omfattande problematik 

2- Individuella bedömningar gällande akuta situationer som kan skapa stora framtida problem. 

3- Vräkningshot som kan undvikas genom möjliga lösningar 

Om nej, ange varför. 

5 



   

                                  

        
        

            

              
           

            
     

                 
  

                
 

      

            

              
           

            
     

          
 

              

            

         

      

                                                                                                                                      

      

5.7 Tillgång till samhällsservice 

Ja Nej 

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten X 

Beskriv de tre allvarligaste bristerna på respektive nivå som har identifierats föregående år: 

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika 
organisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga 
välfärdsarbetet kring denna grupp leds och organiseras, med central/ nationell nivå avses 
brister i lagstiftning och andra regelverk. 

a) på handläggarnivå: Att enskilda handläggare inte tar ansvar att kalla till SIP när man ser 
behov av samverkan 

b) på lokal nivå: Gränsdragningsfrågor – vem och för vilka: Personligt ombud eller LSS råd 
och Stöd 

c) på central/nationell nivå: Svårigheter kring sjukersättningssystemet 

Ge exempel på brister som har åtgärdats under föregående år på respektive nivå: 

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika 
organisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga 
välfärdsarbetet kring denna grupp leds och organiseras, med central/ nationell nivå avses 
brister i lagstiftning och andra regelverk. 

a) på handläggarnivå: vidarebefordrat frågan till ledningsgrupp för spridning i verksamheterna 

b) på lokal nivå: Träffar och inlett samarbete med LSS Råd och Stöd Piteå älvdal 

c) på central nivå: Tagit upp frågan i ledningsgrupp där Försäkringskassan medverkar. 

6. Myndigheter och organisationer som ingår i ledningsgruppen för 
verksamheten 
6.1 Myndigheter som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej 

Kommun/kommuner X 

6 



     

     

      

      

     

                                      

          

     

          

           

           
     

     

             
 

     

 
               

     

     

     
     

       

Arbetsförmedlingen X 

Försäkringskassan X 

Landstingets primärvård X 

Landstingets psykiatri X 

6.2 Organisationer som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka 

Patientorganisationer X 

Brukarorganisationer X NSPH 

Anhörigorganisationer X 

Annan organisation X 

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför 

Kommunen arbetar för att få representanter för dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen, 
ange hur 

7. Övrigt 
Om förändringar har noterats vad gäller vilka grupper som tar kontakt och söker stöd av 
personligt ombud, beskriv på vilket sätt 

Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten 

8. Underskrift av behörig företrädare för kommunen 
Datum 
2018-01-04 
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Namnteckning Namnförtydligande 
Gunilla Granqvist 

Titel 
Enhetschef 

Tjänsteställe 
Piteå kommun socialtjänsten 

Telefon (inkl. riktnummer) 
0911-696413 

E-postadress 
Gunilla.granqvist@pitea.se 
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Ifylld och underskriven blankett skickas till Sida 
följande adress: 1(3) 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Att: Katarina Sandling Jonsson 
Enheten för social hållbarhet 
971 86 Luleå 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8. 

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

Statsbidragets omfattning 
Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet kan komma att 
justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit. 
Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade medel kan komma att 
återkrävas. 

Sökande kommun 

Kommunens namn: 
Piteå kommun 

Förvaltning: 
socialförvaltningen 

Postadress: 
941 85 PITEÅ 

Tfn: 
0911-696000 

E-post: 

Organisationsnummer: 
212000-2759 

Plus-eller bankgiro 
kommunens Bankgironr: 261-33 21 

Ansökan avser år: 2018 

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 3,5 
Referens på utbetalningen: 
50242 

Nämnd som beslutat om ansökan: 
Socialnämnd 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 

Postadress: 
Länsstyrelsen Norrbottens län 
971 86 Luleå 

Telefon (växel):
010-225 50 00 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

E-post:
norrbotten@lansstyrelsen.se 



 

       

 
 

  
            

              
  

      

  
           

           

       
         

    

       
               

                 
           

             
 

     

   
           
           

          

              
 

            
             
               

Sida 
2(3) 

Kontaktperson 
Befattning: 
enhetschef 

Namn: 
Gunilla Granqvist 

Postadress: 
Piteå kommun, Prästgårdsgatan 3, 941 31 PITEÅ 

Tfn: 
0911-696 413 

E-post: 
Gunilla.granqvist@pitea.se 

Driftsform/driftsformer och utförare 
Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 
är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 
punkt 3.) 

Personliga ombuden är anställda av Piteå kommun. 

Samverkan kring verksamheten 
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 
med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4) 

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
Piteå kommun (socialtjänsten), Norrbottens läns landsting (psykiatrin och primärvården), 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt NSPH (brukarorganisationerna) 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 
Med de myndigheter som finns representerade i ledningsgruppen (se ovan), men även andra delar av 
kommunen än där personliga ombuden är anställda, som t ex Stöd till försörjning, Stöd till barn och 
familj, Konsumentrådgivningen. Landstinget förutom primärvården och psykiatrin även LSS Råd och
Stöd och vuxenhabiliteringen. Även visst samarbete med organisationer som Röda korset, Lions och 
Svenska kyrkan. 
Regelbunden samverkan och stöd till RSMH. 

Plan för verksamhetens organisation 
Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 
verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.) 

Kontinuerlig uppföljning av personliga ombudens arbete vid träffar med närmaste chef 2 ggr/månad samt 
vid behov. 
Beslut om beviljande av personligt ombud görs av enhetschef i samråd med arbetsgruppen. 
Diskussion och beslut om ev ändring i prioriteringar och/eller målgrupp sker vid ovanstående träffar. 
Personliga ombuden gör sin del av enhetens enhetsplan, som följs upp och utvärderas minst en gång/år 



   
             

       

 
            

           
             

       

            
        

                
                

             

  
 

     
 

 
           

Sida 
3(3) 

Planer för arbetets utformning 
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 
exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.) 

Regelbunden handledning. 
Möjlighet att delta på nätverksträffa PO Norrbotten samt PO Norrland. och YPOS rikskonferens. 
Erbjuds utbildning inom arbetsområdet på samma villkor som andra anställda inom enheten. 
Ett av våra personliga ombud har under 2016 genomgått utbildning anordnad av Nordiska 
Nätverksprojektet om nätverkslag vars metodik implementeras i arbetsgruppen. 

Uppföljning 
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 

Under 2016 gjordes en genomlysning av väntetider och kö för att få personligt ombud. Därefter gjordes 
en översyn av arbetssituation, väntetider, struktur kring PO-info mm. Det har resulterat i att vi utökade 
med ytterligare ett halvtids Personligt ombud under en treårsperiod i första hand 2017-2019. 

Ort och datum 
Piteå 2018-01-04 

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning 
Gunilla Granqvist 
enhetschef 

Sista ansökningsdag 
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen Norrbotten senast 1 mars 2018. 
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Delegationsbeslut 2018 
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Återrapportering av 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-01-04 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan februari 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för februari som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannajour 
- Ändrat förfarande föreningsbidrag 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år 
- Arbeta med unga med missbruksproblematik 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

 

Ärende 24 

Ordförande/socialchef informerar 
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Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 26 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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