
 

 
 

 
 

  
 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Tid 

Plats 

Ärenden 

Ledamöter 

Adjungerade ersättare 

Övriga deltagare 

Agnetha Eriksson (S) 
Ordförande 

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Onsdag 28 mars kl. 08:30-17:00 

Sammanträdesrummet Ovalen 

Enligt bilagd dagordning 

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

Hans-Olov Ullberg (S) 
Mats Dahlberg (MP) 

Eva Börjesson Öman, socialchef 

Eva-Lena Lundberg 
Sekreterare 

(1 av 22)



    

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

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

Förslag på justerare: Nina Lindström 
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 4 april, 15:00, socialtjänsten 

(2 av 22)



  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 

(3 av 22)



  

 
 

  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

3. Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 (Ej ÄO) 
Diarienr 18SN15 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 

Ärendebeskrivning
Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på en budgetavvikelse 
på – 0,2 mkr för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -1,4 mkr. 
Under året har bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom 
ersättningarna har korrigerats samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt 
ökade kostnaderna under fjolåret. Prognosen för hela området är + 0,1 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 8 mkr, att jämföra med samma 
period föregående år då budgetavvikelsen var – 9,5 mkr. 

Ingen uppföljning är framtagen för äldreomsorgen på grund av förändring av organisation vilket 
medfört att det inte har hunnits med. Första uppföljningen för äldreomsorg blir fördjupade 
månadsuppföljningen till och med mars månad. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 
 månadsuppföljning februari 2018 
 SN bild februari 2018 

(4 av 22)



  

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

4. Fördelning av ospecificerad investeringsram 
Diarienr 18SN136 

Förslag till beslut
Anta föreslagen fördelning av ospecificerad investeringsram 2018 

Ärendebeskrivning
I fullmäktiges beslut om VEP 2018-2020 har socialnämnden tilldelats 1,0 mkr i ospecificerad 
investeringsram. Fördelningen mellan avdelningarna föreslås enligt nedan. 

Äldreomsorg 650 tkr 
Stöd och omsorg 350 tkr 

(5 av 22)



   

 

 

 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-03-28

5. Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017/019974 
Diarienr 17SN164 

Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner redovisad komplettering i ärendet. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket gjorde i maj och juni 2017 inspektion avs. socialsekreterarnas arbetsmiljö vid 
Stöd till försörjning. Svar till arbetsmiljöverket utifrån brister och krav lämnades i december 
2017. Arbetsmiljöverket har i mejl daterat 2018-02-05 begärt kompletteringar utifrån tidigare 
insänd redovisning över vidtagna och planerade åtgärder avs. socialsekreterarnas arbetsmiljö. 
Till arbetsmiljöverket har nedanstående skickats per mejl. 
Resultatet av AMSAB:s undersökning biläggs som bilaga. 
Avidentifierade riskbedömningar med planerade och genomförda åtgärder biläggs som bilaga. 
Pågående och planerade insatser som ska främja en god och hållbar arbetsmiljö redovisas i 
särskilt dokument. 

Beslutsunderlag 
 Kompletteringar till arbetsmijlöverket ärende 2017/019974 
 Begäran komplettering AMV. 
 Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017 
 Riskbedömningar och handlingsplaner 
 Stöd till försörjning 

(6 av 22)



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

6. Ny klagomålshantering i hälso- och sjukvården 
Diarienr 18SN105 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta rutin om klagomålshantering i hälso- och sjukvården. 

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2018 råder en förändrad klagomålshantering inom hälso- och sjukvården. En ny 
lag har inrättats, lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som ersätter lag om 
patientnämndsverksamhet. Vidare har bland annat patientsäkerhetslagen förändrats. Den 
förändrade klagomålshanteringen innebär att patienter i första hand ska vända sig till 
vårdgivaren med sina klagomål och i andra hand till patientnämnden som har fått ett tydligare 
uppdrag att hjälpa patienter att få sitt klagomål besvarat av vårdgivaren. Inspektionen för vård 
och omsorgs (IVOs) utredningsskyldighet begränsas och IVO ska utveckla en patientcentrerad 
tillsyn. Det är fortsatt möjligt att anmäla ett klagomål till IVO men IVO utreder enbart 
anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har 
fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO ska 
också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt 
har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. IVO ska också utreda vissa 
klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen. IVO utreder 
som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden. 

Den nya lagstiftningen gäller enbart patientens klagomål som rör insatser inom hälso- och 
sjukvården, klagomål inom socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service (LSS) är inte 
förändrade. För en patient/brukare som vistas i kommunal verksamheten kan det många gånger 
vara svårt att veta inom vilket lagrum som man vill lämna sitt klagomål. Detta framförde också 
Socialnämnden i sitt remissyttrande till utredningen och i propositionen ”Ett mer 
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården” framgår det att några remissinstanser, 
företrädesvis kommuner, har lyft fram att regelverket borde gälla samtliga lagrum. I remissen 
skrivs dock att frågan inte har behandlats i utredningen och regeringen lämnade därför inget 
förslag i den delen. 

I propositionen framgår att vårdgivaren senast en arbetsdag efter det att patienten framfört ett 
klagomål så bör vårdgivaren ge patienten besked om att klagomålet tagits emot och om möjligt 
ge besked om när vårdgivaren planerar att lämna ett svar. Det framgår också i propositionen att 
fyra veckor anses vara rimlig svarstid för de flesta klagomål. Man kan vidare läsa att patienten 
alltid bör få respons på sina klagomål oavsett om vårdgivaren anser det obefogat. För att följa 
lagstiftarens intentioner så har det bland annat på kommunens ”synpunkten” inrättats ett 
automatiskt svar till de medborgare som skickar in synpunkter. För att råda bot på 
sekretessproblematiken internt i kommunen samt för att fullfölja lagstiftarens intentioner om att 
det ska vara enkelt att framföra sin klagan har socialtjänsten inrättat en egen sida för 
klagomålshantering till vilken det länkas från kommunens synpunkten. Vidare har 
socialtjänstens rutin för patientnämndsverksamheten reviderats för att ligga i linje med ny och 
förändrad lagstiftning. 

Med anledning av att den förändrade lagstiftningen enbart omfattar hälso- och sjukvård så har 
det tagits fram en rutin som beskriver det specificerade ansvaret inom hälso- och sjukvården. I 

(7 av 22)



 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-03-28

övrigt hänvisas klagomålshanteringen som tidigare till socialnämndens riktlinje för hantering av 
synpunkter och klagomål i socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Ny klagomålshantering hälso- och sjukvård 
 Rutin klagomålshantering HSL 

(8 av 22)
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

7. Säkerhetsberättelse 2017 
Diarienr 18SN124 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna säkerhetsberättelsen för 2017. 

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna säkerhetsberättelse 
upprättas och i ett antal punkter redovisa det arbete som skett runt informationssäkerhet inom 
Socialtjänsten under året. 

Beslutsunderlag 
 Säkerhetsberättelse 2017 
 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2017 

(9 av 22)



  

 
 

 
 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

8. Digitaliseringsplan 2018-2020 
Diarienr 18SN123 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna digitaliseringsplan för 2018 – 2020. 

Ärendebeskrivning
Digitaliseringen inom Socialtjänsten sker på ett flertal områden. För att på ett väl genomtänkt 
och sammanhållet sätt utföra digitaliseringsprojekt behövs en plan som beskriver detta och i 
vilken aktiviteter delas in i olika för perioden prioriterade fokusområden. 
Denna digitaliseringsplan som sträcker sig under perioden 2018 till 2020 beskriver dessa 
fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs även de aktiviteter som redan är pågående 
men även några som planeras att starta. 

Beslutsunderlag 
 Digitaliseringsplan 2018-2020 
 Digitaliseringsplan Socialtjänsten 2018-2020 

(10 av 22)



 

 
 

 

 
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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9. Socialnämndens årsredovisning 2017 
Diarienr 18SN110 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad årsredovisning för 2017, med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver de arbete som utförts under 2017 av förvaltningsledningen och 
stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 
styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 
Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till årsredovisningen med 
kompletterande text. 

Händelser under året: 

- Handlingsplan för ökad patient och brukarmedverkan
- Korttidsboende ÄO, möjliggör snabbare hemgång från slutenvård 
- Två nya gruppbostäder SO 
- Nya digitala planeringssystem testas på särskilda boendeformer - minskar avvikelser 
- Samplanering påbörjad 
- Omsorgsapp för mobil dokumentation utvärderas i hemtjänsten 
- Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 
- Arbetskläder i äldreomsorgen - reducerar smittspridning 
- Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 
- Chefsutbildning, fem steg – innovation 
- Verksamhetsflyttar 
- Låga kostnader för betalningsansvar 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens årsredovisning 2017 
 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 2017 
 Årsredovisning ÄO 2017 
 Årsredovisning_2017_SO_Bilaga 

(11 av 22)



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-03-28

10. Utvärdering av test av positioneringslarm vid vård- och 
omsorgsboenden 
Diarienr 18SN100 

Förslag till beslut 
Informationen om permanentning av försök med positioneringslarm läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utvärdering av test med positioneringslarm: 
Ett projekt med test av har utförts vi Munkberga vård- och omsorgsboende under drygt ett års 
tid. Syftet med försöket var att se om trygghetsskapande teknik inom vård- och 
omsorgsboenden kan minska begränsningsåtgärder och istället skapa möjlighet till ökad 
integritet, aktivitet och delaktighet. Kostnaden för ett positioneringslarm är ca 6000 kr för inköp 
av utrustning och abonnemangskostnad 1200 kr/år. 
Utvärderingen visar att de endast rör sig om ett litet antal personer det kan fungera för. För 
personer med långt framskriden demenssjukdom är det svårt hitta i omgivningarna om de flyttar 
in på ett särskilt boende i ett område de inte kände till som friska. De personer det kan fungera 
för är de som flyttar in på ett boende i sina gamla kända hemtrakter. 
För de personer det fungerade för gav det en ökad frihet, rörlighet och med det en lindring av 
oro. Medboende upplevde en lugnare miljö när den ”orolige” gick ut från boendet en stund. 
Trädgården har kunnat nyttjas i större utsträckning än tidigare. Positioneringslarmet ökade 
tryggheten för både närstående och personal. 
Processen innan larmet kunde börja användas var krånglig och tidskrävande och behöver därför 
ses över. 
Trots att positioneringslarm endast passar ett fåtal personer på vård- och omsorgsboendena 
permanentas det då det ger dessa personer så mycket till så låg kostnad. Äldreomsorgen avser 
att ha ett antal larm centralt som kan lånas ut till vård- och omsorgsboenden där behov finns. 

Beslutsunderlag 
 Utvärdering av test med positioneringslarm 

(12 av 22)



 

 
  

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

11. Omföring Framtidens äldreomsorg 
Diarienr 18SN125 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar flytta medel från kontot Framtidens äldreomsorg till en ny tjänst på 
samvaron vid Källbogården samt en ny tjänst till demensstöd för särskilda boenden i 
äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning
I projektet Framtidens äldreomsorg finns beslutat ett antal delprojekt. Vi planerar nu att starta 
upp två av dessa under våren. För att kunna göra det behöver pengar omföras från kontot för 
Framtidens äldreomsorg till respektive verksamhet. 
- Samvaroverksamhet vid trygghetsboendet på Källbogården. En personal anställs som 
samordnare. 
-Demensstöd till särskilda boenden. Tidigare har ett demensstöd startats upp riktat till personer 
boende i ordinärt boende. Nu startar vi upp demensstöd riktat mor särskilt boende genom att 
anställa en person. 

Beslutsunderlag 
 Omföring Framtidens äldreomsorg 

(13 av 22)



  

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

12. Jour och beredskap under våren och sommaren 2018 
Diarienr 18SN106 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta om jour och beredskap under våren och 
sommaren 2018 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning
Förslag på jour och beredskap under våren och sommaren 2018: 

Valborgsmässoafton den 30 april: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 
17:00 till 10:00 dagen efter. 

Skolavslutningen den 15 juni: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 17:00 
till 10:00 dagen efter. 

Midsommarafton den 22 juni och midsommardagen den 23 juni: Två tjänstemän från Stöd och 
omsorg, beredskap i hemmet kl 19:00 till 10:00 dagen efter respektive dagar. 

Piteå dansar och ler den 25 juli till 29 juli: 
Onsdag den 25 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 
Torsdag den 26 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 
Fredag den 27 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-03:00 aktiv tjänst samt 
beredskap i hemmet till kl 10:00 dagen efter. 
Lördag den 28 juli: två tjänstemän kl 16:00-03:00 aktiv tjänst, samt beredskap i hemmet till kl 
10:00 dagen efter. 

För beredskapen gäller följande villkor: beredskapsersättning enligt avtal. Kvalificerad övertid 
vid telefonsamtal eller behov av insatser i någon form. 

För PDOL gäller kvalificerad övertid. 

Beslutsunderlag 
 Jour och beredskap under våren och sommaren 2018 

(14 av 22)
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13. Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 
Diarienr 17SN321 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av granskningen och lägger den med ett godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorernas uppgift är att ge underlag till fullmäktiges prövning om 
verksamheten sköts ändamålsenligt, om räkenskaperna är rättvisande mm. 

Beslutsunderlag 
 Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 2017 
 Rapport grundläggande granskning 2017 

(15 av 22)



 

 
 

 

 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-03-28

14. Ändringar i delegationsordningen 
Diarienr 18SN127 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning
Ändring 1 
”F12. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav enligt 
8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef STF” 

Ärendet ligger nu under ”F. Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd” men det gäller 
även Stöd till barn och familjer. I samband med omstruktureringen av den nya 
delegationsordningen har ärendet hamnat på fel ställe och bör flyttas. 
Förslaget är att ärendet flyttas till ”P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m” mellan P1.1 
och P1.2 samt att ”STF” tas bort från delegaten. 
Ny formulering: ”P1.2. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol 
om återkrav enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef ” 

Ändring 2 
I ärendet ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 24 a-24 g 
§§ LSS 
Kvalitetscontroller” föreslås att det bör läggas till ”eller motsvarande” som delegat då även 
kvalitetsansvarig mottar och utreder rapporter. 
Ny formulering: ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 24 
a-24 g §§ LSS, Kvalitetscontroller eller motsvarande 

Beslutsunderlag 
 Ändringar i delegationsordningen 

(16 av 22)
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15. Delgivningar mars 
Diarienr 18SN130 

 §169 Granskning av socialtjänstens interna kontroll 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-03-21 
 §7 Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 
 Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 
 §8 Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08 
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16. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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17. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för mars som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannaberedskap
- Ändrat förfarande föreningsbidrag 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år 
- Arbeta med unga med missbruksproblematik 
- Utreda förutsättningarna för ett barn- och ungdomsboende enligt 9 kap 8 § LSS i 
Hummerstigens lokaler 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 
- Begäran om yttrande från riksdagens ombudsmän (JO) angående ansökan om personlig 
assistans 
- Remiss – ett fönster av möjligheter. Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende 
- Granskning av socialtjänstens interna kontroll 
- Promemoria: Kommunens informationsskyldighet enligt LSS 
- Riktlinjer för placering barn och unga 
- Riktlinjer för vuxna med missbruk och beroende 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
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18. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 
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19. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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20. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 
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Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

  
   

Ärende 3 

Månadsuppföljning ekonomi
februari 2018 (Ej ÄO) 



 

     

  
          

            
                

           
             

       

                 
       

             
             

     

   
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-03-22 
Dnr 18SN15 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 (Ej ÄO) 

Förslag till beslut
Att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 

Ärendebeskrivning
Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på en budgetavvikelse på – 0,2 
mkr för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -1,4 mkr. Under året har 
bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom ersättningarna har korrigerats 
samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt ökade kostnaderna under fjolåret. 
Prognosen för hela området är + 0,1 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 8 mkr, att jämföra med samma period 
föregående år då budgetavvikelsen var – 9,5 mkr. 

Ingen uppföljning är framtagen för äldreomsorgen på grund av förändring av organisation vilket 
medfört att det inte har hunnits med. Första uppföljningen för äldreomsorg blir fördjupade 
månadsuppföljningen till och med mars månad. 

Beslutsunderlag
SN bild februari 2018 
Månadsuppföljning februari 2018 

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

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 



 

     

   

           
                 

           
             

        

  

                 
       

            
                  

               
            

                  
        

           
                

             
              

              

Socialtjänsten Datum: 2018-03-14 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 (Ej ÄO) 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på etn budgetavvikelse på – 
0,2 mkr för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -1,4 mkr. Under året har 
bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom ersättningarna har korrigerats 
samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt ökade kostnaderna under fjolåret. 
Prognosen för hela området är + 0,1 mkr. 

Stöd och Omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 8 mkr, att jämföra med samma period 
föregående år då budgetavvikelsen var – 9,5 mkr. 

Stöd till försörjning Fler och dyrare hushåll(flerbarnsfamiljer) under årets två första månader.
Kostnaden är ca 1,6 mkr högre än samma period 2017 och intäkterna ca 50 tkr lägre. Ökning av 
hushåll i grupperna arbetslösa utan eller med låg ersättning samt väntar på eller har otillräcklig
etableringsersättning. Även fler hushåll som saknar sjukpenning. Arbetslösas andel är 48% och 
gruppen sjukas andel är 16,7 %. Antalet hushåll har ökat i grupperna upp till 65 medan gruppen över 
65 i princip är på samma nivå som 2017. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Förvaltningen ser utmaningar med försäkringskassans ändrade 
regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. I dagsläget är det 
8 ärenden som påverkas av kostnadsövervältringen till kommunen. Dessutom är det 2 pågående 
utredningar och oklart/svårt att prognostisera hur många nya ansökningar som kommer in under 2018. 
Prognos avseende kostnadsövervältring till kommunen visar idag utökade kostnader för 2018 på ca 11 
mkr. 



 

                 
                

                 
              

     

                  
                  

            
 

             
                 
            

Socialtjänsten Datum: 2018-03-14 

Stöd till barn och familj Inom institutionsvården har antalet vårddygn ökat från 619 st 2017 till 715 
st 2018. Intäkterna som återsöks från Migrationsverket har minskat. I dagsläget är ärendekön in till 
Barn och Familj på ca 40 ärenden vilket är oroande eftersom det ökar svårigheter med att hålla 
lagstadgade utredningstider. Det är stora svårigheter att rekrytera familjehem vilket leder till att dyrare 
alternativ såsom familjehemsföretag måste väljas. 

Det är tre barn placerade enligt LSS som inneburit en kostnad på 560 tkr under de två första 
månaderna jämfört med föregående år då inget barn var placerat. Prognosen för helåret är - 5,1 mkr för 
dessa placeringar. Ledningen på SO ser över alternativa hemmaplanslösningar för att eventuellet 
minska kostnader. 

Psykosocialt stöd Institutionsvård vuxna har färre placerade än samma period föregående år och 
också lägre kostnader. Det är dock 2 LVM-utredningar på gång som vi tagit höjd för i prognosen. 
Inom boendena har det varit vårdkrävande brukare som krävt extrabemanning samt även tomhyror. 



  
     

 

  

  

 

  

 

 

         

 

        

    

      

           

       

    

       

     

        

          

             

            

                

         

      

         

               

         

                

               

              

             

                 

          

   

           

           

              

           

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. februari 

Verksamhet 

Budget jan-

februari 

2018 

Utfall jan-

februari 2018 

Budgetavvikelse 

jan-februari 2018 

Utfall jan-

februari 2017 

Budgetavvikelse 

jan-februari 2017 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning/Bemanningsenhet 

Administrativa enhet 

Förändring semesterlöneskuld 

4 724 

273 

2 313 

2 138 

0 

4 881 

253 

2 350 

1 735 

543 

-157 

21 

-38 

403 

-543 

5 640 

236 

3 157 

1 415 

833 

-1 391 

30 

-1 181 

593 

-833 

99 

0 

0 

0 

99 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

STÖD O OMSORG 53 705 61 745 -8 040 60 073 -9 529 -44 148 -38 222 

Avdelningsgemensamt 988 1 582 -594 2 899 -2 727 -138 2 553 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

167 

-152 

973 

0 

60 

-144 

905 

761 

107 

-8 

69 

-761 

222 

-159 

667 

2 169 

-55 

10 

-514 

-2 169 

500 

0 

50 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

Stöd till försörjning 7 499 8 262 -763 6 948 581 -5 700 -1 572 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

3 063 

4 435 

4 507 

3 755 

-1 443 

681 

2 917 

4 031 

110 

470 

-6 100 

400 

-4 175 

2 603 

Stöd till vuxna med funktionshinder 11 497 12 837 -1 340 15 259 -4 583 -12 260 -6 211 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

1 053 

572 

557 

8 013 

1 302 

995 

574 

848 

9 373 

1 048 

58 

-2 

-291 

-1 360 

254 

1 162 

1 061 

752 

11 092 

1 192 

-138 

-497 

-211 

-3 834 

98 

-600 

0 

-1 300 

-11 000 

640 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

Stöd till barn och familj 12 218 17 127 -4 908 13 980 -2 997 -21 950 -22 193 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

864 

1 099 

2 207 

8 048 

4 483 

1 346 

2 542 

8 756 

-3 618 

-247 

-335 

-708 

2 508 

1 220 

2 680 

7 573 

-1 726 

-121 

-473 

-678 

-13 500 

-1 050 

-2 000 

-5 400 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

Psykosocialt stöd 21 503 21 938 -435 20 987 198 -4 100 -10 800 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

104 

4 211 

12 174 

1 548 

3 465 

98 

4 418 

12 583 

1 838 

3 001 

6 

-207 

-409 

-289 

465 

89 

3 486 

11 735 

2 606 

3 072 

0 

70 

500 

478 

-871 

22 

0 

0 

-200 

-400 

-3 900 

400 

505 

-1 012 

-2 039 

-7 490 

-764 



   

   

Ärende 4 

Fördelning av ospecificerad 
investeringsram 



   

  
  

Ärende 5 

Kompletteringar till 
arbetsmiljöverket ärende 

2017/019974 



 

    

  
      

           
             

          
          

 
      

      
         

              
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-27 
Dnr 17SN164 

Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017/019974 

Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner redovisad komplettering i ärendet. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket gjorde i maj och juni 2017 inspektion avs. socialsekreterarnas arbetsmiljö 
vid Stöd till försörjning. Svar till arbetsmiljöverket utifrån brister och krav lämnades i 
december 2017. Arbetsmiljöverket har i mejl daterat 2018-02-05 begärt kompletteringar 
utifrån tidigare insänd redovisning över vidtagna och planerade åtgärder avs. 
socialsekreterarnas arbetsmiljö. 
Till arbetsmiljöverket har nedanstående skickats per mejl. 
Resultatet av AMSAB:s undersökning biläggs som bilaga. 
Avidentifierade riskbedömningar med planerade och genomförda åtgärder biläggs som bilaga. 
Pågående och planerade insatser som ska främja en god och hållbar arbetsmiljö redovisas i 
särskilt dokument. 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   
     

      
    

  
   

 
      

           
          

  

             
        

               
           

                   
    

                
         
       

             
   

           
        

         
         

                     
   

          
  

         

  

   

 
    

Från: asa.sjostrom.ross@av.se [mailto:asa.sjostrom.ross@av.se] 
Skickat: den 5 februari 2018 14:19 
Till: Kommunledning Officiell brevlåda <Kommun@pitea.se>; Agneta 
Eriksson <Agneta.Eriksson@pitea.se>; Greger Pettersson 
<Greger.Pettersson@pitea.se>; tomas.utterstr??m@pitea.se; 
louise.sandstrom.junse@pitea.se; Ida Carlzon <Ida.Carlzon@pitea.se> 
Kopia: Eva.Hortell@av.se
Ämne: Arbetsmiljöverket begär kompletteringar av svar, Försörjningsstöd 

Hej 

Arbetsmiljöverket har i ett inspektionsmeddelande den 6 juli 2017 ställt krav 
på arbetsmiljöåtgärder utifrån brister i arbetsmiljön för era socialsekreterare vid 
enheten för Försörjningsstöd. 

Ni har inkommit med redovisning till oss den 22 december 2017 över vidtagna 
och planerade åtgärder utifrån kraven i inspektionsmeddelandet . 

Mot bakgrund av våra krav och den redovisning ni inkommit till oss vill vi att 
ni senast den 1 mars 2018 inkommer med följande kompletteringar till oss; 

- Resultatet från AMSABs undersökning som ni genomfört utifrån kraven 
under punkt 1 i inspektionsmeddelandet. 

- Riskbedömningar med identifierade ”riskällor” utifrån ovanstående 
undersökning samt redovisning av planerade och vidtagna åtgärder med 
utgångspunkt ifrån undersökningsresultatet. Planerade åtgärder redovisas i 
en tidsplanerad handlingsplan där det också framgår vem som ska se till att 
planerade åtgärder genomförs. 

Ni har i er redovisning till oss uppgivit under rubriken; ”Handlingsplan”; 
”Riskbedömningar med alla socialsekreterare har enligt plan genomförts 
under hösten 2017. Skriftliga individuella åtgärdsplaner är formulerade och 
tidsatta” utöver detta så görs individuella riskbedömningar vid behov” 

- Vi vill ta del av några exempel på individuella riskbedömningar och 
individuella åtgärdsplaner (avidentifierade). 

Ange vår ärendebeteckning 2017/019974 när ni redovisar era uppgifter utifrån 
ovanstående till oss. 

Det går bra att kontakta mig om ni har frågor. 

Hälsningar 

Åsa Sjöström Ross 
asa.sjostrom.ross@av.se 
Telefon: 070-37 42 193 

Arbetsmiljöverket 
Region nord-Luleå 
Postadress: Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm 
E-postadress:arbetsmiljoverket@av.se 
www.av.se 

www.av.se
mailto:E-postadress:arbetsmiljoverket@av.se
mailto:asa.sjostrom.ross@av.se
mailto:Eva.Hortell@av.se
mailto:Ida.Carlzon@pitea.se
mailto:louise.sandstrom.junse@pitea.se
mailto:tomas.utterstr??m@pitea.se
mailto:Greger.Pettersson@pitea.se
mailto:Agneta.Eriksson@pitea.se
mailto:Kommun@pitea.se
mailto:asa.sjostrom.ross@av.se
mailto:asa.sjostrom.ross@av.se


    

       
       

     

      

     
    

        
     

          
       

       
          
          

           
     

        
         

       
        

    
          
           

           
  

          
           

 

           
           

         
         

          
          
      

  

Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 
2017/019974. 

Arbetsmiljöverket har i mejl daterat 2018-02-05 begärt 
kompletteringar utifrån tidigare insänd redovisning över vidtagna 
och planerade åtgärder avs. socialsekreterarnas arbetsmiljö. 

 Resultatet av AMSAB:s undersökning biläggs som bilaga. 

 Avidentifierade riskbedömningar med planerade och 
genomförda åtgärder biläggs som bilaga. 

Under september och oktober månad har medarbetarsamtal och 
riskbedömningar genomförts med samtliga socialsekreterare. 
Utöver dessa så har enskilda samtal med socialsekreterare skett avs. 
arbetsbelastningen samt samtal varje vecka med samtliga 
socialsekreterare. Resultatet av riskbedömningarna och dialogen i 
de olika forumen gav ingen entydig bild av hög arbetsbelastning 
och risker för ohälsa. Några få socialsekreterare uppgav att det 
fanns en obetydlig risk (grön) inom något område och detta har 
hanteras utifrån individuell planering. (Se bilaga). 

Detta sammantaget med resultatet av planeringsdagen i december 
2017 visade att det inom gruppen socialsekreterare finns olika 
uppfattningar om hur arbetsbelastningen och samarbetsklimatet är 
dem emellan. Det fanns även olika uppfattningar om 
samarbetsproblem/obearbetade konflikter mellan socialsekreterare 
och chefer som tidigare lyfts fram. Det finns socialsekreterare som 
inte delar den negativa bild som framförts tidigare men som inte 
uttrycker detta då man inte vill bli ifrågasatt för denna uppfattning 
av sina kollegor. 

Arbetsgivaren ser allvarlig på att man inom en personalgrupp inte 
känner trygghet att uttrycka en uppfattning som inte delas av vissa 
kollegor. 

Utifrån detta så har arbetsgivaren anlitat en extern resurs att arbeta 
med gruppen i form av workshops med fokus på att förbättra 
kommunikationen och öka förståelsen för varandra med målet att 
skapa bättre och tryggare kommunikation, samsyn och ökad trivsel 
i arbetsgruppen. Arbetet påbörjades i januari 2018 och kommer att 
pågå fram till hösten 2018. Samtliga tillfällen är inte tidssatta. 
Nästa tillfälle sker i 13 mars 2018. 



         
         

     
        

        

         
         

         
      

       
         

        
         
          

        
  

        
       

        

 

 

  

Under 2017 har antalet hushåll ökat i försörjningsstödet. Utifrån 
detta och för att fortsätta arbetet med att utjämna 
arbetsbelastningen mellan socialsekreterarna kommer ytterligare 
resurser att omfördelats mellan arbetsgrupperna under mars och 
april månad 2018. Flexgruppen tillförs 2,0 socialsekreterare från 
Fokusgruppen. 
Under januari 2018 har tid omfördelats och omstrukturerats från 
olika mötesforum för att frigöra tid för direkt klientarbete. 

Som komplement till riskbedömningar och samtal enskilt och i 
grupp kommer chefer och socialsekreterare inom 
verksamhetsområdet Stöd till Försörjnings och Daglig verksamhet 
att pröva använda en app för veckovis uppföljning av 
arbetsbelastningen. Appen Weekly workflow skickar ut ett mejl 
med en fråga ”Hur upplever du din arbetsbelastning?” Ansvarig 
chef kan följa varje medarbetares upplevelse och därmed få ett 
kompletterande underlag för dialog kring och förändring av 
upplevd arbetsbelastning. 

Ansvarig för genomförande och uppföljning av ovan planerade 
insatser är verksamhetsområdeschef i samverkan med berörd 
enhetschef. 
Uppföljning sker löpande med arbetsgruppen och den externa 
resursen. 

Piteå 2018-02-27 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Stöd och omsorg 













Nulägesanalys och handlingsplan 
Socialtjänsten Piteå kommun 

Enheten för Stöd till försörjning 
”Krukan som sprack” 

Age Management i Sverige AB - AMSAB® 

Barbro Skoglund & Caj Skoglund 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

1 



Bakgrund 

• 2017-06-07: Akademikerförbundet SSR begär vid möte att en generell 
arbetsmiljöutredning ska genomföras via extern konsult 

• 2017-06-14: Arbetsmiljöverket framför i samband med inspektionsbesök 
muntligt krav på att att externt sakkunniga anlitas 

• 2017-07-06: Arbetsgivaren ”ska se till att undersökningar och 
riskbedömningar […] genomförs med hjälp av en utomstående sakkunnig 
resurs”; Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 

• 2017-06-26: Socialchefen beslutar att en fristående, extern analys av 
arbetsmiljön för samtliga anställda inom Stöd till försörjning ska 
genomföras 

– Barbro Skoglund & Caj Skoglund; Age Management i Sverige AB -
AMSAB® anlitas för uppdraget 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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Uppdraget 
• Uppdraget består av två delar 

– Nulägesanalys 

– Handlingsplan mot bakgrund av resultatet av nulägesanalysen 

• Uppdraget ska utgå från de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter 
– Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
– Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

3 



Genomförande 

• Informationsmöte öppet för samtliga medarbetare inom Stöd till 
försörjning; 4/9 

• Enskilda intervjuer med 
– Medarbetarna inom enheten samt några tidigare anställda 

• Totalt 23 informanter varav 7 per telefon 

– Verksamhetsområdeschef respektive enhetschef (2) 
• Fokusgruppsmöte med berörda fackliga organisationer 

(Akademikerförbundet SSR och Vision) och skyddsombud; 11/9 

• Analys av muntligt och skriftligt underlag ligger till grund för de 
sakkunnigas slutsatser och förslag 

• Resultatredovisning öppen för medarbetare, informanter och beställare; 
27/9, 3/10 samt 9/10 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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Processen 

• Enskilda samtal 
– Öppna samtal i dialogform 

– Att medverka som informant har varit frivilligt 
– Strikt sekretess 

• Inga uppgifter får lämnas vare sig till kommunen eller någon 
annan som gör att enskilda individers synpunkter eller åsikter kan 
identifieras (”vem som sagt vad”) 

• Gäller även efter det att uppdraget slutförts 

• Ingen förhandsinformation om resultatet har lämnas till vare sig 
kommunen eller någon annan före Resultatredovisningen 27/9 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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Resultatredovisning och sekretess 

• Resultatet av vårt arbete redovisas i detta bildspel med följande 
disposition 

– A. Vad säger informanterna? 

– B. Den skriftliga dokumentationen 
– C. Nulägesanalys. Händelseförlopp kronologiskt – Vår bedömning 

– D. Nulägesanalys – Vår sammanfattande bedömning 

– E. Förslag till Handlingsplan i 11 punkter 
• Beställaren/socialchefen svarar för sekretessprövning enligt offentlighets-

och sekretesslagen (OSL) 
– Beslutar om hur och under vilka former resultatredovisningen får 

spridas 

AMSAB® för Region Norrbotten, februari 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Den gemensamma nämnaren 

• Stor trivsel med innehållet i det egna arbetet 
– Utmanande, stimulerande, meningsfullt 

• Hög professionell kompetens 

• Mer eller mindre positiv beskrivning av relationen till och samarbetet med 
kollegor 

• Gemensam strävan att trivas tillsammans och ”ha kul på jobbet” 

• Mycket som är bra – men det finns tydliga problem och brister inom 
enheten som behöver hanteras 

– Sträcker sig långt bakåt i tiden 

• Tilltro till att det ska gå att hitta konstruktiva lösningar 
• Spridning i åsikterna om vissa förhållanden respektive händelser inom 

enheten 

– Bilder och motbilder 

AMSAB® för Region Norrbotten, februari 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Bilder och motbilder 

• Ledarskapet 
– Mycket stort förtroende för såväl verksamhetsområdeschef som 

enhetschef, stöttar på ett bra sätt 
– Förtroendet finns men är klart naggat i kanten 

–  Passivt ledarskap, oförmåga att hantera problem och åtgärda brister 
som påtalats under lång tid 

– Otydlig ansvarsfördelning mellan enhetschef och 
verksamhetsområdeschef 

• ATP-mötet i mars 2017 (”Flamsigheten”) 
– Det var motiverat och togs upp på ett bra sätt 
– Det var motiverat men togs upp på ett klumpigt sätt 
– Det var omotiverat och vissa kände sig kränkta 

• Är det inte längre tillåtet att ha roligt på jobbet? 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Bilder och motbilder 

• Misstroendet mot ledningen 

– Kom som en total överraskning, obegripligt och omotiverat 
– Fanns fog för kritik men det blev överdrivet 
– Var väntat med tanke på både tidigare och nuvarande problem 

• Rehabilitering 

– Rehabiliteringen av enskild medarbetare har misskötts och skapat stor 
oro för hur andra skulle hanteras i liknande situation 

– Fel att ha synpunkter på rehabilitering av en enskild medarbetare, vi 
har inte tillräcklig kunskap för att ha åsikter i frågan 

– Finns exempel på medarbetare som uppges ha fått mycket gott stöd 
av ledningen i samband med sjukskrivning/rehabilitering 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Bilder och motbilder 

• Inställd planeringsdag 

– Rätt att ställa in, hade inte blivit bra 

– Fel att ställa in, istället borde vi ha haft en öppen diskussion om det 
som inträffat. Bidrog till att förstora problemen 

– Uppfattas som kollektiv bestraffning 

• Arbetsmiljö 

– Den är bra 
– Den har under årens lopp gått gått upp och ner, är sämre nu 

– Den har successivt försämrats under våren 2017 

– Vi trivs trots allt bra tillsammans 

– Trots stress och hög arbetsbelastning är det en trevlig arbetsplats 

– Trevligt under sommaren 2017 trots mycket att göra 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

10 



A. Vad säger informanterna? 
Den kritiska bilden 

I detta avsnitt redovisas ett antal kritiska åsikter och påståenden som 
framkommit under intervjuerna 

•Antalet informanter som framfört dessa olika synpunkter är varierande, 
alltifrån några enstaka (aldrig bara en) till flera eller relativt många. 
Redovisningen är inte viktad i förhållande till hur många – eller få – som 
framfört respektive åsikt 

•Att bara fokusera på avsnittet ”Den kritiska bilden” medför att förhållandena 
inom enheten kan framstå i en alltför negativ dagar 

– Syftet med detta avsnitt är att identifiera faktorer som är viktiga för 
att kunna arbeta förebyggande i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftningen 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Den kritiska bilden 

• Positiv respektive negativ särbehandling av enskilda medarbetare 
– Vissa får friheter och möjligheter som inte gäller för alla, behandlas 

positivt av ledningen, favoriseras – ”gräddfil” 

– Vissa behandlas styvmoderligt eller nedlåtande 

– Ojämn arbetsbelastning 

• Riktlinjer och beslut respekteras inte av alla 

• Funnits inslag av hetsjakt mot ledningen, återkommande ifrågasättande 
och visst inslag av intriger 

• Kritik mot ledningen framförs återkommande vid olika möten, pressande 
för de som inte delar åsikten eller vill stå neutrala 

• Inslag av kotteribildning – ”kärntrupp” 
• Förekomst av informellt ledarskap 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Den kritiska bilden 

• Ibland har det förekommit nedsättande kommentarer om 
arbetskamrater, t ex i fikarummet 

• Mångåriga problem som inte hanterats av vare sig nuvarande eller 
tidigare ledningar 
– Bristande kvalitet i myndighetsutövningen, t ex dokumentation 

– Bristande respekt för fattade beslut; ”arbetsvägran” 

• Har kommunen som mål eller ”dold agenda” att avveckla anställda som 
drabbas av längre sjukskrivning? 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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A. Vad säger informanterna? 
Den kritiska bilden 

• Avsaknad av professionell, gemensam diskussion om faktorer som t ex 

– Hur mycket ska dokumenteras? 

– Metodfrågor och enhetlig kvalitet i utredningsarbetet som medför 
att ”lika behandlas lika” 

– Principer för överlämnande av klienter från Fokus till Flex 

• Stora brister i ärenden rörande ensamkommande flyktingbarn på grund 
av oklara ansvarsförhållanden inom kommunen 

• Bristande handledning/introduktion av nya medarbetare 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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B. Den skriftliga dokumentationen 

Detta avsnitt innehåller en redovisning av skriftlig 
dokumentation som 

•Dels varit av värde som underlag för vissa av våra 
slutsatser och förslag 

•Dels kan fungera som stöd får åtgärder med anledning 
av den uppkomna situationen 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 

Den skriftliga dokumentationen består av 

• Protokoll arbetsplatsträff 2017-03-23 

• Diverse intern mejlkommunikation maj till och med juni 2017 

• Skrivelse från SSR:s lokalförening 2017-05-18 

• Mötesanteckningar från möte SSR – kommunen 2017-06-21 

• Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2017-07-06 

• Samverkansavtal för Piteå kommun 

• Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

• Arbetsmiljörutiner för Piteå kommun 

• Piteå kommuns rutin för undersökning och riskbedömning 

• Piteå kommuns personalpolitiska riktlinjer för rehabilitering 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 

Den skriftliga dokumentationen består av (forts) 
• Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö; AFS 

2015:4 

• Piteå kommuns medarbetarenkät 2016 

• Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
• Kollektivavtal Allmänna bestämmelser, disciplinpåföljd 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-03-23 

– Protokoll arbetsplatsträff 
• ”Thomas och Louise lyfter en problematik man sett och fått till sig 

gällande hög ljudnivå, framför allt eftermiddagar efter kl 15.00. Vi 
lyfter även vikten av att tänka på att man under fikarasterna 
försöker sänka ljudnivån i fikarummet […] Meningen är dock inte 
att sluta ha roligt på jobbet” 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-02 

– Mejl från enhetschef till samtliga medarbetare (efter samrådsmöte 
samma dag i Fokusgruppen) 
• ”Jag har idag fått veta att ni i min grupp inte har något förtroende 

för mig längre som er närmsta chef. Det känns fruktansvärt för mig 
att höra och jag blir väldigt ledsen 

• ”Jag tar till mig av kritiken och ska fundera på hur jag ska gå vidare 
utifrån läget är. Jag hoppas vi kan hitta något gemensamt sätt att 
ta oss vidare tillsammans. Jag ville meddela er utifrån att inte alla 
var med när vi pratade om det. Så nu vet alla vad som pågår” 

• ”Jag återkommer när jag har funderat på hur vi kan gå vidare” 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-02 
– Mejl från enhetschef till verksamhetsområdeschef 

• ”Idag på träff med fokusgruppen så informerade de mig om att 
ingen i gruppen hade något förtroende för mig eller dig, de menar 
hela socialsekreterargruppen. Det tycker att ”nåt har hänt med 
mig” och att vår kommunikation mellan varandra är dålig” 

• ”De känner sig osäkra på oss och framför allt hur vi hanterar [NN] 
och det i kombination med stress gör att många mår dåligt. De 
tyckte att alla skulle borda komma på träffen på torsdag med [NN]
eftersom ingen har något förtroende för oss” 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

20 



B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-08 

– Mejl från verksamhetsområdeschef till samtliga medarbetare 

• ”Med anledning av den misstroendeförklaring som riktats mot mig 
och Louise ser jag inte att vi kan genomföra planeringsdagen med 
det innehåll som tänkts. 

• Planeringsdagen är därför inställd” 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-15 

– Mejl från avdelningschefen till samtliga medarbetare 

– ”Det har kommit till arbetsgivarens kännedom att det finns 
arbetstagare inom stöd till försörjning som har uttryckt brist på 
förtroende för Thomas och Louise. Jag och Anette Carlsson från 
personalavdelningen vill träffa de av er som upplever att ni saknar 
förtroende för era närmaste chefer och bjuder därför in till en 
träff måndag den 22 maj […] Syftet med träffen är att lyfta de 
frågor som ligger till grund för misstroendet” 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-18 

– Skrivelse från SSR:s lokalförening i Piteå till avdelningschef, 
verksamhetsområdeschef och enhetschef 
• ”..  vår bild av situationen då vi uppfattar att den snarare handlar 

om brister i arbetsmiljön än avsaknad av förtroende för cheferna i 
sin helhet” 

• ”… sammansatt problematik…” 

• … har vi fått beskrivningar om hur anställda behandlades ojämlikt 
[…] finns både beskrivet sedan flera år tillbaka och fortfarande 
beskrivs det som ett aktuellt problemområde” 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-18 

– Skrivelse från SSR:s lokalförening i Piteå (forts) 
• ”… brister i kommunikation från ledningen. Som ett exempel […] en 

arbetsplatsträff i mars 2017. Där beskriver enhetschef och 
verksamhetsområdeschef att det är för högljutt och s.k. ”flamsigt” 
på arbetsplatsen 

• ”Under våren 2017 uppfattar vi det som att arbetsmiljön 
försämrats på arbetsplatsen” 

• ”olyckligt att diskussionen har börjat handla om det ordet 
[förtroende] när det egentligen handlar om brister i arbetsmiljön 
och hur cheferna hanterar den problematiken […] rör sig alltså inte 
[…] om bristande förtroende i sin helhet utan brister i hur man 
hanterar arbetsmiljöfrågor” 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-05-19 

• Mejl från avdelningschefen till samtliga medarbetare 

– Förnyad inbjudan till möte 22 maj. ”Vi behöver förstå vad ni grundar 
ert bristande förtroende på” 

• 2017-06-21 

– Mötesanteckningar från möte mellan kommunen och SSR 2017-06-07 
• ”… enskilda personalärenden såsom rehab och disciplinära ärenden 

omfattas av tystnadsplikt från fackets och arbetsgivarens sida. SSR har i 
sin skrivelse yppat saker som rör enskild person på ett sätt som skulle 
kunna innebära ett brott mot tystnadsplikten” 

• ”SSR vidhåller att det enskilda rehabärendet är en del av det generella 
arbetsmiljöproblemet då den enskilde medarbetarens berättelser om sin 
rehabprocess skapar oro bland arbetskamrater om hur det skulle bli för 
dem om de blev långtidssjuka” 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-06-21 

– Mötesanteckningar från möte mellan kommunen och SSR 2017-06-07 
(forts) 
• ”Arbetsgivaren vill ha mer konkret information om vad SSR menar 

med ”anställda blir behandlade ojämlikt”. Menar man att det 
pågår någon form av kränkande särbehandling eller någon annan 
orättvisa?” 

• ”SSR vill inte konkretisera ”anställda blir behandlade ojämlikt” 
eller något annat i skrivelsen och vill att arbetsgivaren gör en 
generell arbetsmiljöutredning via extern konsult för att utröna vad 
det handlar om” 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-07-06 

– Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande efter inspektionsbesök 
2017-06-14 
• ”Vid inspektionen framkom att det finns brister [i] de 

organisatoriska och sociala förhållandena för socialsekreterarna” 
• ”… hög arbetsbelastning […] stort inflöde av ärenden samt att 

det är många ärenden som är tunga och komplexa” 
• ”… ärendefördelningen är ojämn i gruppen, en del uppgavs gå på 

knäna” och andra har det ”lättare” […] behöver 
arbetsförhållandena undersökas och riskbedömas för enskilda 
socialsekreterare så att ni kan vidta åtgärder för att förebygga 
ohälsa” 
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B. Den skriftliga dokumentationen 
Kronologiskt 

• 2017-07-06 

– Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande efter inspektionsbesök 
2017-06-14 (forts) 
• Vid inspektionen konstaterades även att det finns 

samarbetsproblem och enligt vår bedömning så finns det 
obearbetade konflikter mellan chefer och socialsekreterarna […] 
har medfört negativ inverkan på kommunikation, stöd och ledning 
samt förtroende och det sociala klimatet mellan chefer och 
personer i socialsekreterargruppen.” 

• ”… bedömer Arbetsmiljöverket att rådande arbetsförhållanden 
medför olämpliga psykiska påfrestningar och risker för ohälsa” 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Samverkansavtal mellan Piteå kommun och de fackliga 
organisationerna (exklusive Kommunal) 
– Initiativet att aktualisera frågor för samverkan gäller arbetsgivare och 

fackliga organisationer 
– … fungerande Arbetsplatsträffar. De skall utgöra en naturlig del av 

verksamheten, vara regelbundna, planerade och hållas minst en 
gång/månad och dokumenteras 

– Medarbetarna har ansvar att medverka i förändringsarbetet för 
utveckling, en god hälsa och arbetsmiljö 

– Samverkansgrupp på förvaltningsnivå har uppgifter som 
skyddskommitté enligt AML 

AMSAB® för Piteå kommun september 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Samverkansavtal (forts) 
– Samverkansgrupp ersätter information och förhandlingar enligt MBL § 

11 och 19. Om någon av parterna begär det, skall dock MBL-
förhandling genomföras 

– Enskilda arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden är en av 
fyra frågor som alltid ska behandlas i förhandling enligt MBL § 11 

– Enskilda personalärenden får aldrig diskuteras på arbetsplatsträffen 

– Enskilda medarbetares arbets- och anställningsförhållanden […] ska 
aldrig behandlas eller diskuteras på Arbetsplatsträffar eller i någon 
Samverkansgrupp. Dessa frågor hanteras via MBL-förhandlingar 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Samverkansavtal (forts) 
– Arbetsplatsträffar ska schemaläggas och ingå i ordinarie 

arbetsuppgifter. Det ska alltid finnas en dagordning för 
Arbetsplatsträffar […] ska dokumenteras med minnesanteckningar. 

– Arbetsplatsträffarna får inte vara enbart informationsmöte utan tid 
måste finnas för dialog 

– Alla frågor som berör arbetsplatsen kan tas upp. Skyddsombuden kan 
genom sin roll och kompetens bidra till att arbetsmiljö och 
hälsoaspekten beaktas i de frågor som tas upp. Arbetsplatsombuden 
kan också lämna facklig information 

– Att delta på Arbetsplatsträffarna ingår i ordinarie arbetsuppgifter och 
det är därför inte möjligt att välja att inte deltaga i dem. De ska 
planeras och förläggas så att alla medarbetare har möjlighet att 
deltaga 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

– Delegation av arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljöuppgifter 
fördelas ut i organisationen 

– Delegationen ska vara skriftlig till respektive chef/arbetsledare. 
Chefen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera 
arbetsuppgiften. Det ska framgår hur uppdraget ser ut, vilka uppgifter 
som avses och vilka befogenheter som avses 

– Varje chef/arbetsledare som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på 
grund av otillräckliga befogenheter, resurser eller kunskaper kan efter 
dialog returnera uppgiften till närmast överordnad chef […] ska vara 
skriftlig 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Arbetsmiljörutiner i Piteå kommun, stöd för Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

– Organisationen för arbetsmiljöarbete i Piteå kommun regleras utifrån 
Samverkansavtalet 

– När ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbedömning 
av arbetsmiljön göras för att bedöma om ändringarna medför risker 
för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det gäller 
exempelvis vid personalneddragningar, andra omorganisationer, 
ombyggnad, ändrad produktion eller när nya tillverkningsmetoder ska 
införas […] ska dokumenteras skriftligt 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag Piteå kommun Rutin Undersökning och riskbedömning, antagen 
Central Samverkansgrupp 2012-11-23 

– Bedömning i 9 steg 

1. Planera genomförandet av undersökning/riskbedömning 

2. Undersöka riskfaktorer 
3. Bedöma risk 

4. Åtgärda riskerna omedelbart - om direkt fara för liv och hälsa 

5. Ta fram handlingsplan för åtgärd 

6. Genomföra åtgärder/handlingsplan 

7. Följa upp resultatet av åtgärder 
8. Arkivera riskbedömning och handlingsplan digitalt 
9. Årlig uppföljning i central Samverkansgrupp 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag Piteå kommun Rutin Undersökning och riskbedömning (forts) 
– Risk bedöms enligt följande 

• Mycket allvarlig risk - direkt fara för liv och hälsa 

• Oacceptabel risk - olycksfall med lättare skador kan inträffa samt 
ohälsa kan uppstå på sikt 

• Acceptabel risk – skadehändelse inträffar sällan och skadan är 
måttlig. Behöver inte dokumenteras i handlingsplan 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Utdrag ur Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer. Rehabilitering 

– Arbetsgång i 3 steg 

1. Mål: Återgång till det egna arbetet 
• Återgång till arbete eller steg 2 

1. Mål: återgång till annat arbete inom förvaltningen 

• Återgång till arbete eller steg 3 

1. Mål: Återgång till annat arbete inom kommunen 

• Återgång till arbete eller avslut 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

AFS 2015:4 Vissa definitioner (§ 4) 
• Organisatorisk arbetsmiljö 

– Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 
1. Ledning och styrning 

2. Kommunikation 

3. Delaktighet, handlingsutrymme 

4. Fördelning av arbetsuppgifter och 

5. Krav, resurser och ansvar 
• Resurser för arbetet 

– Det i arbetet som bidrar till att 
1. Uppnå mål för arbetet eller 
2. Hantera krav i arbetet 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

AFS 2015:4 Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till (9-11 §) 
1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra 

2. Vilka resultat som ska uppnås med arbetet 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall 

hur 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte 

räcker till för alla arbetsuppgifter 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra 

arbetet 
• Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna känner till vilka 

befogenheter de har enligt 1-5 

• Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
omfattar såväl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

AFS 2015:4 Allmänna råd (§9) 
– Exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 

• Minska arbetsmängden 
• Ändra prioriteringsordning 
• Variera arbetsuppgifterna 
• Ge möjligheter till återhämtning 
• Tillämpa andra arbetssätt 
• Öka bemanningen 
• Tillföra kunskaper 

”Arbetsgivaren behöver motverka att arbetsbelastning leder till sjukdom och 
olyckor […] åtgärder kan även behöva hanteras på en annan nivå eller en 
annan del av organisationen” 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

AFS 2015:4 Vissa definitioner (§ 4) 
• Social arbetsmiljö 

– Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 
• socialt samspel 
• samarbete och 
• socialt stöd från chefer och kollegor 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

AFS 2015:4 Kränkande särbehandling 

• ”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i 
verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka 
förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 
särbehandling” (13 §) 

• ”Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras” (14 §) 

• ”Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller 
att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Ett 
gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande kan bidra till att 
motverka kränkande särbehandling […] vara uppmärksam på konflikter, 
arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och 
konsekvenser av förändringar (allmänna råd 13-14§) 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Medarbetarenkät 2016 

– Svarsfrekvens 
•  Socialsekreterare 14 av 15 

• Administratörer 7 av 10 

– Resultaten för Stöd till försörjning ligger sammantaget väl i nivå med 
eller något högre än Socialförvaltningen respektive kommunen som 
helhet. 
• Utfallet för Hälsa för socialsekreterarna är lägre än för 

Socialtjänsten respektive kommunen 

• Båda grupperna uppvisar ett högre betyg för ”Min chef visar 
omtanke och bryr sig om sina medarbetare” 

• Båda grupperna uppvisar ett lägre betyg för ”Min chef tar tag i 
problem och konflikter i ett tidigt skede” 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
– Sekretess gäller hos arbetsgivaren till skydd för enskild i 

personaladministrativ verksamhet 39 kap. 1-2 §§ 

– Inget hinder att lämna information till företrädare för 
arbetstagarorganisation eller ledamot i skyddskommitté skyddsombud 
10 kap 14 §§ 

– Skyddsombud får lämna uppgifter vidare till bland annat ledamot i 
arbetstagarorganisationens styrelse 

– Sekretessen ”följer med” den som tar emot uppgifter som omfattas av 
sekretess 
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B. Den skriftliga dokumentationen
Övrigt 

• Disciplinpåföljd enligt Allmänna bestämmelser (kollektivavtal) med 
kommentarer 
– ”En arbetstagare som i arbetet gjort sig skyldig till fler eller 

försummelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning” 
(11 §) 

– För att det ska vara fråga om fel eller försummelse måste 
arbetstagaren ha brutit mot regler för hur arbetet ska utföras, 
ordningen på arbetsplatsen eller på annat sätt brustit i sina 
skyldigheter 

– En muntlig tillsägelse (tillrättavisning) eller en skriftlig erinran är inte 
en varning i avtalets mening 
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C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• ”Historiskt” perspektiv 

– Vi delar Arbetsmiljöverkets bedömning att det finns ”obearbetade 
konflikter” inom enheten 

• Abdikerat ledarskap 

– Problemen har funnits under lång tid och bland annat tagit sig följande 
uttryck 

• Förekomst av nedsättande kommentarer om kollegor/medarbetare 

– Inslag av kränkande särbehandling? 

• Enskilda medarbetares oförmåga eller bristande respekt för att följa 
fastställda riktlinjer och direktiv för hur arbetet ska bedrivas 

• Informellt ledarskap - uppstår vid svagt formellt ledarskap 

• Det kan inte uteslutas att det förekommit brister i yrkes- och 
myndighetsutövning som inte varit försumbar 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

45 



 

C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• Utvecklingen under 2017 

– Februari 
• Enskilda medarbetare ”signalerar” tydlig oro till ledningen inför och under 

planerad/pågående rehabiliteringsprocess 

– Mars 

• Arbetsplatsträff där ledningen tar upp frågan om hög ljudnivå 

• Det fanns fog för att att uppmärksamma problemet 
• Ett olämpligt ordval (”flamsigt”) användes och i en redan laddad situation 

reagerade vissa medarbetare starkt negativt 
• Mot bakgrund av rådande förhållanden hade det sannolikt varit bättre att 

ta upp frågan enskilt med den/de som närmast var berörda för att 
undvika en känsla av ”kollektiv bestraffning” 
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C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• Utvecklingen under 2017 (forts) 
– Maj 

• ”Förtroendediskussionen” vid möte med Fokusgruppen, 
enhetschefens information till medarbetarna, beslutet att ställa in 
planeringsdagen samt avdelningschefens inbjudan till möte med 
de som var kritiska 

• Verksamhetsområdeschef och enhetschef tappar nu mer eller 
mindre kontrollen över situationen och överlämnar i praktiken 
ansvaret till övergripande nivå – avdelningschefen 

• Avdelningschefens inbjudan till möte med de som ”upplever att ni 
saknar förtroende för era närmast chefer” bidrar till att förstärka 
detta intryck 
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C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• Utvecklingen under 2017 (forts) 
– Maj 

• Det finns inte längre förutsättningar att hantera ärendet inom 
ramen för en konstruktiv dialog på arbetsplatsen 

• Bidrar till en olycklig upptrappning av motsättningarna mellan 
ledningen och vissa medarbetare 

• Bidrar till fördjupad intern splittring mellan medarbetare 

– Större tryck på de som vill vara ”neutrala” 
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C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• Utvecklingen under 2017 (forts) 
– Juni 

• Överläggning mellan kommunen och SSR (7/6) 
– Överläggningens formella karaktär framgår inte av 

minnesanteckningarna – MBL inom ramen för Samverkansavtalet? 

– Parterna kunde vid detta tillfälle ha agerat mer konstruktivt, till 
exempel genom att ha 

» Initierat en gemensam genomgång av den generella 
rehabiliteringsprocessen i Piteå kommun och/eller 

» Beslutat att gemensamt utvärdera den enskilda, ifrågasatta 
rehabiliteringen inom ramen för MBL (med strikt sekretess) 
enligt Samverkansavtalet och/eller 

» Uppmärksammat avdelningens Samverkansgrupp på problemen 
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C. Nulägesanalys 
Händelseförlopp kronologiskt - Vår bedömning 

• Utvecklingen under 2017 (forts) 
– Juni 

• Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök 06-14 

– I mötet deltar sex företrädare för arbetsgivaren samt ett 
skyddsombud 

– Innan mötet inleds uppstår ett intermezzo om vilka som ska 
delta i mötet med upprörda känslor som följd 

– Vid motsvarande möte samma dag vid Barn och familj deltar 
sju företrädare för arbetsgivaren, två socialsekreterare, en 
familjebehandlare samt två fackliga ombud (Vision respektive 
SSR) 

– Källa: Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Kommunen har vid olika tillfällen tidigare vidtagit åtgärder för att försöka 
att bemästra situationen, till exempel 
– Externt konsultstöd i grupp 

– Gruppintervention med stöd från Personalavdelningen under en 
längre period 

– Insatserna har inte varit långsiktigt framgångsrika och uthålliga 

• De ”obearbetade konflikterna” enligt Arbetsmiljöverket handlar inte bara 
om relationen mellan chefer och socialsekreterarna utan också mellan 
enskilda medarbetare 

– Förekomst av nedsättande omdömen om personer på arbetsplatsen 
som inte kan anses acceptabla, ”härskarteknik” 

• Inte begränsat till enstaka tillfällen 

• ”Bristande impulskontroll” 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Oförmågan över tid att hantera olika personalproblem på ett hållbart sätt 
har bidragit till att undergräva såväl tidigare som nuvarande chefers 
legitimitet 
– Vår uppfattning är att vissa företeelser borde ha hanterats disciplinärt 

när återkommande, muntliga tillsägelser inte gett effekt 
• Det har under senare år funnit ett tydligt fokus på att ”trivas på jobbet“, 

samtidigt har hanteringen av negativa arbetsmiljöfaktorer präglats av ett 
alltför passivt förhållningssätt 

• Förhållandet att Arbetsplatsträffarna genomförs av två chefer samt vissa 
omständigheter i övrigt tyder på att roll- och ansvarsfördelningen mellan 
verksamhetsområdeschef och enhetschef är otydlig 

– Rollen som enhetschef för socialsekreterarna har påtagligt urholkats 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Det finns en relativt utbredd uppfattning bland medarbetarna att ledarskapet 
präglas av orättvisa, att vissa kollegor är mer gynnade vad gäller faktorer som 
t ex arbetstider, arbetsuppgifter och arbetsbelastning 

• Arbetsförmåga och –kapacitet varierar dels mellan olika medarbetare, dels för 
enskilda individer över tid, t ex i samband med ohälsa 

• Arbetsgivaren är skyldig att anpassa kraven på den enskilde i förhållande till 
dennes specifika förutsättningar 

• Ställer krav på öppen kommunikation mellan chef och medarbetare utan att, 
när så är fallet, röja uppgifter om t ex enskilds hälsa (sekretess) 
–  Enskilda arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden får aldrig 

behandlas vid arbetsplatsträff eller vid Samverkansgrupp enligt 
Samverkansavtalet 

• En förtroendefull relation mellan alla berörda minskar risken för upplevelser 
av orättvisa (”ojämlikt”) 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Medarbetarna inställning till verksamhetsområdeschef respektive 
enhetschef varierar 
– Orubbat förtroende 
– Inslag av varierande grad av misstroende som har tilltagit som en följd 

av händelseutvecklingen under 2017 (maj till och med juni) 
• Förtroende är ett relativt begrepp som dessutom kan variera över tid 

– Det är inte möjligt att förvänta sig att varje medarbetare i varje läge 
ska ha fullt och odelat förtroende för sin chef – eller omvänt 

• Den s k misstroendeförklaringens innebörd tolkades av ledningen på ett 
sätt som fick alltför stora proportioner. 
– Olycklig hantering av situationen bidrog till denna utveckling 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Inslag av bristande ”ordning och reda”, till exempel 
– Avsaknad av strukturerad dagordning för Arbetsplatsträffar med fasta 

punkter 
– Bristfälliga minnesanteckningar från Arbetsplatsträffar gör det 

omöjligt att följa och bedöma uppfyllelsen av Samverkansavtalet 
– Beslut om ny organisation – Flex och Fokus utan vare sig 

riskbedömning eller förhandling enligt kommunens riktlinjer 
• Att förslaget kom från medarbetarna själva är ett exempel på 

delaktighet men innebär inte att fastställda rutiner ska frångås 

– Oklarheter om vilka frågor/ärenden som ska respektive inte ska 
aktualiseras vid olika typer av möten (t ex samråd, metod, 
handledning i grupp) har bidragit till intern ineffektivitet 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• Kritiska frågor om eller synpunkter på enskild medarbetares rehabilitering 
från den som inte är direkt berörd är svåra att hantera för en arbetsgivare 
med hänsyn till att det råder strikt sekretess 

• Vid överläggning mellan kommunen och SSR framhöll arbetsgivaren bland 
annat följande 

– ”När signaler om oro finns bör arbetstagarorganisationen lugna sina 
medlemmar med att prata om de rutiner som finns hos arbetsgivaren och 
att det finns stöd om medlemmarna behöver det samt att de lyfter frågan 
med arbetsgivaren om det skulle finnas oklarheter kring enskilda 
rehabärenden” 

• Det är styrkt att det framkom för kommunen relativt tidigt under 2017 att det 
fanns oro kopplat till enskilds rehabilitering utan att detta föranledde några 
åtgärder 
– Passivitet istället för aktiva insatser från arbetsgivaren för att stilla oron 

på arbetsplatsen 
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D. Nulägesanalys 
Vår sammanfattande bedömning 

• I beaktande av arbetsgivarens passivitet kunde SSR ha aktualiserat frågan 
inom de ramar som Samverkansavtalet erbjuder, med beaktande av 
sekretessen 

– Förhandling enligt MBL § 12 

• Inslag av informellt ledarskap i kombination med bristande respekt för 
beslut och riktlinjer från enhetschef/verksamhetsområdeschef 
– ”Street level bureaucrats” 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

• Grundläggande förutsättningar 
• Såväl chefer som medarbetare har ett gemensamt ansvar för att 

delta i arbetet med att utveckla en positiv arbetsmiljö 

• Även om det kan vara svårt att ”vända blad” ska insatserna vara 
framåtblickande och förebyggande i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftningen 

• Nödvändigt med insatser som medför ökad tillit/förtroende samt 
mer ”ordning och reda” 

• Risken för ohälsa som en följd av brister i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön påverkar individer på olika sätt 

• Vissa problem måste hanteras individuellt med avseende på såväl 
riskbedömningar som åtgärder 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

1. Förtroendeskapande och aktivt ledarskap i kombination med 
ansvarsfullt medarbetarskap 

2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
3. Tydliggör rollen som chef för socialsekreterarna 

4. APT med fasta rutiner 
5. Förtroendet för rehabiliteringsprocessen 

6. Individuella riskbedömningar 
7. Kvalitetssäkra omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn 

8. Utveckla former för kvalitetsgranskning 

9. Rutiner för handledning/introduktion av nyanställda 

10. Löpande uppföljning 

11. Slutrapport 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

1. Utveckla ett förtroendeskapande och aktivt ledarskap i kombination med 
ansvarsfullt medarbetarskap 

– Öppen kommunikation 
– Tydligare och aktivare ledning och styrning 

– Fortsatta insatser för trivsel på arbetsplatsen 
– Tydliga riktlinjer för vilka frågor/ärenden som ska diskuteras i olika 

sammanhang (samråd, metod, ATP, handledning mm) 
– Gemensam diskussion på planeringsdag om intern värdegrund och vilket 

förhållningssätt som krävs för att leva upp till Samverkansavtalets 
formulering ”medarbetarna har ansvar att medverka i förändringsarbete 
för utveckling, en god hälsa och arbetsmiljö” 

• Klargör chefers ansvar att ingripa vid behov 

• Social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4, 4 § (se bild 40-41) 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

2. Utfärda skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (”delegering”) till 
verksamhetsområdeschef och enhetschef enligt kommunens rutiner 

3. Tydliggör att chefen för socialsekreterarna har det samlade ansvaret för 
ekonomi, personal och verksamhet inom enheten 

– Dela upp Arbetsplatsträffarna i två delar 
1. Gemensamt för samtliga inom enheten 

2. Var för sig; administratörer respektive socialsekreterare 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

4. APT med fasta rutiner; dagordning och standardiserade 
minnesanteckningar och deltagarlista (namn/funktion) 
– Stående punkter vid varje möte 

• Utveckling och planering av verksamheten 

• Medarbetarperspektivet, inklusive arbetsmiljö och hälsa 

• Ekonomi – regelbunden information om ekonomiskt läge inom 
enheten 

• Facklig information i förekommande fall enligt Samverkansavtalet 
– Klientperspektivet hanteras separat 

• Samråd, metodträffar, ärendedagar, handledning 

• Den enskilda socialsekreteraren avgör i kraft av sin autonomi vilka 
enskilda ärenden (klienter) som aktualiseras 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

5. Återupprätta/upprätthåll förtroendet för rehabiliteringsprocessen 

– Genomgång av kommunens riktlinjer för rehabiliteringsprocesser och hur 
dessa tillämpas i praktiken 

6. Samtliga medarbetare och chefer erbjuds möjlighet till individuella 
riskbedömningar 

• Bygger på enskilt samtal mellan chef och medarbetare (till exempel i samband 
med medarbetarsamtal) 

• Utgår från resultat av analys enligt AFS 2015:4 , 9 § samt 13-14 § 

– Identifiera om det finns behov av riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som ska 
prioriteras 

• Handlingsplan vid behov inklusive tidsplan för uppföljning/utvärdering 

– Tidpunkt beroende på bedömd risk för ohälsa 

• Dokumenteras även om ingen risk bedöms föreligga 

• Arkiveras i personakt, omfattas av sekretesskydd enligt OSL 

AMSAB® för Piteå kommun september 
2017 

63 



 

E. Vårt förslag till handlingsplan i 11 
punkter 

7. Upprätta skriftliga rutiner och former för samverkan mellan 
Socialförvaltning och Samhällsbyggnad för att kvalitetssäkra 
omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB) 

8. Utarbeta rutiner för introduktion/handledning vid nyrekrytering 

9. Utveckla former för professionell kvalitetsgranskning i form av ”Peer 
Review” 

• Genomgång av t ex rutiner för utredningar och dokumentation 
respektive uppföljning och samråd med klienten 

– Kan baseras på fingerade eller avidentifierade fallbeskrivningar 
– Genomförs i samarbete med annan kommuns enhet för 

försörjningsstöd 
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E. Vårt förslag till handlingsplan i 10 
punkter 

10. Uppföljning 

• Avdelningens Samverkansgrupp svarar för löpande uppföljning 
kvartalsvis 

– Delges Skyddskommittén – förvaltningens Samverkansgrupp – för 
kännedom 

11. Slutrapport till Skyddskommittén under hösten 2018 
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Till sist! 

Stort tack för det förtroende Ni som informanter visat oss i vårt 
arbete 

Vi hoppas att våra iakttagelser och förslag ska underlätta för Er 
alla i den nödvändiga process Ni gemensamt har framför Er 

Ert stora engagemang för Era klienter och Ert arbete i övrigt 
borgar för att det ska vara fullt möjligt att utveckla en fullgod 

arbetsmiljö inom Stöd till försörjning 

Barbro Skoglund & Caj Skoglund 
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Ärende 6 

Ny klagomålshantering i hälso-
och sjukvården 



 

     

  
          

             
                 

        
            
               

              
          

              
             

                 
           

              
           

               

             
             

             
               

            
           

           
              
       

              
              

               
              

               
              

             
             

                
            

             
 

              
               

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-13 
Dnr 18SN105 

Ny klagomålshantering i hälso- och sjukvården 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta rutin om klagomålshantering i hälso- och sjukvården. 

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2018 råder en förändrad klagomålshantering inom hälso- och sjukvården. En 
ny lag har inrättats, lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som ersätter lag om 
patientnämndsverksamhet. Vidare har bland annat patientsäkerhetslagen förändrats. Den 
förändrade klagomålshanteringen innebär att patienter i första hand ska vända sig till 
vårdgivaren med sina klagomål och i andra hand till patientnämnden som har fått ett tydligare 
uppdrag att hjälpa patienter att få sitt klagomål besvarat av vårdgivaren. Inspektionen för vård 
och omsorgs (IVOs) utredningsskyldighet begränsas och IVO ska utveckla en 
patientcentrerad tillsyn. Det är fortsatt möjligt att anmäla ett klagomål till IVO men IVO 
utreder enbart anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där 
en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har 
avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet 
allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts. IVO ska 
också utreda vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt 
smittskyddslagen. IVO utreder som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i 
tiden. 

Den nya lagstiftningen gäller enbart patientens klagomål som rör insatser inom hälso- och 
sjukvården, klagomål inom socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service (LSS) är 
inte förändrade. För en patient/brukare som vistas i kommunal verksamheten kan det många 
gånger vara svårt att veta inom vilket lagrum som man vill lämna sitt klagomål. Detta 
framförde också Socialnämnden i sitt remissyttrande till utredningen och i propositionen ”Ett 
mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården” framgår det att några 
remissinstanser, företrädesvis kommuner, har lyft fram att regelverket borde gälla samtliga 
lagrum. I remissen skrivs dock att frågan inte har behandlats i utredningen och regeringen 
lämnade därför inget förslag i den delen. 

I propositionen framgår att vårdgivaren senast en arbetsdag efter det att patienten framfört ett 
klagomål så bör vårdgivaren ge patienten besked om att klagomålet tagits emot och om 
möjligt ge besked om när vårdgivaren planerar att lämna ett svar. Det framgår också i 
propositionen att fyra veckor anses vara rimlig svarstid för de flesta klagomål. Man kan 
vidare läsa att patienten alltid bör få respons på sina klagomål oavsett om vårdgivaren anser 
det obefogat. För att följa lagstiftarens intentioner så har det bland annat på kommunens 
”synpunkten” inrättats ett automatiskt svar till de medborgare som skickar in synpunkter. För 
att råda bot på sekretessproblematiken internt i kommunen samt för att fullfölja lagstiftarens 
intentioner om att det ska vara enkelt att framföra sin klagan har socialtjänsten inrättat en egen 
sida för klagomålshantering till vilken det länkas från kommunens synpunkten. Vidare har 
socialtjänstens rutin för patientnämndsverksamheten reviderats för att ligga i linje med ny och 
förändrad lagstiftning. 

Med anledning av att den förändrade lagstiftningen enbart omfattar hälso- och sjukvård så har 
det tagits fram en rutin som beskriver det specificerade ansvaret inom hälso- och sjukvården. I 



 

          
      

      
         

         
      
  

  
          

 
   

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-13 
Dnr 18SN105 

övrigt hänvisas klagomålshanteringen som tidigare till socialnämndens riktlinje för hantering 
av synpunkter och klagomål i socialtjänsten. 

Beslutsunderlag
Rutin klagomål i hälso- och sjukvård, ny 
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) 
Proposition Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, 2016/17:122 
Länk till socialtjänstens nya sida om klagomål 
Länk till synpunkten 

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

Irene Lundqvist 
Sjuksköt medansicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialförvaltningen 



      

 
 

      

     
 

              
       

           
            

          

   
           

          
         

           
             

             
            

   

 
         

      
     

    
         
      
            

             
              

         

Rutin klagomålshantering i hälso- och 
sjukvård 
Bakgrund 
Ny lagstiftning 1 januari 2018 gör att krav på hur man ska hantera inkommande 
klagomål stärks och detaljregleras för hälso- och sjukvården. 

I förvaltningen finns en riktlinje som beskriver hur förvaltningen ska hantera 
synpunkter och klagomål i socialtjänsten. Denna instruktion har tagits fram för att 
förtydliga för personal som hanterar klagomål som berör hälso- och sjukvård. 

Vem kan lämna klagomål 
Alla intressenter som är angivna i föreskriften om ledningssystem, vårdtagare, deras 
närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som bedriver 
verksamhet enligt LSS, myndigheter och föreningar, andra organisationer och 
intressenter. 

Syfte 
En effektiv klagomålshantering så att patienter snabbare kan få sina klagomål 
besvarade och att åtgärder kan vidtas för att förebygga vårdskador i ett tidigt skede. 

Att den som bedriver verksamheten ska kunna få en bred återkoppling avseende hur 
verksamheten bedrivs och kännedom om eventuella avvikelser från de krav och mål 
som gäller för verksamheten. 

Definition klagomål 
Att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. 

Hur kan ett klagomål inkomma till verksamheten? 
 Muntligt. Personligt eller via telefonsamtal. 
 Via kommunens ingång: ”synpunkten”. 
 Via socialtjänstens egen blankett eller klagandes egenformulerade brev. Dessa 

kan överlämnas personligen eller skickas till verksamheten. 
 Via patientnämnden eller i vissa fall via inspektionen för vård- och omsorg 

(IVO). 
 Vi vill helst inte att ärenden som hanterar personuppgifter hanteras per mejl och 

beskriver också det på vår websida om klagomål. Men om det trots allt inträffar 
så ska personuppgifter tas bort i vändande eller vidaresända mejl. 
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Arbetsgången vid klagomål 
Mottagna klagomål ska utredas. Utredningen ska leda till att den som bedriver 
verksamheten ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten. 

Hanteringen av klagomål framgår i förvaltningens riktlinje för hantering av synpunkter 
och klagomål. LÄNK. 

Besvarande av hälso- och sjukvårds klagomål 
Klagande ska ges (om inte sekretess hindrar detta): 

 En förklaring till vad som har inträffat och, 
 i förekommande fall en beskrivning av vilka åtgärder som verksamheten avser 

att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. 

Tidsramar för besvarande av hälso- och sjukvårds klagomål 
Klagomålet ska besvaras snarast. Det innebär att senast en arbetsdag efter det att 
klagande framfört ett klagomål bör mottagaren ge den klagande besked om att 
klagomålet tagits emot och om möjligt ge besked när vi planerar att ge ett svar. Om 
klagomålet har inkommit via kommunens ”synpunkten” skickas ett automatiskt svar till 
klagande att synpunkten är mottagen. I de fall klagomålet inkommit den vägen behöver 
man alltså inte kontakta klagande för att informera om det. 

I vissa fall kan hanteringen få ta längre tid om ärendet kräver en mer djupgående 
utredning. I de fallen är det viktigt att meddela klagande om det. 

Som mest är fyra veckors väntan på svar är rimligt för de flesta klagomål. 

Annan vårdgivare 
Om det visar sig att klagomålet bör hanteras av annan vårdgivare än den som har tagit 
emot klagomålet får mottagaren överlämna ärendet till den andra vårdgivaren för den
fortsatta hanteringen. Ärendet ska i dessa fall överlämnas skyndsamt. 

Dokumentation och uppföljning av klagomål 
Inkomna klagomål ska dokumenteras, sammanställas och följas upp enligt beskrivning 
i socialtjänstens riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål i socialtjänsten.
LÄNK 

Referensdokument 
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Patient lagen (2017:821) 
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 
Proposition Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, 
2016/17:122 
Föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 
Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (bland annat sidan 28) 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2018-03-28 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Rutin klagomålshantering inom hälso- och sjukvård 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (2) 



   

 

Ärende 7 

Säkerhetsberättelse 2017 



 

 

  
       

        
              

  

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-26 
Dnr 18SN124 

Säkerhetsberättelse 2017 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna säkerhetsberättelsen för 2017. 

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna säkerhetsberättelse 
upprättas och i ett antal punkter redovisa det arbete som skett runt informationssäkerhet inom 
Socialtjänsten under året. 

Beslutsunderlag
Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2017 

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

Krister Vikgren 
IT-strateg 
Socialförvaltningen 



      

 

  

 

 

   
      

        
       

      

         
       

   
       

         
         

         
         

    
         

         

   
        

  
    

              
              

Säkerhetsberättelse 
Informationssäkerhet 
Socialtjänsten 2017 

Referenser 
”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet.docx”, 2017-11-07 
”Policy för Informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern”, 2017-11-20 

Bakgrund 
Enligt Ansvar för informationssäkerhetsarbete skall en sammanställning av 
informationssäkerhetsarbetet inom Socialtjänsten göras i en säkerhetsberättelse. 
Detta beskrivs här i följande stycken. 

Piteå kommun beslutade om en ny informationssäkerhetspolicy 2017-11-20 och 
socialtjänstens arbete med informationssäkerhet kommer harmoniseras till den. 

Riskanalyser av informationssäkerheten 
Situationen med systemförvaltningsorganisationer för existerande IT-system har 
resulterat i en översyn av förvaltningsorganisationerna och arbete med 
framtagandet av en grundmall på vilken systemens förvaltningsorganisationer ska 
baseras. 
Personliga assistenters IT-lösning är inte optimal med avseende på 
bredbandsuppkoppling och Smartcards och den behöver ses över under 2018. 

Incidenter som har påverkat informationssäkerheten 
Inga incidenter som påverkar informationssäkerheten och därmed lett till 
kroppsskada alternativt kunnat leda till kroppskada har inrapporterats under 20177. 

Uppföljningar av incidenter 
Då inga incidenter inrapporterats har heller inga uppföljningar gjorts. 

Förbättringsåtgärder för informationssäkerheten 
Ny rutin för loggkontroll Viva 
Efter revision 2016 har en ny rutin för loggkontroller i Viva utarbetats och antagits 
våren 2017. Därefter är den tagen i bruk och följts under resten av 2017. 
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Noterbara förändringar är ett skiftat fokus från att kontrollobjekten ska vara 
brukarna till att vara användarna. En ny riskbedömning av användargrupper blev då 
möjlig. Antalet kontrollobjekt har ökats från 114 till 171 under 2017 och 
uppskattningsvis ca 300 vid fullt bruk. 

Viva behörighetshantering 
Revisionen gav även en ny beställningsrutin för behörigheter i Viva där behörighet 
alltid skall beställas av användarens chef. Alla beställningar dokumenteras för 
spårbarhet som en interimslösning i väntan på en e-tjänst för 
behörighetsbeställning. Denna kommer då hantera dokumentation av beställning 
med automatiserad spårbarhet. 

Nya dataskyddsförordningen, GDPR 
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
träder i kraft maj 2018 och det ställer nya krav på användandet av personuppgifter i 
vår verksamhet och våra system. För att vara säkra på att den nya förordningen 
efterlevs behövs en översyn av våra system och kringliggande rutiner. 
Arbete för att möta upp den nya dataskyddsförordningen påbörjades under hösten 
2017. 
Viva har i det arbetet genomgått KLASSA bedömning. 

Utvärdering Vimpol 
Under hösten 2017 har ett utvärderingsprojekt startats för att utvärdera ett digitalt 
system för visuell hantering av schemalagda insatser på särskilt boende. I systemet 
läggs alla insatser upp för en avdelning på ett boende och visas på en skärm i ett 
allmänt utrymme. Insatser visas, påminnelser visas och insatser kvitteras på 
skärmen. Säkerheten mot brukaren ökas och spårbarhet skapas. 

Systemförvaltningsorganisationer 
Existerande system har en förvaltningsorganisation i varierande form och därför 
har en översyn av systemförvaltningsmodellen för Socialtjänsten påbörjats under 
2017. En generell modell för hur förvaltningsorganisationerna för alla system finns 
i utkastform och ansatsen är att den ska ligga till grund för hur alla system ska få en 
förvaltningsorganisation. 
Orsaken för att en systemförvaltningsorganisation är viktig är att säkerställa drift 
och support av de IT-system socialtjänsten nyttjar. 

Sammanställning av rapporterade IT-incidenter 
Inga IT-incidenter har rapporterats från verksamheten in till förvaltningen under 
2017. 

Dock har lösningen för personliga assistenter och deras bärbara datorer haft 
problem med både problematiska Smartcard (för 2-faktorsinloggning) och 
bredbandsuppkopplingar där surfmängden tagit slut under månaden. 
Deras lösning bör därför ses över. 

I Viva Omsorg-appen har det förekommit en bugg som gjort att användare kunnat 
lista brukare de inte haft behörighet att se. Dock har det ej gått att gå in i brukarens 
journal/akt och se utförlig information. 
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Sammanställning av loggkontroller 
Viva loggkontroller 
Antal loggkontrollobjekt under 2017 171 (upp från 114 2016). 
Inga avvikelser funna för 2017. 

Kontrollkörningar för HOSP och Pascal 
Varje månad utförs en kontrollkörning för systemen HOSP och Pascal för att 
säkerställa att all information runt våra användare i dessa system är riktig. 
Körningarna resulterar i en rapport med avvikelser som korrigeras/kompletteras 
därefter. Inga allvarliga avvikelser har hittats under 2017. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-26 
Dnr 18SN123 

Digitaliseringsplan 2018-2020 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna digitaliseringsplan för 2018 – 2020. 

Ärendebeskrivning
Digitaliseringen inom Socialtjänsten sker på ett flertal områden. För att på ett väl genomtänkt 
och sammanhållet sätt utföra digitaliseringsprojekt behövs en plan som beskriver detta och i 
vilken aktiviteter delas in i olika för perioden prioriterade fokusområden. 
Denna digitaliseringsplan som sträcker sig under perioden 2018 till 2020 beskriver dessa 
fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs även de aktiviteter som redan är pågående 
men även några som planeras att starta. 

Beslutsunderlag
Digitaliseringsplan Socialtjänsten 2018-2020 

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

Krister Vikgren 
IT-strateg 
Socialförvaltningen 



      

 

                                                                         

  
 

         
    

   
  

   

           
           

              
          

             
         

              
                 

               
   

  

          
                

             
             

    

          
       

         
              

    

Digitaliseringsplan för 
Socialtjänsten 2018-2020 

Referenser 
”Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens 
län, en del av digitaliseringen.” 
- Norrbottens kommuner, 2017-12-07 
”Omvärldsanalys 2019-2030 Final” 
- Piteå kommun, 2018-02-09 

Bakgrund 
Digitalisering innebär nyttjande av digital teknik inom verksamheten i flera former 
(IT-system, välfärdsteknik o dyl) och den är enligt Piteå kommuns omvärldsanalys 
en självklar del av ett modernt och attraktivt samhälle och därför en prioritering för
socialtjänsten. Även Norrbottens kommuner säger i sin strategi: ”Digitalt först, 
personligt där det behövs”. ”Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och 
relevant, vara förstahandsvalet i den offentliga sektorns kontakter med 
medborgare…” 

För att digitalisering skall gå smidigt och genomtänkt till väga har en plan lagts 
upp. Denna plan skall vara ett stöd till vad som skall införas över en längre tid så 
att allt i möjligaste mån hänger ihop och inte blir isolerade insatser som inte är 
integrerade med varandra. 

Samverkan inom regionen 

Norrbottens kommuner har i sin strategi för införande av välfärdsteknologi 
beskrivit en del fokusområden de riktar in sig på. De har även ett uttalat mål för 
samverkan inom regionen och för att möta upp till det har vår digitaliseringsplan 
har harmoniserats med denna strategi både ta råd därifrån och för att göra 
samarbete inom regionen mer möjligt. 

Samarbete inom regionen (och även utanför) medför fördelar som exempelvis 
billigare och samordnade inköp, gemensamma driftslösningar. Samarbetsvinster 
vid utvärderingar och implementationer när kommunerna kan dela upp 
utvärderingar mellan sig och sedan dela med sig av erfarenheterna och på så sätt 
spara både tid och pengar. 
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Hur drivs detta? 
Digitaliseringen i socialtjänsten drivs genom ett digitaliseringsteam som består av
IT-strateg (sammankallande) och verksamhetsutvecklarna från SO- och ÄO-sidan. 
Arbetet med digitalisering koordineras över förvaltningsgränserna av ett 
digitaliseringsråd som drivs av e-samordnaren. I detta råd deltar IT-strateger från 
samtliga förvaltningar samt representant från IT-avdelningen. 
Ett verktyg som digitaliseringsrådet tillhandahåller som ett stöd är startkort som 
används för att beskriva alla initiativ som påbörjas. Dessa startkort redovisas för 
socialtjänstens ledningsgrupp för beslut samt för digitaliseringsrådet. 
Socialtjänstens ledningsgrupp fungerar sedan i de flesta fall som styrgrupp för 
initiativ som går vidare till projekt. 

Socialtjänstens organisation för Digitalisering 

Denna organisation antas av Socialnämnden. 
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Generellt 
Då digitalisering medför implementationer av appar, enheter eller liknande för 
påverkar det i olika grad personalgrupperna, är det viktigt att prioritera och införa i 
den takt som är hanterbar. Här är metodutveckling viktig att planera för då ny 
teknik kan leda till nya arbetsmetoder. Sett till resurser oh organisation kam man 
inte hur mycket som helst och därför är det viktigt att välja noga vad man inför och 
dessutom lägga kraft på välplanerade och genomtänkta implementationer. 

Nya dataskyddsförordningen, GDPR 
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
träder i kraft maj 2018 och det ställer nya krav på användandet av personuppgifter i 
vår verksamhet och våra system. För att vara säkra på att den nya förordningen 
efterlevs behövs en översyn av våra system och kringliggande rutiner. 
Arbetet med nya dataskyddsförordningen gör tillsammans med övriga förvaltningar 
i ett projekt koordinerat av kommunens e-samordnare. 

Vad Vem När 
GDPR-projektet IT-teamet, SOC Maj 2018 
GDPR – vidare arbete IT-teamet, SOC 2018-2019 

Systemförvaltning 
De IT-system vi använder inom socialtjänsten måste alla ha en 
förvaltningsorganisation för att fungera på ett tillfredsställande både avseende 
funktion och tillgänglighet. 
Systemen har idag förvaltningsorganisationer i varierande omfattning, men dessa 
bör harmoniseras och följa en gemensam grundmall för förvaltningsorganisationer. 
Detta är ett sätt att se till att systemen fungerar på ett tryggt sätt och men även ett 
krav för att de ska leva upp till den nya dataskyddsförordningen (se ovan). 

Vad Vem När 
Ingår som del i GDPR-
projektet. 

IT-team, SOC Inventering våren 2018 

Förvaltningsorganisation för 
samtliga system 

IT-team, SOC 2018-2019, utför till alla 
system. 

Infrastruktur 
För att kunna digitalisera socialtjänsten måste det finnas en infrastruktur som 
möjliggör detta. Det kan vara i form av hårdvara som datorer ute hos vår personal 
eller handhållna enheter som smartphones och surfplattor. 
Ambition är att få ut handhållna enheter till personal då det gör att vi kan få ut 
system och appar ut i händerna på personalen. Appar som är uppkopplade mot 
centrala verksamhetssystem och därmed ger uppdaterad information till användarna 
och medger uppdatering av samma information direkt i enheterna. 
Infrastruktur är också grundläggande mjukvara i form av system som epost, servrar 
och dylikt. Här kommer vi att jobba för att få in Office 365 i socialtjänsten för att få 
tillgång till det ekosystemet. Office 365 ger förbättrade möjligheter för samarbeten 
inom grupper med t ex SharePoint för dokumenthantering. 
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Vad Vem När 
Hemtjänsten, utvärdering Hemtjänst Viva Omsorg-

projekt. 
Hösten 2017-våren 
2018 

Om aktuellt, utrullning 
hemtjänsten 

Nytt implementations-
projekt 

TBD (2019?) 

E-tjänsteplattform 
Inom kommunen finns ambitionen att arbeta fram e-tjänster att erbjuda 
kommunmedborgare och samarbetsparter, både interna och externa. En e-
tjänsteplattform är införskaffad via Norrbottens kommuner och finns tillgänglig för 
Piteå kommun att nyttja. 
Socialtjänsten ämnar införa e-tjänster för att förbättra service mot 
kommunmedborgare och samtidigt förenkla hantering av ärenden för personalen. 
E-tjänster ska vända sig både externt mot kommunmedborgare och internt för 
tjänster inom socialtjänsten. 
En satsning på e-tjänster går även i linje med Norrbottens kommuners strategi där 
förstahandsval för medborgarnas kontakt med myndigheter ska där det är möjligt 
vara digitala tjänster, ”Digitalt först – personligt där det behövs”. 

Vad Vem När 
Få upp första e-tjänsten Krister Vikgren 

tillsammans med Inger 
Kyösti 

Första halvåret 2018 

Fler e-tjänster IT-strateg + IT-team Hösten 2019 och framåt 

Nya system, nyttjande av system 
Digitalisering betyder också att hitta och implementera nya system och appar i 
verksamheten. Dessa skall uppfylla något eller några av följande orsaker på ett 
tillfredsställande sätt för att implementeras. 
Förenkla och/eller förbättra arbetssituationen för personalen. 
Förbättra brukarnas omsorg. Funktionellt, kvalitetsmässigt, integritetsmässigt. 
Existerande system skall utvecklas både i form av systemen själva men också 
nyttjandet av dem. Både system och arbetsprocesser skall utvecklas för att använda 
systemen på ett optimalt sätt. Finns möjligheten att integrera flera system med 
varandra skall detta utforskas. På så sätt kan man få synergieffekter där systemen 
genererar mer nytta tillsammans än enskilt. 
Ett mobilt arbetssätt skall stödjas av system och infrastruktur (se ovan). Att få in ett 
mobilt arbetssätt kan både få bort onödig restid och även öka kvaliteten på arbetet. 
Personal slipper åka fram och tillbaka till arbetslokal och har dessutom med sig IT-
systemen i fält med tillgång till realtidsinformation. 

Vad Vem När 
Viva Omsorg-app 
hemtjänst, utvärdering 

IT-strateg 2017-2018 

Viva Omsorg-app, 
Ev utrullning 

IT-strateg, IT-team SOC 2018-2019 

Integrera Viva-TES, 
utvärdering 

IT-strateg 2018 
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Vimpol i särskilt boende, 
utvärdering 

IT-strateg, 
verksamhetsutvecklare 
ÄO 

Hösten 2017 – vinter 
2018 

Vimpol i särskilt boende, 
Ev utrullning 

IT-strateg, 
verksamhetsutvecklare 
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1 Inledning 
Årsredovisningen beskriver de arbete som utförts under 2017 av 
förvaltningsledningen och stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är 
genomförda under verksamhetsåret för att styra, stödja och följa upp verksamheten i 
syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

2 Sammanfattning 

2.1 Händelser under året 

o Handlingsplan för ökad patient och brukarmedverkan 
o Korttidsboende ÄO, möjliggör snabbare hemgång från slutenvård 
o Två nya gruppbostäder SO 
o Nya digitala planeringssystem testas på särskilda boendeformer -

minskar avvikelser 
o Samplanering påbörjad 
o Omsorgsapp för mobil dokumentation utvärderas i hemtjänsten 
o Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 
o Arbetskläder i äldreomsorgen - reducerar smittspridning 
o Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 
o Chefsutbildning, fem steg – innovation 
o Verksamhetsflyttar 
o Låga kostnader för betalningsansvar 

2.2 Samverkan 
Samverkan i närsjukvårdsområdet har pågått under året. Särskild samverkan i 
närsjukvårdsområdet kring uppdraget att motverka psykisk ohälsa har genomförts. 
Samverkan strävar efter att skapa ökad förståelse för varandras arbetsmetoder och 
hur man kan nyttja erfarenheter och resurser för att hjälpa den enskilde. 

Socialtjänsten, Piteå närsjukvårdsområde och utbildningsförvaltningen har under 
året träffats i den lokala samverkansgruppen och diskuterat frågor om samverkan 
kring barn och unga. Målet med samverkan är att alla barn och unga har ett sådant 
stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i den 
grupp som de tillhör. 
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2 

Redovisning av uppdrag 

3.1 Redovisning av uppdrag från fullmäktige 
Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Följa utvecklingen kring 
utredningstider för barn och 
unga 

Klart Åtgärd
från ÅR 
2016 

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

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

Pågår Åtgärd
från ÅR 
2015 

Inledande samtal är 
genomförda, ingen 
handlingsplan upprättad. 

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

Pågår Uppdrag i 
VEP 
2017-
2019 

Målet ekonomi i balans, 
uppnås inte under 2017. 

3.2 Redovisning av uppdrag från
Socialnämnden 

3.2.1 Redovisning av uppdrag till förvaltningsledningen 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Riskanalys, 
ingår i ledningssystem för 
systematisk 
kvalitetsutveckling 

Avvaktar, 
ej påbörjat 

SN vep 2016 Riktlinje ej framtagen 
under året. 

Genomföra en 
jämställdhetskart-
läggning inom området 
försörjningsstöd, 
kartläggning av anvisningar 
till projekt ”Kompetens för 
alla ur ett 
jämställdhetsperspektiv”, 
samt avvikelser, SoL/LSS 

klart SN handlings-
plan för 
jämställdhet och i 
riktlinjer från KF. 

Genomfört och redovisas 
till nämnden i februari. 
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samt HSL. 
Nutrition Påbörjad SN VEP 

2016 
Går upp till SN under 
våren för beslut. 

Kvalitetssäkra det 
förebyggande arbetet till 

Klart SN VEP 2017 
Samt 

Sedan många år utbildas personal 
och chefer vart 4:e år i brandskydd. 
Det gäller äldreboenden, hemtjänst,

skydd mot olyckor. övergripande särskilda boenden för funktions-

Implementera reviderat 
handlingsprogram 
för skydd mot 

nedsatta, dagliga verksamheter, 
korttids/fritids samt boendestödjare. 
Cheferna utbildas även i SBA. 

handlingsprogram olyckor Utbildad personal i ordinärt boende 
föreslår åtgärder där det förekommer 
brandrisk. Verksamhetsutvecklarna 
är ansvariga, planerar och beställer 
personalens utbildningstillfällen. 

Fallriskbedömningar görs i 
äldreboende, hemtjänst och 
gruppbostäder för funktionsnedsatta. 

Alla kommunmedborgare som är 
utan stöd och + 90 år får ett besök 
från hemtjänsten. De går då igenom 
broschyren ”säkerhet i vardagen” 
från MSB och lämnar den sedan till 
personerna, i broschyren står det om 
brandrisker, fall, trafik mm. 

Riktlinjer för behovsbedömning av 
höftskyddsbyxa finns i 
verksamheten. 

Upprätta en plan för E- Klart SN VEP 2017 IT-strateg tillsammans 
tjänster /välfärdsteknologi med digitaliseringsteamet, 
inom socialtjänsten 
2017-2019 

Med planen lägger vi 
grunden för kommande 
satsningar på teknik. 

är ansvariga 

Vi bygger kvalitativ 
verksamhet som också 
bidrar till att attrahera ny 
arbetskraft. 
Planen ska beskriva 
både nuläge och börläge, 
samt innehålla en 
aktivitetsplan. 

Beslut i mars. av nämnden 

Förvaltningen ska vi 
utgången av 2017 redovisa 
en ekonomi i balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Budget i balans uppnåddes 
inte under 2017. 

3.2.2 Redovisning av uppdrag till avdelningarna 
Redovisning och resultat av avdelningsspecifika uppdrag ingår i Äldreomsorgens, 
Stöd och omsorgs och Administrativa avdelningens årsredovisningar. 
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Budget i balans 

4.1.1 Uppdrag 
Förvaltningschefens uppdrag är att, med stöd av ekonomcontrollern, analysera 
avdelningarnas förslag till åtgärder och i dialog med avdelningarna presentera 
förslag till socialnämnden. 

Förvaltningschefen har också ett uppdrag att, med stöd av ekonomcontrollern, 
månatligen analysera den ekonomiska utvecklingen och i dialog med dessa föreslå 
nämnden åtgärder för att komma till rätta med förväntade budgetunderskott. 

Förvaltningschefen har uppdraget att, med stöd av ekonomcontrollern, månadsvis 
rapportera, med analys och åtgärder, särredovisade kostnader inom följande 
områden personlig assistans, försörjningsstöd, färdtjänst, placeringar utanför det 
egna hemmet. 

Aktivitet 
I dialog har den ekonomiska utvecklingen för avdelningarna varje månad redovisats 
och analyserats. Aktiviteten syftar till att komma till rätta med förväntade 
budgetunderskott. 
Förvaltningen har månadsvis särredovisade kostnader inom följande områden 

o Personlig assistans 
o Försörjningsstöd 
o Färdtjänst 
o Placeringar utanför det egna hemmet 

– Barn, vuxna 

Konsekvens/resultat 

Resultat (tkr) Nettokostnader Budget Resultat 
Förvaltningsövergripande 26 839 25 109 -1 730 
Stöd och omsorg 358 195 319 973 -38 222 
Äldreomsorg 470 713 471 977 1 264 
Personlig assistans* 53 152 47 654 -5 498 
Försörjningsstöd* 22 349 18 174 -4 175 
Placeringar utanför det 
egna hemmet – Barn* 

23 069 11 300 -11 769 

Placeringar utanför det 
egna hemmet – Vuxna* 

17 910 10 420 - 7 490 

Färdtjänst SO* 4 270 2 900 -1 370 
Riksfärdtjänst SO* 386 350 -36 
Färdtjänst ÄO* 2295 2 300 5 
Riksfärdtjänst ÄO* 456 450 -6 
Summa 855 746 817 058 -38 688 

*Ingår i raden för äldreomsorg eller stöd och omsorg och summera därför inte i summaraden. 
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Aktivitet 
Förvaltningschefen har med stöd av ledningsgruppen presenterat en mer omfattande 
analys av avdelningarnas verksamhet. 

Konsekvens/resultat 
Analysen ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet inför 2017. 

5 Personal 

5.1 Förvaltningsövergripande aktivitet 

5.1.1 Uppdrag – Mångfald 
Under året ska nämndens och förvaltningens arbete med mångfald utvecklas genom 
att avdelningarna arbetar efter antagen handlingsplan. Samordningsansvaret för detta 
utvecklingsarbete ligger på förvaltningschefen. Till sin hjälp har förvaltningschefen 
EU-samordnaren med kvalitetsansvar. 

Konsekvens/resultat 

Socialnämndens arbete för Mänskliga rättigheter har följts upp för 2017. 
Uppföljningen utgår från de kommunövergripande riktlinjerna för Mänskliga 
rättigheter – mångfald som innehåller 5 olika arbetsområden; Attityder och kunskap, 
Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande och Jämställdhet. 

Inom området Attityder och kunskap arbetar man inom Äldreomsorgen aktivt med 
värdegrundsfrågor som utgår ifrån de fem värdegrundsförklaringarna som 
Socialnämnden beslutat om. Ute på arbetsplatserna har man 
värdegrundsambassadörer. 
Några nyckelpersoner i förvaltningen har också gått en utbildning i normkritik där 
syftet var att deltagarna skulle få verktyg till att själv hålla i liknande utbildningar 
inom den egna förvaltningen. Utifrån detta har ett erbjudande gått ut i förvaltningen 
där personal erbjudits utbildning i detta. 

Inom området Integration är en av åtgärderna i riktlinjerna 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”. Här bidrar Socialtjänsten i stor utsträckning 
genom att ta emot praktikanter i sin verksamhet. 

När det gäller jämställdhet har socialnämnden beslutat om två uppdrag för 2017. 
Dels att göra en jämställdhetskartläggning inom området försörjningsstöd, specifikt 
kring anvisningarna till projekt Kompetens för alla samt att genomföra en 
jämställdhetskartläggning rörande avvikelser SoL/LSS och HSL. 
Resultatet från jämställdhetskartläggningen gällande anvisningar till projekt 
Kompetens för alla visar att fler män än kvinnor anvisas till projektet jämfört med 
andelen aktuella kvinnor och män på försörjningsstöd. 
När det gäller jämställdhetskartläggningen rörande SoL/LSS- och HSL-avvikelser 
har man tittat på fördelningen mellan könen på antalet inkomna avvikelser. För 
SoL/LSS-avvikelserna är det nästan lika många kvinnor som män som avvikelserna 
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handlar om, medan det i HSL-avvikelserna är en övervikt på kvinnor. Dessa siffror 
kan möjligtvis jämföras med att det under 2017 bott 65 % kvinnor och 35 % män i 
våra särskilda boenden för äldre. Utifrån dessa siffror har SoL/LSS-avvikelserna en 
överrepresentation av män medan HSL-avvikelserna mer speglar förhållandet 
mellan brukarna som finns inom Socialtjänstens verksamhet. 

6 Kvalitetsplan 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar kvalitetsplanen alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Det innebär att kvalitetsplanen också är plan för hälso-
och sjukvården som nämnden är skyldig att upprätta enlig Patientsäkerhetslagen. 

6.1 Övergripande kvalitetsmål 

6.1.1 Uppdrag - hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården styrs i huvudsak genom statlig styrning i lagar och 
föreskrifter och det är i dessa det beskrivs hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. 
Med hälso- och sjukvård avses att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har uppdraget att 
årligen revidera internkontrollplan för hälso- och sjukvård. 

Aktivitet 
I samverkan med berörda verksamhetsområdeschefer och utifrån resultat från 
föregående års resultat arbetades ett förslag till ny internkontrollplan HSL fram. 

Konsekvenser/resultat 
Socialnämnden antog internkontrollplanen 21 juni 2017. Uppföljningar utifrån den 
genomfördes under hösten 2017, och redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 2017. 
Se bilaga för resultat och åtgärder. Detaljerade resultat på enhetsnivå redovisas till 
arbetsutskott, ledningsgrupper och berörda VO-chefer som i sin tur har ansvar för 
förbättringsarbetet på enhetsnivå. 

6.1.2 Uppdrag - socialt arbete 
Kvalitetscontrollern har uppdraget att ta emot och utreda avvikelser och anmälningar 
enligt lex Sarah. Har även uppdraget att initiera och utveckla de gemensamma riktlinjer 
som berör hela socialtjänsten 

Aktivitet 
 Internkontroll på området SoL-LSS är genomförd. 
 Kontinuerlig uppföljning och genomgång samt återkoppling av avvikelser 

och anmälningar enligt Lex Sarah. 
 Under 2017 har Socialnämnden tagit emot två klagomålsärenden från IVO, 

för kännedom. 
 Riktlinjer för utlämnande av handling har beslutats av kommunchef 
 Delegationsordningen har omarbetats 
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 Sammanställning av årets avvikelser 

Konsekvenser/resultat 
 Under 2017 inkom 139 avvikelser inom SoL-LSS, (en minskning med 45 

avvikelser). 
 Under 2017 har två lex Sarah anmälningar lämnats till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Ett ärende är avslutat hos IVO, i det andra har IVO inte 
fattat något beslut ännu. 

 Loggkontroller som genomfördes vid fyra tillfällen under 2017 visade på god 
följsamhet till rutinen. 

 Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län har 
antagits av socialnämnden. 

6.2 Prioriterade nyckeltal för kvalitet 
Resultat inom de områden som socialnämnden prioriterat som särskilt viktiga att 
följa upp då de är indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvård-nyckeltal Resultat 
Reducerad läkemedelsanvändning 
– Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 

Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

Reducerad läkemedelsanvändning 
– Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 

Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

Vårdhygien - Följsamhet till basala hygienföreskrifter Stor variation av resultat inom 
olika VO-områden. Se bilaga 
patientsäkerhetsberättelsen. 

Övrig verksamhet-nyckeltal 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i 
boendet/hemtjänst/gruppbostaden 

Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

Tid från ärende startar till beslut är verkställt Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med 
slutenvård 

Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och 
myndighetsutövning 

Redovisas i avdelningarnas 
årsredovisning 

6.2.1 Uppdrag – HSL 

MAS har uppdraget att sammanställa de uppgifter som framkommer i 
internkontrollplanen, 

Aktivitet 
Sammanställda uppgifter finns i bilagan patientsäkerhetsberättelsen 2017. 

Konsekvenser/resultat 
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Läkemedelsanvändningen uppvisar generellt ytterst små förändringar över året. I 
jämförelse med nationella tal ligger Piteå i öppna jämförelser på medianvärde när 
man uppmäter procent av de äldre som har fler än 10 ordinerade läkemedel. De 
flesta i äldreomsorgen fick en läkemedelsgenomgång under året. 

I frågan om följsamhet till hygienföreskrifterna så kan man generellt se en 
försämring av resultaten, medan följsamhet till klädreglerna generellt har förbättrats. 
Under 2017 infördes arbetskläder till det som jobbar på bland annat äldreboenden 
och i hemtjänsten. 

6.2.2 Uppdrag – SoL LSS 
Kvalitetscontrollern och kvalitetsansvarig har uppdraget att tillsammans med staben 
och verksamheten utveckla egenkontrollen inom området SoL och LSS. 

Aktivitet 
Intern kontroll på området SoL-LSS är genomförd under hösten. 

Konsekvenser/resultat 
 Genomförd internkontroll visar att tydliga och detaljrika processkartor är 

inlagda under socialtjänstens gemensamma kvalitetsportal på Insidan. 
 Granskningen visar att genomförandeplaner finns i merparten av ärendena, 

men de är ofta ofullständiga. Delaktighet i upprättandet är fortfarande ett 
utvecklingsområde för många verksamheter. 

 Resultatet av genomförd kontroll ligger till grund för internkontrollplan SoL-
LSS 2018. 

6.3 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningschefens stab under ledning av Kvalitetscontrollern har ett löpande 
uppdrag att i samverkan med de olika verksamheterna utveckla ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 

Socialtjänstens ledningssystem har reviderats och fått en högre detaljeringsgrad. 
Beslutat i Socialnämnden december 2017. 

7 Verksamhetsförändringar 

7.1 Uppdrag 
Förvaltningschefen har uppdraget att arbeta med att utveckla stabsfunktionen, med 
syfte att förbättra stödet till avdelningarna. 

Aktivitet 
Förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp, bestående av 
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verksamhetsutvecklare SO-ÄO, MAS, kvalitetscontroller och ekonomicontroller. 

Förvaltningsövergripande informationsgrupp bestående av 
Verksamhetsutvecklare SO-ÄO, kvalitetscontroller och kommunikatör från 
informationsenheten. 

Bemanningsprocessen. Under ledning av socialchefen påbörjade den nya 
bemanningsenheten sitt utvecklingsarbete. En referensgrupp är tillsatt där chefen för 
bemanningen är sammankallande. 

Konsekvenser/resultat 
 Samverkan i kvalitetsfrågor sker kontinuerligt. Bidrar till ökad samsyn 

mellan avdelningarna och stärker kompetensutveckling och nätverk. 
Samtliga träffar dokumenteras. 

 Samverkan och utveckling i kompetensförsörjningsfrågor pågår. 

Klagomålshantering – Synpunkten 
Medborgare som har synpunkter på kommunens tjänster och service oavsett om det 
handlar om klagomål eller beröm, kan lämna dessa via det som kallas för 
Synpunkten. Medborgarnas åsikter som framkommer i Synpunkten ska användas 
som en viktig del i varje förvaltnings verksamhetsutveckling. 

Synpunkten kan användas oavsett om medborgaren önskat vara anonym eller inte. 
Ej anonyma lämnare får en återkoppling inom fem arbetsdagar. 

Till Socialnämnden har det inkommit 12 synpunkter under 2017. 
Synpunkterna gällde: 

1. Teckenspråkskompetens hos äldreomsorgens personal 
2. Orosanmälan gällande ett barn 
3. Tiggare i Sverige 
4. Information om enskild person 
5. Kontaktuppgifter för faderskapsbekräftelse 
6. Text i "Värt att veta om din kommun" 
7. Hur få mer personal till äldreomsorgen och handikappomsorgen 
8. Orosanmälan gällande en ungdom 
9. Svårighet att komma fram till handläggare inom äldreomsorgen 
10. Fönsterputsning 
11. Svårighet att få kontakt med distriktssköterskor 
12. Kritik mot personal som röker på olämpligt ställe 
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EU arbete under året 

Under 2017 har förvaltningen deltagit i tre projekt: Kompetens för alla och Lärande 
rekrytering inom Europeiska socialfonden (ESF) samt Your EP inom programmet 
Erasmus+. Socialtjänsten har även varit involverade i två projektansökningar under 
2017; ESF-projekten Kompetenslyftet PA och Uppsöka, Motivera, Aktivera (UMA). 
Kompetenslyftet PA beviljades medel. 
Socialtjänsten har deltagit i den kommunövergripande strateggruppen för EU-
/internationella frågor. Socialtjänsten har även en egen EU-grupp som träffas ca var 
6:e vecka för att få information om vad som händer på området och hur man med 
hjälp av EU-medel kan utveckla verksamheten. 
Under 2017 har socialtjänsten också deltagit på SKL:s internationella dag samt på 
nätverket YES Forums General Assembly. 

10 Bilagor 

10.1 Patientsäkerhetsberättelsen 2017 

10.2 Internkontroll granskning ekonomi 2017 

10.3 Internkontroll granskning SoL-LSS 2017 
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Sammanfattning 
Äldreomsorgen har under året fortsatt att arbeta med innovationsprojekt, kvalitetsarbeten och 
kompetensförsörjningsprojekt. För att nämna några exempel dokumenterar nattpatrullen 
numera sina besök via surfplatta. Biståndsenheten och hemtjänsten har under hösten gjort 
förberedelser inför den nya samverkanslagen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Timanställda vikarier har erbjudits vårdlyftet som innebär att man studerar 50 % och 
garanteras arbete 50 % i socialtjänsten som sedan leder till en tills vidare anställning. 

Äldreomsorgen har 886 fast anställda varav 58 är män. Bruttokostnaden för äldreomsorgen är 
488 miljoner kronor och nettokostnaden är 468 miljoner kronor. 

Kommunen har tio vård- och omsorgsboenden med 466 platser Under 2017 flyttade 168 
personer in, av dessa kom åtta personer från annan kommun. Under året fanns låga kostnader 
för betalningsansvar. Källbogårdens ombyggnation färdigställdes under hösten. 
Biståndsbedömningen har blivit skarpare och tänkbara alternativ till plats på boende får 
granskas noggrannare som en konsekvens av de ökade antal äldre och minskningen av antalet 
särskilda boendeplatser. 

I september öppnade Villa Utkiken som är ett korttidsboende i väntan på särskilt boende med 
12 platser. Behovet har varit efterfrågat och vid årets sista två månader var alla platserna 
belagda. 

Under hösten flyttade både hemsjukvården och rehabiliteringsenheten till samma lokal i 
gamla Furunäsets hälsocentral. Strömnäs hemtjänstgrupp flyttade till Lilla Herrgården där 
hemsjukvården tidigare har haft sin verksamhet. 

Antalet personer med hemtjänst och antalet hjälptimmar har minskat sedan föregående 
mätning oktober 2016. 

Totalt har 845 hushåll trygghetstelefoner och under året har antalet larm från 
trygghetstelefoner inte ökat lika dramatiskt som fjolåret. 

Resultatet av årets omdömen i Öppna jämförelser blev åtta stycken grönt, fyra stycken gult, 
och tio med resultatet rött. De röda markeringarna är delvis kopplat till tid och kontinuitet i 
särskilt boende. Resultaten visar goda omdömen när det gäller hemtjänst och mindre goda 
omdömen när det gäller särskilt boende. 

Kostnaden per omsorgstagare på särskilt boende i Piteå ligger avsevärt lägre än liknande 
kommuner och riket. 
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2 Verksamhetsberättelse 

2.1 Särskilt boende 
I kommunen fanns vid årets början totalt 10 särskilda boenden med sammanlagt 466 platser. 
Under året har Villa Utkiken öppnat med 12 korttidsplatser ”i väntan på särskilt boende”. 

Inflyttade i särskilt boende 

2015 2016 2017 
Villa 

Utkiken* 

Inflyttade från eget 
boende 188 193 160 19 

Inflyttade från annan 
kommun 6 7 8 0 

Totalt 194 200 168 19 

*Öppnade 2017-09-11 

Omflyttade mellan särskilda boenden eller från gruppboenden 

2015 2016 2017 
Villa 

Utkiken 

Mellan kommunens 
särskilda boenden 18 17 20 9 

Från Stöd och omsorgs 
gruppboenden 1 0 0 0 
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Antal inflyttade i särskilt boende 

Särskilt boende 2015 2016 2017 

Berggården 32 46 31 

Hortlaxgården 24 20 20 

Källbogården 8 3 26 

Mogården 21 24 14 

Munkberga 15 14 9 

Norrgården 21 28 12 

Roknäsgården 34 23 21 

Rosågränd 4 1 3 

Öjagården 18 16 16 

Österbo 17 25 16 

Summa 194 200 168 

Villa Utkiken* - - 19* 

*Gäller från Villa Utkikens öppnande 2017-09-11 
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2.1.1 Avgifter 
Avgiftsfinansieringsgrad för särskilt boende 

2015 2016 2017 

Vård och omsorg 1,9 % 2,1 % 2,2 % 

Hyra 65 % 66 % 69 % 

2.1.2 Nettokostnad per plats 

2015 2016 2017 

Berggården 455 300 470 500 476 400 

Hortlaxgården 487 900 494 700 495 000 

Källbogården 457 200 458 400 505 000 

Mogården 480 800 467 100 474 700 

Munkberga 454 100 465 500 486 900 

Norrgården 480 700 480 500 471 300 

Roknäsgården 493 400 491 500 448 300 

Rosågränd 529 500 529 800 528 900 

Öjagården 556 900 553 200 544 200 

Österbo 479 300 494 100 494 500 

Genomsnitt 481 300 485 000 487 100 

Ingår personalkostnad, hyra, material och vårdintäkter men inte tomhyror. 
Under året har ombyggnationen av Källbogården färdigställts. 
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2.2 Stöd i ordinärt boende 
Insatser i ordinärt boende består av hemtjänst i form av service, stöd och omvårdnad. Andra 
insatser som exempelvis trygghetstelefoner, matservice, nattpatrull, korttidsverksamhet och 
hemsjukvård. 

2.2.1 Hemtjänst 
Antal personer med hemtjänst per den 1 oktober 2017 fördelat efter ålder. 

Åldersfördelning 2015 2016 2017 

65 – 79 år 226 201 206 

80 år – 89 år 355 369 358 

90 år - 111 105 112 

Antal personer 692 675 676 

Personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm är inte inräknade. 

Andel personer med hemtjänst fördelat i åldersgrupper 
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Antal personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm 

2015 2016 2017 

Enbart matservice 19 10 13 

Enbart trygghetslarm 259 281 305 

Enbart matservice 
och trygghetslarm 

5 10 10 

Totalt 283 301 328 

Åldersfördelning enbart matservice och/eller trygghetslarm 

Matservice Trygghetslarm Matservice & 
trygghetslarm 

65 – 79 år 6 74 2 

80 år – 89 år 7 181 5 

90 år - 0 50 3 

Antal personer 13 305 10 

Verkställda hemtjänsttimmar/dag 

782 805 793 785 769 754 758 752 756 747 759 757 

27 26 25 24 23 24 25 24 23 22 20 20 
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Hemtjänst tim 

Antal omsorgstagare 

Hemtjänstinsatser gäller antal verkställda hemtjänsttimmar (hemtjänst, ledsagarservice och 
matservice) utförda per dag av hemtjänstpersonal för personer som var 65 år och äldre. 
HSL-insatser (hälso- och sjukvårdsinsatser) gäller timmar som inte infaller med annan 
hemtjänstinsats men utförs av hemtjänstpersonal. Gäller både yngre och äldre vårdtagare. 
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Verkställda hemtjänsttimmar/dag 
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Antal personer med hjälp och stöd fördelat på utförare 
Hemtjänsten utförs av kommunalt anställd personal. 

2.2.2 Trygghetstelefoner 
Trygghetstelefon beviljas till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma 
omgivningen genom att använda telefonen. 

2015 2016 2017 

Antal hushåll med 
trygghetstelefoner 792 824 845 

Totalt antal larm till 
larmoperatör 27 965 28 714 32 971 

Fördelning larm 

2015 2016 2017 

Antal larm till nattpatrull 3 504 3 807 3 939 

Antal larm till hemtjänst 4 980 4 920 6 364 

Totalt 8 484 8 727 10 303 

Antal larm/dygn 23 24 28 
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2.2.3 Matservice 
Matservice kan beviljas personer som bor i eget boende. Servicen kan levereras som hel 
matservice vilket innebär mat alla dagar eller halv matservice vilket innebär mat tre 
dagar/vecka. 

2015 2016 2017 

Totalt beviljad matservice 198 192 206 

2.2.4 Nattpatrullverksamhet 
Insatserna från nattpatrullerna är planerade besök och att svara på trygghetslarm inom 
kommunen förutom Markbygden. 

2015 2016 2017* 

Planerade hembesök 13 144 15 336 13 250 

Planerad fjärrtillsyn 1 443 1 568 2 010 

Kostnad/planerade besök/tillsyn 491 423 439 

Oplanerade hembesök 238 264 194 

Trygghetslarm 3 238 4 209 4 252 

Telefonkontakt 298 854 340 

Summa 3 774 5 327 4 786 

* Nattpatrullen har deltagit i ett projekt där surfplatta med Viva omsorgsapplikation har 
använts. Det innebär att siffran kan vara osäker. 
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2.2.5 Hemtagningsverksamhet 
Hemtagningsverksamheten består av tre team: Vårdplaneringsteamet, utredningsteamet och 
vård och omsorgsteamet. 

Vårdplanering Biståndshandläggare 

2016 2017 

Antal personer 541 490 

Utredningsteam 

2016* 2017 

Heldygnsbedömning * 136 

Avlösning * 131 

Bostadsanpassning * 314 

Anhörigstöd * 33 

Demensteam * 25 

Antal personer 387 639 

*2016 angavs bara en samlad siffra för utredningsteamet och då har inte bostadsanpassning, 
demensteam och anhörigstöd inkluderats. 

Vård- och omsorgsteam 

2016 2017 

Antal personer 78 99 
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2.2.6 Korttidsverksamhet 
På Trädgårdens Äldrecentra finns möjlighet till bedömning och avlösning. 

Avlösning 

2015 2016 2017 

Antal beslut 117 127 175 

Antal personer 90 98 131 

Beläggning personer 
snitt/dag 6,8 7,2 11,84 

Beläggning i procent 52 % 51 % 66 % 

Nettokostnad/vårddag 2 973 - 2 649 

Antal nya personer under 
året 44 50 54 

Utredning, bedömning 

2015 2016 2017 

Antal beslut 107 143 185 

Antal personer 107 143 136 

Beläggning personer 
snitt/dag 5,3 7,7 11,21 

Beläggning i % 54 % 64 % 62,3 % 

Nettokostnad/vårddag 2 951 2 796 
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2.2.7 Hemsjukvårdsverksamheten 
Kommunen ansvarar för hemsjukvård och hembesök i den enskildes hem dygnet runt årets 
alla dagar till personer som är 18 år och äldre. 

Ordinärt boende – distriktssköterska 

2015 2016 2017 

Hembesök 1 382 1 282 1491 

Hemsjukvårdsbesök 14 664 14 926 15 220 

SIP (samordnad individuell plan) 221 352 308 

Vårdplaneringar 553 589 536 

Medicinsk fotvård, antal åtgärder 125* 150 165 

Hemsjukvård, antal personer 
nov 492 479 462 

*Fr o m februari 2015 

Stöd och omsorg - distriktssköterska 

2017 

Besök i daglig verksamhet 0 

Besök i gruppboenden 2384 

Totalt 2384 
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2.2.8 Rehabenheten 
Rehabenheten är uppdelad i tre team som arbetar i tre olika distrikt över kommunen. 

2015 2016 2017 

Besök särskilt boende 3 242 3 330 3075 

Hembesök ordinärt boende 1 682 1 766 1653 

Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende 1 762 1 748 1660 

Besök i dagligverksamhet SO 245 208 

Besök i hemmet – SO boende 
909 

999 1021 

Vårdplanering i hemmet - SIP 8 7 8 

Vårdplanering på sjukhus - VPL 540 550 528 

Totalt 8 143 8 645 8153 
*Gäller oktober – december 2014 

2.2.9 Dagverksamhet 
Kommunen driver två dagverksamheter, Trädgårdsvillan och Munkberga, för personer med 
demenshandikapp som bor i eget boende. 

2015* 2016* 2017 

Dagverksamhet 1897 1950 1289 

Besök totalt 1897 1950 1289 

Besök/dag 7,9 8,1 5,4 

Kostnad/besök 1 228 1 085 1594 
* 2015-2016 bedrevs verksamheterna separat. 
2017 bedrevs verksamheterna gemensamt. 
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2.2.10 Frivilligcentralerna 
Frivilligcentralen Samvaron bedriver sin verksamhet med hjälp av frivilliga privatpersoner, 
organisationer och föreningar. 

Uppskattat antal besök/dag 

2015 2016 2017 
Samvaron Hamnplan 110 125 85 

Samvaron Öjebyn 70 70 75 

Samvaron Övriga 15-20 15-20 15-20 
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2.3 Färdtjänst 
Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda 
kollektivtrafiken. 
Totalt nyttjade färdtjänsttillstånd 2017 är 902 st. 

Antal färdtjänsttillstånd 

1600 14481415 

1200 

600 

400 

200 

0 

2013 2014 2015 2016 2017 

Färdtjänsttillstånd Nyttjade färdtjänsttillstånd 

Antal färdtjänstresor 

1361 1353 1366 
1400 

857 862 828 
925 902 

800 

1000 

2015 2016 2017 

Taxiresor 18 350 19 364 19 164 

Resor med specialfordon 2 630 2 154 2 218 

Totalt antal resor 20 980 21 518 21 382 

Antal resor per person 25 resor 23 resor 24 

Kostnad/resa 103 108 107 

2017 fanns totalt 1 448 färdtjänsttillstånd. 697 personer var beviljade ledsagare till sin 
färdtjänst. 242 personer var beviljade färdtjänst med specialfordon. 
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2.4 Riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst gäller resor från en kommun till en annan inom Sverige. 

Riksfärdtjänsttillstånd 2015 2016 2017 

Antal riksfärdtjänsttillstånd 98 105 96 

Nyttjade riksfärdtjänst-
tillstånd 72 64 77 

Riksfärdtjänstresor 2015 2016 2017 

Taxi, buss och tågresor 404 366 459 

Flygresor 9 2 -

Totalt antal resor 413 368 459 

Resor per person 6 resor/person 6 resor/person 6 resor/person 

Kostnad/resa 886 799 993 

2.5 Betalningsansvar - korttidsvård 
För de personer som bedömdes färdigbehandlade vid somatisk korttidsvård 2017 betalar 
kommunen 5 042 kr/dygn om inte annan placering ordnats inom fem dagar. 

2015 2016 2017 

Antal dygn 70 59 30 

Antal personer 8 7 4 

Antal dygn/person 8,75 8,42 7,5 

Total kostnad kr 396 700 282 500 151 260 
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2.6 Klagomålshantering 
Synpunkten 
Under 2006 infördes en ny typ av klagomålshantering som kallas Synpunkten och omfattar 
kommunens alla förvaltningar. Sju synpunkter inkom under 2017 som berörde 
äldreomsorgen. 

Överklaganden till Förvaltningsrätten 

Typ av ärende Till omsorgs-
tagarens fördel 

Till kommunens 
fördel 

Totalt 

Ledsagarservice enl. SOL 1 1 2 

Färdtjänst 1 1 

Anhörigvård 1 1 

Särskilt boende 1 1 

Bostadsanpassning 1 2 3 

Totalt 2 6 8 

Överklaganden till Kammarrätten 
Två överklagande till Kammarrätten blev till kommunens fördel. 

3 Personalekonomi 
Äldreomsorgen producerar tjänster och är därigenom en personalintensiv organisation. 
Personalstatistiken beräknas på tillsvidareanställd personal. 

Antal tillvidareanställd personal per verksamhet 
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Antal personer med tillsvidareanställning 
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Diagrammet visar antalet personer med tillsvidareanställning inom äldreomsorgen fördelade 
på män och kvinnor. Under 2017 hade 886 personer tillsvidare-anställning, 58 män och 828 
kvinnor. 

Under 2017 har 34 anställda gått i pension. 

4 Kompetensutveckling 
Det kommunövergripande målet att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med 
disponibla resurser innebär att inför 2017 tog äldreomsorgens ledningsgrupp ett beslut att 
minska budgeten för kompetensutveckling för personalen. 

De olika utbildningsinsatserna planeras av studiedagsgruppen. Gruppen består av 
representanter för alla yrkeskategorier. De är rådgivande och fungerar som en länk mellan 
förvaltningen och vårdens vardag. Gruppen är också beslutande vid ansökningar av projekt. 

De utbildningsinsatser som har erbjudits är med variation från halva dagar till hela dagar och 
några exempel på utbildningar är: 

 Innovationsutbildning för chefer 
 Uppföljning av Psykiatriutbildningen 
 Arbetsglädje 
 Rättshaveristiskt beteende 
 Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 
 Palliativ vård 
 Förberedande inför ny lagstiftning 
 Handhavande av cancerpatienter som får cytostatika. 
 Administratörsutbildning 
 Nätverksträffar för värdegrundsambassadörer 
 Diabetes 
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Totalt har ca 1200 personer deltagit i utbildningarna. 

Under 2017 genomfördes 35 projekt av olika personer eller personalgrupper. Projektpengarna 
användes för att kunna frikoppla personal, metodutveckla och hitta förhållningssätt i 
vardagen. De beviljade medlen varierade från 2 000 kronor till 10 000 kronor per ansökan, 
beroende på vilka projekt de ville genomföra. 

I slutet på året anordnades ”Kvalitetsmässan” på Nolia city konferens speciellt för de ca 150 
personer som ingår i kvalitetsgrupperna på sina enheter. Temat för mässan var Kulturkrockar 
där en del av våra digitaliseringsprojekt presenterades. Personal från Biståndsenheten och 
Trädgårdens äldrecentra presenterade hur det går till ”från ansökan till beslut”. 
Boendepatrullen berättade om sin verksamhet vid våra särskilda boenden. Dagen avslutades 
med att en av våra anställda berättade om upplevelsen och erfarenheterna av att komma till 
Sverige och Piteå kommuns äldreomsorg. 

5 Verksamhetsutveckling under året 
Under året har Äldreomsorgen arbetat med följande innovationsprojekt. 

 Startkort för digitaliseringsprojekt som är ett snabbt sätt få fram ett underlag som ger 
alla inblandade en gemensam bild av lösningen och projektarbetet. 

 Erbjuda provtjänstgöring för de elever som går ut Vård- och omsorgs college med en 
godkänd yrkesexamen och praktik. 

 Samplanering (ARP) i hemtjänsten Djupviken norr och söder som innebär att 
underlätta och långsiktigt planera personalbemanningen i grupperna. 

 Hemsjukvården har tillsammans med Rehabenheten flyttat till nya lokaler vid före 
detta Furunästes hälsocentral. 

 Projektet Vimpol – planeringsverktyg för särskilt boende startades under hösten och 
utvärderas i början av 2018. 

Andra områden som äldreomsorgen arbetat med är: 
 Alla hemtjänstgrupperna har infört TES, som är ett planeringsverktyg i hemtjänsten. 
 EU-projektet Lärande rekrytering är ett projekt som syftar till att utveckla en 

förbättrad modell för introduktion av utrikesfödda med syfte att stärka individens 
ställning på arbetsmarknaden. 

 Vårdlyftet är ett projekt som erbjuder outbildade vikarier i vår verksamhet möjlighet 
att studera 50 % och arbete 50% och sedan leder till en tills vidare anställning. 

 Fyra administratörer har utbildats i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom). De kommer att allt eftersom utbilda personalen i arbetssättet i 
ordinärt och särskilt boende. 

 Under året anställdes en Hälso- och sjukvårdschef vid äldreomsorgen 
 Villa Utkiken öppnades under året för personer som är ”i väntan på plats” till särskilt 

boende. 
 Förberedelser har gjorts under hösten inför den nya Samverkanslagen vid utskrivning 

från hälso- och sjukvård som träder i kraft under 2018. 
 Källbogårdens ombyggnation färdigställdes under hösten. 
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6 Resultat 

6.1 Prioriterade nyckeltal 
Följande områden är av socialnämnden prioriterade nyckeltal. 

Hälso- och sjukvård 2015 2016 2017 

Procent av de äldre i särskilt 
boende med 2-3 ordinationer av 
neuroleptika, antidepressiva, 
lugnade medel och sömnmedel 24 % 24 % 26 % 

Procent av de äldre i särskilt 
boende med mer än tio ordinerade 
läkemedel 17 % 17 % 19 % 

Hygienföreskrifter, särskilda 
boenden 2015 2016* 2017** 

Varje individ som hade korrekt 
följsamhet, basala hygien- rutiner 
och klädregler (7 steg) 10 % 40 % 27 % 

Varje individ som hade korrekt 
följsamhet till basala hygien 
rutinerna (4 steg) 10 % 43 % 33 % 

Varje individ som följde klädregler 
(3 steg) 77 % 75 % 82 % 

* Fr.o.m. 2016 har observatörerna gjort öppna kontroller med lärande/diskussioner vid alla särskilda boenden. 
**Sammanlagt gjordes 79 observationer (75 undersköterskor/vårdbiträden och 4 sjuksköterskor) 

Övrig verksamhet 2015 2016 2017 

Andel som får en kontaktperson i 
boendet/hemtjänsten 100 % 100 % 100% 

Tid från ärende startar till beslut är 
verkställt, boendeutredning 
(uppskattad tid) 21 dagar 28 dagar 28 dagar 

Tid från ärende startar till beslut är 
verkställt, hemtjänst – personlig 
omvårdnad (uppskattad tid) 5 dagar 5 dagar 5 dagar 
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6.2 Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro i % av arbetstid 

2015 2016 2017 

Piteå 
kommun 

Äldre-
omsorg 

Piteå 
kommun 

Äldre-
omsorg 

Piteå 
kommun 

Äldre-
omsorg 

Kvinnor 8,6 11,35 8,2 10,64 6,6 8,6 

Män 3,5 7,40 3,8 9,62 4,0 7,5 

Totalt 7,5 11,12 7,3 10,58 6,1 8,6 

6.3 Ekonomisk redovisning 
Äldreomsorgen redovisade ett överskott mot budget med 1 266 tkr för 2017. 
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Fördelning av kostnader enligt bokslut 
Hyror 

Övriga 4,1% 

Löner 
86,3% 

9,5% 

Löner Övriga Hyror 

2017 uppgick personalkostnaderna till 86,3% av de totala bruttokostnaderna 
Personalkostnaderna beräknas på all personal inkl. vikarier. 

Fördelning av kostnader enligt bokslut 2017 

Bokslut i tkr 

Netto 

Varav 
kostnader 

Varav 
intäkter Verksamhet 2015 2016 2017 

Avdelningsgemensamt 8 868 9 401 11 734 11 833 99 

Framtidens äldreomsorg 1 799 1 915 3 502 3 503 1 

Ordinärt boende 50 507 63 157 69 551 69 890 339 

Särskilt boende 256 370 256 928 252 220 262 023 9 803 

Utredning/Bedömning/Avlösning 145 280 143 134 151 212 151 372 160 

Omvårdnadsintäkter - 14 735 - 16 769 - 19 554 22 19 575 

Intäkter trygghetslarm - 1 156 - 1 492 - - -

Semesterlöneskuld 2 057 - 1 201 - 703 - 703 0 

Totalt 448 990 455 073 467 962 497 939 29 977 
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6.4 Jämförelsetal mellan kommuner 
I bruttokostnaden ingår verksamhetens samtliga driftskostnader inklusive central och lokal 
administration, interna kostnader (internhyra, kapitalkostnader mm) 
Källa: 

Likartade kommuner med likartad äldrebefolkningsstruktur, 2015, (7 kommuner), 

www.kolada.se. 

Vad kostar verksamheten i din kommun? www.kolada.se 

6.4.1 Äldreomsorg 
Kostnad för äldreomsorg, kr per invånare 

2014 2015 2016 

Piteå 10 791 11 598 11 859 

Norrbotten, ovägt 18 723 19 465 19 958 

Riket 11 204 11 533 11 741 

Liknande kommuner 11 898 12 045 13 203 

Skillnad Liknande 1 107 447 1 344 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 10,3 3,9 10,2 

Invånare 65 år och äldre (%) 

2014 2015 2016 

Piteå 22,2 22,6 22,9 

Riket 19,6 19,8 19,8 

Liknande kommuner 20,9 21,2 22,1 

Skillnad Liknande -1,3 -1,4 -0,8kommuner/Piteå 

www.kolada.se
www.kolada.se
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Kostnad äldreomsorg, kr per invånare 65 år och äldre 

2014 2015 2016 

Piteå 48 560 51 225 51 847 

Norrbotten, ovägt 72 005 73 675 74 951 

Riket 57 090 58 344 59 364 

Liknande kommuner 56 934 56 791 59 760 

Skillnad Liknande 
kommuner/Piteå 8 374 5 566 7 913 

Skillnad (%) 17,2 10,9 13,3 

Nettokostnadsavvikelse, (%) 

2014 2015 2016 

Piteå -2,9 -0,1 -2,6 

Norrbotten, ovägt 16,3 17,2 16,2 

Luleå 24,4 22,3 19,0 

Älvsbyn 23,3 30,6 26,5 

Boden 16,7 15,8 18,2 

Skellefteå 22,6 22,9 22,9 



 
 

 

    
     

 

    

    

    

    
 

 
 

   

    
 

 
   

 

    

    

    

    
 

  
 

   

    
 

 
   

 

    

    

    

    
 

  
 

   

 

24 

6.4.2 Ordinärt boende - Hemtjänst 
Kostnad hemtjänst, kr per invånare 65 år och äldre 

2014 2015 2016 

Piteå 14 951 17 320 18 035 

Riket 18 601 19 574 19 907 

Liknande kommuner 16 149 16 917 17 232 

Skillnad Liknande 1 198 -403 -803 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 8,0 -2,3 -4,7 

Kostnad hemtjänst, kr per vårdtagare 

2014 2015 2016 

Piteå 208 323 237 851 245 551 

Riket - 257 758 248 930 

Liknande kommuner 220 161 242 699 221 274 

Skillnad Liknande 11 838 4 848 -24 277 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 5,7 2,0 -9,5 

Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst (%) 

2014 2015 2016 

Piteå 7,2 7,3 7,3 

Riket - 7,6 8,0 

Liknande kommuner 7,2 6,8 8,0 

Skillnad Liknande 0 -0,5 0,7 
kommuner/Piteå 
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6.4.3 Särskilt boende 
Särskilt boende, kr per invånare 65 år och äldre 

2014 2015 2016 

Piteå 30 746 30 127 30 215 

Riket 32 807 33 095 33 829 

Liknande kommuner 34 665 33 520 36 806 

Skillnad Liknande 3 919 3 393 6 591 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 12,7 11,3 21,8 

Kostnad särskilt boende, kr per vårdtagare 

2014 2015 2016 

Piteå 599 577 617 431 689 538 

Riket - 786 647 826 016 

Liknande kommuner 774 999 778 404 898 538 

Skillnad Liknande 175 422 160 973 209 000 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 29,3 26,1 30,3 

Invånare 65 år och äldre i särskilda boendeformer, andel (%) 

2014 2015 2016 

Piteå 5,1 4,9 4,4 

Riket - 4,2 4,1 

Liknande kommuner 4,5 4,4 4,2 

Skillnad Liknande -0,6 -0,5 -0,2 
kommuner/Piteå 
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Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel i % 

2014 2015 2016 

Piteå 1.2 1.2 1.2 

Riket - 1,1 1,1 

Liknande kommuner 1,2 1,2 1,2 

Norrbottens kommuner 1,6 1,6 1,7 

Skillnad Liknande 0 0 kommuner/Piteå 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel i % 

2014 2015 2016 

Piteå 17,3 16,4 14,4 

Riket - 13,1 12,7 

Liknande kommuner 14,4 14,2 12,7 

Norrbottens kommuner 17,4 16,4 15,6 

Skillnad Liknande -2,9 -2,2 -1,7kommuner/Piteå 
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Öppna jämförelser 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Öppna jämförelser 
en bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten innehåller indikatorer som ska ge 
kommuner och landsting ett förbättrat underlag för att kunna utveckla, följa upp och förbättra 
vården och omsorgen om äldre. Samtliga kommuner och landsting i landet är jämförda. 

Resultatet visar med grön färg de 25 procent bästa och med röd färg de 25 procent sämsta i 
förhållande till de andra kommunerna. Gul färg visar de 50 procent av kommunerna som 
blivit rangordnade däremellan. 

25 % bästa värde 
50 % 
25 % lägsta värde 

2015 2016 2017 
Ordinärt boende 

Helhet, hemtjänsten 95 94 96 

Information om förändringar 84 83 79 

Bemötande (mycket  nöjda), hemtjänst 82 84 84 

Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst 88 87 90 

Möjlighet att framföra synpunkter eller 
klagomål, hemtjänst 

66 68 67 

Möjlighet att påverka tiden, hemtjänst 54 58 54 

Tillräckligt med tid, hemtjänst 90 89 88 

Trygghet (mycket trygga), hemtjänst 49 49 53 

Personalkontinuitet, antal personal/14 dagar, 
medelvärde 

15 9 9 
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2015 2016 2017 
Särskilt boende 

Helhet, särskilt boende 74 76 76 

Möjlighet att komma utomhus 42 40 39 

Sociala aktiviteter 44 45 54 

Bemötande (mycket nöjda) 54 54 57 

Hänsyn till åsikter och önskemål 74 70 69 

Maten 69 65 66 

Måltidsmiljön 64 63 64 

Möjlighet att påverka tider 47 47 42 

Tillräckligt med tid 63 58 64 

Trivsamma gemensamma utrymmen 62 64 59 

Trivsamt utomhus 69 70 64 

Trygghet (mycket trygga) 47 48 49 

Väntetid till särskilt boende 12 27 28 
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1 Stöd till barn och familjer 

1.1 Mottagningen 
Ärenden 2014 2015 2016 2017 
Anmälan 623 740 1108 1081 
Ansökan 27 11 22 27 
Övriga ärenden (service) Uppgift* 

saknas 
371 436 342 

Summa ärenden Uppgift* 
saknas 

1122 1566 1450 

Inledda utredningar 168 301** 258 281 
Andel inte inledda 73 % 63 % 77 % 74 % 
* Vissa uppgifter saknas på grund av nytt verksamhetssystem 
** Av totalt 301 inledda utredningar avser 117 ensamkommande barn (EKB). Antalet anmälningar och antalet 
inledda utredning fortsätter att öka även om man bortser från EKB 

1.1.1 Utredningar av barn och unga 
Inledda utredningar 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal 168 301 258 281 
varav 0 - 12 år 103 130 168 196 

13 - 17 år 52 160 80 79 
18 - 20 år 13 11 10 6 

Avslutade utredningar 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal 139 179 280 387 
varav 0 - 12 år 72 90 116 256 

13 - 17 år 46 77 136 116 
18 - 20 år 21 12 28 15 

Avslutade utredningar utan bistånd 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal 53 83 104 227 

- varav nedlagda 17 41 45 55 
- varav avslutade utan bistånd 36 42 59 172 

Berör totalt antal personer 53 82 100 213 

Anmälningar från socialtjänsten till 
polis om misstanke om brott mot barn 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal anmälningar 8 10 13 14 
Varav 0 - 12 år 6 10 13 10 

13 - 18 år 2 0 0 4 
Totalt antal personer 8 9 13 14 

Utredningstider 2014 2015 2016 2017 
Andel inom 4 månader 54 % 44 % 26 % 38 % 
Det totala antalet utredningar som avslutats har ökat, då vi under 2017 slutfört ett stort antal 
utredningar som legat i kö sedan 2016. En stor andel av dessa har avslutats utan insats då skälen 
till inledd utredning inte längre varit aktuella. 
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1.2 Stödformer – barn och unga 

1.2.1 Kontaktpersoner och kontaktfamiljer (SoL) 
Kontaktperson 2014 2015 2016 2017 
Totalt påbörjade under året 16 9 14 27 
- varav 0 - 12 år 6 3 7 9 

13 - 17 år 8 4 5 15 
18 - 20 år 2 2 2 3 

Berör totalt antal personer 16 9 14 27 
Antal personer vid årets slut 27 19 22 37 

Kontaktfamilj 2014 2015 2016 2017 
Totalt påbörjade under året 14 18 9 15 
- varav 0 - 12 år 11 14 9 14 

13 - 17 år 3 4 0 0 
18 - 20 år 0 0 0 1 

Berör totalt antal personer 14 18 9 15 
Antal personer vid årets slut 32 34 28 36 

Familjehem – sammanfattning 2014 2015 2016* 2017 
Antalet placerade vid årets början 64 64 62 65 
Påbörjade under året 25 17 30 42 
Avslutade under året 25 22 29 43 
Antalet placerade 31/12 64 59 63 64 
Antal vårddygn 17700 16594 18295 18669 
Kostnad (tkr) 13 112 12 485 14 310 15 743 
Kr/dygn 741 752 782 843 

*Påbörjade och avslutade korrigerade i efterhand 

Institution/HVB* - sammanfattning** 2014 2015 2016 2017 
Antalet placerade vid årets början 13 12 22 28 
Påbörjade under året 14 6 19 29 
Avslutade under året 15 4 13 26 
Antalet placerade 31/12 12 14 28 31 
Antal vårddygn 4969 4560 4945 6932 
Kostnad (tkr) 14 332 12 030 14 357 23 069 
Kr/dygn 2884 2638 2903 3328 

* Inkluderar också s.k. förstärkta familjehem 
** Exklusive ensamkommande barn och ungdomar 

Ensamkommande barn och ungdomar 
(EKB) 

2014 2015 2016 2017 

Pågående vid årets början 21 25 120 117 
Påbörjade under året 22 117 13 1 
Avslutade under året 21 22 16 74 
Pågående 31/12 22 120 117 44 
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Sammanfattning - stöd och hjälp till barn och unga 1.2.2 

2014 2015 2016 2017 
Antal % Antal % Antal % Antal % 

Totalt antal 
barn och unga som erhållit 
stöd och hjälp under året 305 267 240 285 
varav 

- öppenvård 120 39 105 40 129 42 165 48 
- kontaktperson/ 

kontaktfamilj 
92 30 83 31 67 22 86 25 

- familjehem (under 
18 år) 

59 19 57 21 85 28 68 20 

- hem för vård eller 
boende 

22 7 8 3 16 5 18 5 

- Våga Vilja 6 2 9 3 8 3 10 2 
- förstärkt 

kontaktperson 
6 2 0 0 0 0 0 0 

Avser inte Ensamkommande barn och ungdomar (EKB). Avser endast biståndsbeslut, inte service. Fyra personer 
har haft korttids enligt SoL. Nio personer har haft Trappan. Samma person kan ha flera bistånd. Totalt sett har 
antalet barn och unga som får insatser ökat mellan 2016 och 2017. 

LSS insatser barn/unga den 1 oktober 2017 1.2.3 

Totalt antal insatser 
varav 

- boende 
- kontaktperson 
- ledsagarservice 
- korttidsvistelse 
- korttidstillsyn 
- avlösarservice 

Antal beslut under hela året* 
- varav beviljade 
- varav avslagna 

2017 
44 

2 
5 
0 

21 
10 
6 

86 
33 
0 

* I totalt antal beslut under året ingår att inleda utredning, beslut, omfattning, beviljat, 
förlängning och upphörande 

1.3 Korttids och fritids 
Solrosens korttids (vardag/helgvistelse) 2014 2015 2016 2017 
Placerade 22 25 25 31 
Planerat – antal personer i snitt/dag Uppg. 

saknas 
Uppg. 
saknas 

2,95 3,0 

Närvaro – antal personer i snitt/dag Uppg. 
saknas 

Uppg. 
saknas 

2,16 2,7 
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Korallen (helgkorttids) 2014 2015 2016 2017 
Placerade 12 13 13 14 
Planerat – antal personer i snitt/dag Uppg. 

saknas 
Uppg. 
saknas 

3 2,4 

Närvaro – antal personer i snitt/dag Uppg. 
saknas 

Uppg. 
saknas 

2,8 2,2 

Korallens ungdomsgrupp (fritids) 2014 2015 2016 2017 
Placerade 18 16 21 23 
Planerat – antal personer som nyttjat plats Uppg. 

saknas 
Uppg. 
saknas 

17 21 

Närvaro – antal ungdomar i snitt/dag Uppg. 
saknas 

Uppg. 
saknas 

6,2 6,9 

Korallens ungdomsgrupp visar att ungdomarna endast är närvarande till ca 30 %. Förklaringen är att behovet 
av tillsynen oftast inte beror på föräldrars förvärvsarbete, vilket öppnar för att också vara hemma med 
förälder/assistent vissa dagar även om man har ett beslut om korttidstillsyn som baseras på 5 dagar/vecka. 

Solrosens ökning i antalet placerade beror på en stor omsättning av brukare. Många som börjat och många 
som slutat. 

1.4 Övrig verksamhet 

1.4.1 Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal besök 3472 3177 4340 4264 
Kuratorskontakt 767 614 858 991 

Totalt antal besök inkluderar besök hos barnmorska. Antalet besök hos kurator innefattar även besök 
i Arvidsjaur och Arjeplog då det ingår i Piteås uppdrag. Ökningen av kuratorskontakt beror dock i huvudsak 
på stor efterfrågan och ökad tillgång för Piteås del. 

1.4.2 Familjerådgivningen 
Antal besökare 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
Antal ärenden 194 169 236 188 
andel som fått tid inom 14 189 97 169 100 201 85 26 14 
dagar 
Antal ensamma män 21 17 36 21 
Antal ensamma kvinnor 41 44 58 46 
Totalt antal besök 673 584 818 938 

Antalet besök ökade kraftigt 2016 på grund av ökad tillgänglighet och marknadsföring genom utåtriktad 
verksamhet. Det har funnits en kösituation under 2017. Därav den låga andelen som fått tid inom 14 dagar. 
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1.4.3 Familjerätt – ärendetyp 
Totala antalet ärenden 2014 2015 2016 2017 
Yttrande vårdnad/umgänge/boende 20 15 14 21 
Utredningar vårdnad/umgänge/boende 13 25 11 20 
Adoptionsutredningar 3 3 0 0 
Avtal vårdnad/umgänge/boende 4 11 11 4 
Faderskapsbekräftelser 287 274 277 284 

2 Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

2.1 Stöd och service 

2.1.1 LSS insatser den 1 oktober 2017, gäller hela socialtjänsten 
2014 2015 2016 2017 

Antal personer med en eller flera insatser 329 332 321 323 
Personkrets 1 272 277 276 282 
Personkrets 2 20 22 18 15 
Personkrets 3 37 33 27 26 
Uppgift gäller hela socialtjänsten 

2.1.2 LSS insatser vuxna funktionsnedsatta (VF) den 1 oktober 
2017 

2014 2015 2016 2017 
Totalt antal insatser 367 383 404 390 
Antal beslut under hela året 144 112 147 136 
varav beviljade 127 103 135 121 
varav avslagna 17 9 12 15 

Personlig assistent - LSS 2014 2015 2016 2017 
Antal personer med insatsen 3 4 4 8 
varav vuxna 2 3 3 5 
varav barn/ungdom 1 1 1 3 
Totalt timmar/vecka 69 90 108 286 
Timmar i snitt/person/vecka (vuxna) 20 20 26 35 
Tim i snitt/person/vecka (barn/ungdom) 29 29 29 37 

Antal personer med kommunen som utförare 0 1 1 2 
Antal personer med privat utförare 3 3 3 6 
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51 kap Socialförsäkringsbalken 
(f d LASS) 

2014 2015 2016 2017 

Antal personer med insatsen 127 127 123 119 
Vuxna 103 106 101 102 
Barn/ungdom 24 21 22 17 
Totalt antal timmar/vecka 19050 20006 19494 18451 
Tim i snitt/pers/vecka (vuxna) 161 167 169 158 
Tim i snitt/pers/vecka (barn/ungdom) 102 107 111 135 
Antal personer med kommunen som 
utförare 

48 45 42 42 

Antal personer med privat utförare 79 82 81 77 
Antal ärenden med journatt 13 13 12 13 
Antalet personer med beslut om personlig assistans enligt LSS (där kommunen är beslutsfattare) har fördubblats 
2017 medan antalet personer med beslut om personlig assistans från Försäkringskassan (FK) har minskat. 
Detta beror på att FK har omprövat assistansersättningsärenden utifrån 2 domar från Högsta förvaltnings-
domstolen. Totalt nio personer har fått avslag om fortsatt assistansersättning 2017. Av dessa har fem personer 
fått personlig assistans enligt LSS och fyra personer har fått andra kommunala insatser. Regeringen har nu stoppat 
2-årsomprövningarna i avvaktan på regeringsuppdraget att se över personlig assistans som ska presenteras 2018. 

Ledsagarservice 2014 2015 2016 2017 
Tim i snitt/pers/vecka (vuxna) 2,5 2,6 3,3 3,6 
Antal personer med insatsen 32 31 31 21 

Antal personer med insatsen 2014 2015 2016 2017 
Kontaktperson 45 42 43 30 
Avlösarservice 1 2 5 2 
Familjehem 0 0 0 0 
Boende med särskild service för vuxna 108* 108* 110* 115** 
Daglig verksamhet 170 179 183 191 
* Endast omsorgsboenden 
** 114 i omsorgsboende och 1 i psykboende 

Antal personer med beslut om daglig verksamhet LSS ökar mellan åren. Antal personer med ledsagare och 
kontaktperson har minskat. 

2.1.3 SoL bistånd vuxna funktionsnedsatta (VF) den 1 oktober 
2017 

2014 2015 2016 2017 
Totalt antal beslut under året* 474 472 469 487 
varav gynnande beslut 260 255 238 249 
varav avslagsbeslut 2 4 0 0 

Antal personer med ett eller flera bistånd 1/10 136 141 131 129 
* I totalt antal beslut under året ingår att inleda utredning, beslut, omfattningsförändring, avslag, beviljat, 
förlängning, omplacering, omprövning och upphörande 
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Antal personer med biståndet 2014 2015 2016 2017 
Ledsagarservice 32 30 24 10 
Kontaktperson 13 15 12 9 
Dagverksamhet i form av sysselsättning 5 6 6 7 
Utredningsboende 0 0 0 2 
Boendestöd 15 19 24 29 
Anhörigvård 5 5 4 4 
Avlösarservice i hemmet 0 1 0 1 
Bostad med särskild service 0 0 0 1 
Antal personer med ledsagare och kontaktperson har minskat. Antal personer med boendestöd fortsätter att öka. 

2.1.4 Dövblindombud/Larmombud 
Dövblindombudet gör hembesök hos brukare som endast kommunicerar med taktilt 
teckenspråk i syfte att förhindra isolering. Dövblindombudet deltar även i dagverksamheten 
Teckenträffen två dagar i veckan, fungerar som stödperson och undervisar personal i ”Tecken 
som stöd vid behov”. Piteå har cirka 22 personer som tillhör döva/dövblindgruppen. I tjänsten 
ingår även att jobba som larmombud. 

2.1.5 Trygghetstelefoner 
Larmgruppen består av larmombud från Stöd och omsorg och Äldreomsorgen. 
Gruppbostäders installation och service utförs av larmgruppen. 

2014 2015 2016 2017 
Antal trygghetstelefoner under året 80 78 76 81 

2.1.6 Hemtjänst, den 1 oktober 2017 
Antal personer med social hemtjänst. Personer med enbart matservice 
och/eller trygghetstelefon är inte inräknade 

2014 2015 2016 2017 
Hemtjänst 67 73 59 56 

Antal personer med enbart matservice och/eller trygghetstelefon 
2014 2015 2016 2017 

Enbart matservice 9 17 9 10 
Enbart trygghetstelefon 20 34 16 19 
Enbart matservice och trygghetstelefon 0 0 0 0 
Totalt 29 51 25 29 
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Utförda hemtjänst- och matservicetimmar per vecka 

Hemtjänst och matservice - vux funk 2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
0 
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300 
350 
400 
450 
500 
550 

Antal tim/v 

2.1.7 Bostadsanpassning för personer mellan 0 – 64 år 
2014 2015 2016 2017 

Antal beslut under året 123 107 105 131 
Bifall 104 98 87 112 
Delvis bifall 14 9 4 6 
Delvis avslag 0 0 1 1 
Avslag 5 0 3 3 
Avskrivet 0 0 8 9 

2014 2015 2016 2017 
Största bidraget som beviljats av 
socialnämndens arbetsutskott 
under året 285 108 kr 418 744 kr 240 150 kr 166 064 kr 
Genomsnittskostnad per beslutat 
ärende 21 636 kr 29 285 kr 25 006 kr 20 368 kr 
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag har ökat markant 2017. Dock har den genomsnittliga 
kostnaden per ärende minskat. 

2.2 Färdtjänst/riksfärdtjänst 
Avser personer under 65 år. 

2.2.1 Färdtjänst 
2014 2015 2016 2017 

Antal färdtjänstberättigade < 65 år 336 329 324 308 
Antal enkelresor/person 94 93 100 106 
Antal enkelresor totalt 31496 30467 32451 32611 
Bruttokostnad 3 674 688 kr 3 757 331 kr 4 543 284 kr 4 778 300 kr 
Kommunal snittkostnad/resa 117 kr 123 kr 140 kr 147 kr 
Färdtjänstavtalet medför att Stöd och omsorg fick en intäkt av egenavgift för arbetsresor, 508 681 kronor. 
Antalet färdtjänstberättigade har minskat mellan åren. Antal enkelresor totalt har ökat sedan 2015. 
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2.2.2 Riksfärdtjänst 
2014 2015 2016 2017 

Antal tillstånd 43 47 45 31 
Totalt antal resor 389 314 356 265 

Enbart taxiresor* 350 286 314 236 
Snittpris 985 kr 1 006 kr 1 098 kr 1 248 kr 

Enbart flygresor 39 28 42 29 
Snittpris 2 232 kr 3 110 kr 4 040 kr 3 146 kr 

Bruttokostnad (exkl moms) 431 819 kr 374 667 kr 514 529 kr 385 712 kr 
Kommunal snittkostnad/resa 1 110 kr 1 193 kr 1 445 kr 1 456 kr 
* I antalet ingår även buss och tågresor 

Antal tillstånd och antal resor har minskat något. 

2.3 Ekonomisk statistik 2017, vuxna funktionsnedsatta 
(VF) 

OBS! Antalet personer är räknade på en mätdag, den 1/10. Kostnaden avser dock hela året. 

2014 2015 2016 2017 
LSS & SOL 1 385 932 kr 1 250 613 kr 1 188 484 kr 989 540 kr 

Antal personer 64 61 55 31 
Kostnad per 
person 

21 655 kr 20 502 kr 21 609 kr 31 921 kr 

Ledsagar-
service 

Kontakt-
personer 

LSS & SOL 1 048 752 1 110 205 kr 879 230 kr 644 648 kr 

Antal personer 58 57 55 39 
Kostnad per 
person 

18 082 kr 19 477 kr 15 986 kr 16 529 kr 

Avlösar-
service 

LSS & SOL 34 383 kr 87 194 kr 74 608 kr 170 686 kr 
Antal personer 1 3 5 3 
Kostnad per 
person 

34 383 kr 29 065 kr 14 922 kr 56 895 kr 

Personlig 
assistans 

Totala 
kommunala 
kostnader 

45 513 839 kr 48 660 456 kr 48 100 463 kr 53 151 721 kr 

Antal personer 130 131 127 127 
Kostnad per 
person 

350 106 kr 371 454 kr 378 744 kr 418 517 kr 
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Psykosocialt stöd till vuxna 

3.1 Missbruks- och beroendevård 

3.1.1 Alkohol- och narkotikagruppen 

Öppenvård 
Egna behandlingskontakter 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
Antal personer 292 313 330 389 

- varav män 151 169 194 235 
- varav kvinnor 141 48 146 47 136 41 154 39 

- varav anhöriga 61 21 43 14 44 13 62 21 
Antal besök 8328 7 252 7309 9400 

- varav män 5286 4 652 5219 6596 
- varav kvinnor 3042 36 2 600 36 2090 29 2804 30 

Sluten vård 
Vård i HVB-hem och boende Strandgården 2014 2015 2016 2017 
Totalt antal personer i HVB 43 77 70 49 
Antal boende på Strandgården inkl Strömforsgården 9 10 10 15 
Totalt antal vårdperioder HVB 53 131 106 75 
Totalt antal vårddygn, inte Strandgården 4152 6891 5882 4563 
Boendedygn Strandgården och Strömforsgården 926 902 958 1290 
Totalt antal vård och boendedygn 5078 7793 6840 5853 
Vård och boendekostnad per dygn 1803 2069 2065 2359 

3.1.2 Boendekontrakt 

Andrahandskontrakt via Pitebo och HSB 2014 2015 2016 2017 
Överförda från föregående år 34 38 36 31 
Nya under året 13 10 9 8 
Avflyttade -6 -12 -14 -16 
- varav avhysta 2 2 4 1 
- varav övertagande av kontrakt 1 5 7 1 
Kontrakt vid årets slut 38 36 31 23 
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3.2 Psykisk ohälsa 

Särskilda boenden, psykiskt/neuropsykiatriskt
funktionsnedsatta 

Lagstiftning (Antal personer) 2014 2015 2016 2017 
LSS 11 14 9 14 
SoL 34 28 28 33 
Antal personer som även lyder under annan 
lagstiftning 2014 2015 2016 2017 
Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård (ÖRV) 6 4 2 2 
Öppen psykiatrisk tvångsvård och (ÖPT) 5 8 7 10 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) - - 1 1 
Inläggningsdygn 2014 2015 2016 2017 
Psykiatri 569 775 656 461 
Somatik 102 20 67 44 
Omsättning (Antal personer) 

2014 2015 2016 2017 
Utflyttning 6 1 1 3 
Avlidna - - 2 1 
Inflyttning 6 5 7 10 
Omflyttningar inom boendena 6 0 - 1 

3.2.2 Personligt ombud 

Omsättning 
Klientantal 1/1 
Nya klienter 
Avslutade klienter 

2014 
39 
17 
17 

2015 
39 
32 
27 

2016 
42 
29 
32 

2017 
39 
51 
47 

Klientantal 31/12 

Noterbara planeringar efter avslut 
Boendestöd 
Lämnat försörjningsstöd 
Social kontaktperson 
Flyttat till annan kommun 
Fått jobb 
Avliden 

39 

2014* 
2 
9 
2 
2 
5 
-

42 

2015 
3 
9 
4 
1 
5 
1 

39 

2016 
3 

12 
5 
4 
4 
0 

43 

2017 
1 

20 
2 
4 

13 
1 

* Är inte en planering/klient. Några klienter kan ha ”mer än en planering” efter avslut. 

Att fler lämnat försörjningsstöd och att fler fått jobb kan bero på ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. 



    
    
    

  

  
   

   
  

   

 
   

   
  

  
  

   
 

   

      

   

          
    
     
    

 
         

              

            
 

          

14 

3.2.3 Kontaktpersoner 

2014 2015 2016 2017 
Antal bistånd vid årets slut 62 63 58 56 
- varav insatser till män 31 33 29 24 
- varav insatser till kvinnor 31 30 29 32 

3.2.4 Psykosociala stödteamet, socialpsykiatri 

Omsättning 
Antal brukare 1/1 
Nya brukare under året 
Avslutade brukare under året 
Antal brukare 31/12 

Antal hembesök under året 

Avslutade 
Till gruppbostad 
Eget boende med hemtjänst 
Flyttat till annan kommun 
Avsagt sig boendestöd 
Landsting – Psyk 
Landsting – LSS 
ANG - intensivt stöd 
Annan anledning 

2014 
42 
11 
11 
42 

2644 

2014 
1 
0 
0 
5 
1 
3 
-
1 

2015 
42 
15 
14 
43 

2509 

2015 
0 
3 
1 
7 
0 
1 
-
1 

2016 
43 
14 
12 
45 

2495 

2016 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
1 
1 

2017 
45 
17 
12 
50 

2607 

2017 
1 
0 
0 

11 
0 
0 
0 
0 

3.3 Särskilda boenden, omsorg LSS 

Bostad med särskild service för vuxna 3.3.1 

Antal boendeplatser, samtliga boenden 

Beläggning i samtliga boenden den 31/12 
Antal personer som flyttat in 
Antal personer som flyttat ut 
Antal som omflyttats inom 
omsorgsboenden 
Antal avlidna 

2014 
110 

98 % 
5 
1 
1 

1 

2015 
110 

97 % 
5 
0 
1 

3 

2016 
110 

100 % 
4 
0 
2 

2 

2017 
115 

96 % 
8 
3 

13 

7 
Av 115 boende är 14 personer 65 år eller äldre 

Omsorgs-
boende 

2014 2015 2016 2017 

Nettokostnad 66 807 754 kr 71 379 618 kr 71 747 348 kr 77 770 488 kr 
Antal 
personer 

110 110 110 115 

Kostnad per 
person 

607 343 kr 648 906 kr 652 249 kr 676 265 kr 

OBS! Antalet personer är räknade på en mätdag, den 1/10. Kostnaden avser dock hela året. 
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3.3.2 Boendestöd LSS 
Antal 
2014 

Antal 
2015 

Antal 
2016 

Antal 
2017 

1 januari 17 16 19 29 
Nya brukare under året 5 6 17 12 
Avslutade brukare under året 6 4 7 7 
31 december 16 18 29 34 

Avslutade brukares fortsatta 
kontakter 

Antal 
2014 

Antal 
2015 

Antal 
2016 

Antal 
2017 

Bostad med särskild service 
LSS 1 0 1 2 
Hemtjänst 1 0 3 0 
Flyttat till annan ort 1 1 1 0 
Flyttat hem till föräldrarna 1 0 1 0 
Inget fortsatt stöd 2 3 1 5 
Sedan 2014 har antalet brukare mer än fördubblats, vilket beror på en mer effektiv schemaplanering. 
Antalet personal är detsamma. 

3.4 Hemtjänst 
Hjälp i 2014 2015 2016 2017 
hemmet, Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden 
1/1 83 21 107 14 40 14 26 10 
31/12 101 13 38 13 27 11 25 10 
Enbart mat-
service* 
1/1 12 7 0 2 
31/12 8 4 2 2 
* Ordinarie bostad 

Hemtjänst och matservice - psykosocialt stöd 2017 
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4 Stöd till försörjning och daglig verksamhet 

4.1 Ekonomiskt bistånd 
Understödstidens längd 
– antal månader 

2014 2015 2016 2017 

Antal månader 3,9 3,3 3,4 3,6 

Ekonomiskt bistånd 2014 2015 2016 2017 
Ekonomiskt bistånd/hushåll (helår) 26225 23725 25208 27006 
Invånare i kommunen 41508 41588 41811* 42180* 
Kostnad för försörjningsstöd/ 
invånare kr 480 446 461 547 

*Uppgift 30/11 

Orsak till försörjningsstöd 
– andel av kostnaden 2014 2015 2016 2017 
Arbetsmarknad 57,6 % 48,4 % 52,0 % 56,6 % 
Sjukförsäkring 17,4 % 18,8 % 22,7 % 14,4 % 
Övrigt 25,0 % 32,8 % 25,3 % 29,3 % 

Färre men dyrare hushåll. 

Ålderssammansättning 
för ekonomiskt bistånd 2014 2015 2016 2017 
Ålder Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% 

18 - 24 år 264 35 238 30 232 30 263 31 
25 - 64 år 457 60 500 64 491 64 532 62 
65  39 5 43 6 42 6 60 7 
Totalt antal hushåll 760 100 781 100 765 100 855 100 

Antal hushåll i försörjningsstöd har ökat med 90 under 2017. Ovanligt många hushåll 65 år och äldre. 

Förmedlingsmedel 
Utfall 2014 2015 2016 2017 

Aktuella ärenden totalt 57 50 40 43 
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5 Daglig verksamhet/Sysselsättning 

5.1 Fyra dagverksamheter 
*snitt/dag 2014 

Närvaro* Platser 
Onyxen 13 26 
Kristallen 11 13 
Topasen 11 17 
Safiren 13 16 

Summa 72 

2016 
Närvaro* Platser 

15 26 
10 14 
12 18 
10 16 

Summa 74 

2015 
Närvaro* Platser 

17 26 
10 12 
11 16 
8 16 

Summa 70 
Närvaron på Onyxen var 52 %, Kristallen 71 %, Topasen 67 % och Safiren 65 %. 

2017 
Närvaro* Platser 

13 25 
10 14 
12 18 
11 17 

Summa 74 

Fyra dagverk-
samheter 

2014 2015 2016 2017 

Nettokostnad 5 480 213 kr ** 5 871 688 kr** 7 854 098 kr** 8 149 178 kr** 
Antal personer 72 70 74 74 
Kostnad per pers 76 114 kr 83 881 kr 106 136 kr 110 124 kr 

** Exkl chefslön 

5.1.1 Boendepatrullen 

Antal personer i boendepatrullen 2015 2016 2017 

Antal personer den 31/12 8 9 12 

5.1.2 Arbetsanpassare omsorg 

Antal personer placerade ute på företag 2014 2015 2016 2017 

Antal personer den 31/12 41 44 37 45 

5.1.3 Arbetsanpassare psyk 
Antal personer placerade ute på företag 2014 2015 2016 2017 
Antal personer den 31/12 16 21 22 28 

5.2 SAVO 
2014 2015 2016 2017 

Antal sysselsatta 44 44 44 44 
Antal närvarande (snitt) 34 35 33 33 
Närvaro 77 % 80 % 75 % 75 % 
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Nyckeltal 
Inom Stöd och omsorg har samtliga fyra verksamhetsområden lämnat statistik till
Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB samt Öppna jämförelser. Statistiken samlas 
i Kolada. 

När kommunens räkenskapssammandrag (RS) inlämnats, går det att ta ut intressant statistik 
där vi kan jämföra oss med andra kommuner. Statistiken kan visa både antal, kostnader och 
olika kvalitetsmått. 



   

    
    

Ärende 10 

Utvärdering av test av 
positioneringslarm vid vård- och 

omsorgsboenden 



 

        

  
         

    
                 

              
            

              
 

                  
                

                    
          

                   
                

            
  

              

            
                  

             

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-28 
Dnr 18SN100 

Utvärdering av test av positioneringslarm vid vård- och 
omsorgsboenden 

Förslag till beslut 
Informationen om permanentning av försök med positioneringslarm läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Utvärdering av test med positioneringslarm: 
Ett projekt med test av har utförts vi Munkberga vård- och omsorgsboende under drygt ett års tid. 
Syftet med försöket var att se om trygghetsskapande teknik inom vård- och omsorgsboenden kan 
minska begränsningsåtgärder och istället skapa möjlighet till ökad integritet, aktivitet och delaktighet. 
Kostnaden för ett positioneringslarm är ca 6000 kr för inköp av utrustning och abonnemangskostnad 
1200 kr/år. 
Utvärderingen visar att de endast rör sig om ett litet antal personer det kan fungera för. För personer 
med långt framskriden demenssjukdom är det svårt hitta i omgivningarna om de flyttar in på ett 
särskilt boende i ett område de inte kände till som friska. De personer det kan fungera för är de som 
flyttar in på ett boende i sina gamla kända hemtrakter. 
För de personer det fungerade för gav det en ökad frihet, rörlighet och med det en lindring av oro. 
Medboende upplevde en lugnare miljö när den ”orolige” gick ut från boendet en stund. Trädgården har 
kunnat nyttjas i större utsträckning än tidigare. Positioneringslarmet ökade tryggheten för både 
närstående och personal. 
Processen innan larmet kunde börja användas var krånglig och tidskrävande och behöver därför ses 
över. 
Trots att positioneringslarm endast passar ett fåtal personer på vård- och omsorgsboendena
permanentas det då det ger dessa personer så mycket till så låg kostnad. Äldreomsorgen avser att ha ett 
antal larm centralt som kan lånas ut till vård- och omsorgsboenden där behov finns. 

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

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 11 

Omföring Framtidens äldreomsorg 



 

  

  
             

             

              
                 

    
          

 
            

              
     

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-03-01 
Dnr 18SN125 

Omföring Framtidens äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar flytta medel från kontot Framtidens äldreomsorg till en ny tjänst på 
samvaron vid Källbogården samt en ny tjänst till demensstöd för särskilda boenden i 
äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning
I projektet Framtidens äldreomsorg finns beslutat ett antal delprojekt. Vi planerar nu att starta 
upp två av dessa under våren. För att kunna göra det behöver pengar omföras från kontot för 
Framtidens äldreomsorg till respektive verksamhet. 
- Samvaroverksamhet vid trygghetsboendet på Källbogården. En personal anställs som 
samordnare. 
-Demensstöd till särskilda boenden. Tidigare har ett demensstöd startats upp riktat till 
personer boende i ordinärt boende. Nu startar vi upp demensstöd riktat mor särskilt boende 
genom att anställa en person. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

     
  

Ärende 12 

Jour och beredskap under våren 
och sommaren 2018 



 

       

  
            

   

         

             
    

             
    

             
            

          
             
             

               
       

                
  

         
          

    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-03-08 
Dnr 18SN106 

Jour och beredskap under våren och sommaren 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta om jour och beredskap under våren och 
sommaren 2018 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning
Förslag på jour och beredskap under våren och sommaren 2018: 

Valborgsmässoafton den 30 april: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 
17:00 till 10:00 dagen efter. 

Skolavslutningen den 15 juni: Två tjänstemän från Stöd och omsorg, beredskap i hemmet 
17:00 till 10:00 dagen efter. 

Midsommarafton den 22 juni och midsommardagen den 23 juni: Två tjänstemän från Stöd 
och omsorg, beredskap i hemmet kl 19:00 till 10:00 dagen efter respektive dagar. 

Piteå dansar och ler den 25 juli till 29 juli: 
Onsdag den 25 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 
Torsdag den 26 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-01:00 aktiv tjänst 
Fredag den 27 juli: två tjänstemän från Stöd och omsorg kl 16:00-03:00 aktiv tjänst samt 
beredskap i hemmet till kl 10:00 dagen efter. 
Lördag den 28 juli: två tjänstemän kl 16:00-03:00 aktiv tjänst, samt beredskap i hemmet till kl 
10:00 dagen efter. 

För beredskapen gäller följande villkor: beredskapsersättning enligt avtal. Kvalificerad 
övertid vid telefonsamtal eller behov av insatser i någon form. 

För PDOL gäller kvalificerad övertid. 

Beslutsunderlag 

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

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

   
 

Ärende 13 

Återkoppling på revisorernas 
grundläggande granskning 



 

    

  
             

 

         
           

             
         

     

   

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-02-27 
Dnr 17SN321 

Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av granskningen och lägger den med ett godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorernas uppgift är att ge underlag till fullmäktiges prövning om 
verksamheten sköts ändamålsenligt, om räkenskaperna är rättvisande mm. Som en del av den 
grundläggande granskningen genomför revisorerna nämnds och styrelsebesök. I bifogad 
revisionsrapport redogörs för revisorernas iakttagelser. 

Beslutsunderlag
Årlig grundläggande granskning 2017 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

















































   

  

Ärende 14 

Ändringar i delegationsordningen 



 

  

  
      

 
             
                 

              
             

          
             

        
             
                   

 
                 
  

             
    

               
       

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-03-12 
Dnr 18SN127 

Ändringar i delegationsordningen 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning
Ändring 1 
”F12. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 
enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef STF” 

Ärendet ligger nu under ”F. Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd” men det gäller 
även Stöd till barn och familjer. I samband med omstruktureringen av den nya 
delegationsordningen har ärendet hamnat på fel ställe och bör flyttas. 
Förslaget är att ärendet flyttas till ”P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m” mellan P1.1 
och P1.2 samt att ”STF” tas bort från delegaten. 
Ny formulering: ”P1.2. Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol 
om återkrav enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL. 9 kap 3 § SoL, Enhetschef ” 

Ändring 2 
I ärendet ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 24 a-24 
g §§ LSS 
Kvalitetscontroller” föreslås att det bör läggas till ”eller motsvarande” som delegat då även 
kvalitetsansvarig mottar och utreder rapporter. 
Ny formulering: ”A1.7. Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah. 14 kap 2-7 §§ SoL, 
24 a-24 g §§ LSS, Kvalitetscontroller eller motsvarande 

Beslutsunderlag 

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

Linda Stenström 
EU-samordnare med kvalitetsansvar 
Socialförvaltningen 



   

 

Ärende 15 

Delgivningar mars 



 

 

 
    

 

     

  

             
             

           
             

   
           
         
            

  
           
               

 
              

      
          

            
          

 

    
  

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-03-07 

§ 169 
Granskning av socialtjänstens interna kontroll 
Diarienr 18SN129 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
I revisorernas planering för 2018 ingår en granskning av kommunens interna kontroll. Syftet 
med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig. 
Kommunrevisionen granskade den interna kontrollen under 2016 och kommer således att 
följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den tidigare granskningen. De 
kommer att granska följande: 
• Om det finns system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll 
• Om system och rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt 
• Om kommunstyrelsen och nämnderna har en fungerande uppföljning och rapportering av 
den interna kontrollen 
• Om de interna kontrollplanerna är baserade på genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
• Om fastställda mål för respektive verksamhet har inverkat på valen av kontrollområden i de 
interna kontrollplanerna 
• Om information och utbildning i intern kontroll har genomförts i tillräcklig omfattning och
på ett effektivt sätt? Är resurserna tillräckliga 
• Vilka avvikelser har uppmärksammats i den interna kontrollen under 2017 

Granskningen kommer att genomföras av Kristian Damlin på KPMG och presenteras för 
revisorerna i juni 2018. Linda Stenström, kvalitetssamordnare, kommer att vara 
socialtjänstens kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
 Granskning av socialtjänstens interna kontroll 
 Granskning Intern kontroll 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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

Perioden 2017 till 2018 
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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 6 0 6 0 12

feb 12 4 3 13

mar 13

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 10 0 9 0

Medel: 5,0 0,0 4,5 0,0 12,5

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 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 71 72 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 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 2 498 2 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 32 819 32 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 44 032 44 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 0 0 0

Antal underställda per arbetsledare 0 0 0

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

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 18 2 2 18

feb 18 2 1 19

mar 18 1 3 16

apr 16 0 1 15

maj 15 0 0 15

jun 15 1 1 15

jul 15 0 1 14

aug 14 2 1 15

sep 15 2 3 14

okt 14 1 2 13

nov 13 2 1 14

dec 14 4 1 17

Summa: 17 17

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 17 2 2 17

feb 17 3 1 19

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 5 3

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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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 0 0 11

mar 11

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 3 2 63

mar 63

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 4 5

Medel: 2,0 2,5 62,5

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 

 
       

 

            
 

       

           
                 

               
                 

              
                

              
                 

               
        

      
         
       
      
    

           

              
         

             

      
 

             
 

     

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-19 

§ 7 
Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 
Diarienr 17KS702 

Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver beslut från 1995-12-18, § 231, om avgifter för kopior av 
allmänna handlingar. 

Kommunfullmäktige antar avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1995-12-18, § 231, om avgifter för kopior av allmänna 
handlingar. Denna taxa ger det möjligt att ta ut en avgift för papperskopior i A4- format på 
mer än 10 sidor men inte för digitala handlingar. Utvecklingen sedan 1995 har inneburit att 
det har tillkommit fler format och lagringsmedia vilket gör att det finns ett behov för en ny 
taxa. 

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmän handling som inte 
omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av originalhandlingen. Att på plats 
ta del av allmänna handlingar kostar ingenting. Taxan omfattar inte arbetsmaterial då det inte 
är en allmän handling. Taxan gäller för alla nämnder i Piteå kommun och varje nämnd är en 
egen myndighet. Utöver denna taxa har varje nämnd möjlighet att ta beslut om avgift för 
verksamhetsspecifika typer av handlingar som inte ingår i avgiftstaxan. 

För följande typer av handlingar gäller taxan: 
a) kopia av allmän handling på papper A4- A0 format 
b) kopia eller utskrift av elektronisk lagrad information 
c) kopia av fotografier, film eller ljudupptagning 
d) bestyrkande kopia allmän handling. 

Taxan innebär att avgift tas ut både för papperskopior och digitala kopior. 

Vid en begäran att ta del av information som innebär mer omfattande bearbetning eller 
sammanställningar av information tillkommer en särskild avgift. Varje sammanställning 
kostar 100 kr per för varje påbörjad kvart. De första 15 min är avgiftsfria. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-19 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)



     
 

    
      

  

  

        

           

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 
handlingar 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Avgiftstaxa för utlämnande av 
allmänna handlingar Taxa KF 1995-12-18, § 231 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 2 2018-02-19, § 7 Tillsvidare 
Dokumentinformation Avgiftstaxa för utelämnande av allmänna handlingar och bestyrkta 

kopior 
Dokumentet gäller för Alla anställda i Piteå kommun vid utelämnande av allmän handling 



 

     

   

         

        

  

         

       

   

   

        

         

        

      

Sid 1 

Innehåll 

§ 1 Inledande bestämmelser Sid 2 

Undantag från avgiftstaxan Sid 2 

Avgifter tas ut om enligt följande typer av handlingar Sid 2 

§ 2 Rutiner vid begäran, betalning och utlämnande Sid 3 

Rutinbetonade arbetsinsatser Sid 3 

Bearbetning och sammanställning av information - ej rutinbetonade arbetsinsatser Sid 3 

Vid misstanke om att undgå avgift Sid 3 

Leveransalternativ och betalningsrutiner Sid 3 

§ 3 Avgifter Sid 4 

A) Kopia av allmän handling på papper Sid 4 

B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar Sid 5 

C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning Sid 6 

D) Bestyrkande kopia av allmän handling Sid 6 



 

    

              
                 

              
    

               
      

  
            

         

              
              

   

              
            

                
   

          
      

        

      

        

      

     

Sid 2 

1 § Inledande bestämmelser 

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmän handling som inte 
omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av originalhandlingen. Att på plats ta 
del av allmänna handlingar kostar ingenting. Arbetsmaterial omfattas inte av denna taxa då det 
inte är allmänna handlingar. 

Avgiftstaxan gäller alla nämnder vid begäran om att få kopia, utskrift eller bestyrkt kopia av 
allmänna handlingar.Varje nämnd är en egen myndighet. 

Undantag från avgifter: 
Nämnderna har utöver denna taxa möjlighet att fatta beslut om avgifter för 
verksamhetsspecifika typer av handlingar som inte ingår i avgiftstaxan. 

Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunens nämnder 
eller i förhållande till de kommunala bolagen, kommunförbund eller gemensam nämnd i vilket 
kommunen är medlem i. 

Den som är registrerad har rätt att vända till personuppgiftsansvarig (nämnden) och få veta 
vilka personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige som rör sin egen person, 
s k registerutdrag. En sådan begäran är kostnadsfri och ska besvaras inom en månad från att 
begäran kommit in. 

Branschorganisationer eller Statistiska centralbyrån som förser kommunen med information för 
jämförande statistik, omfattas inte av avgiftstaxan. 

Avgifter tas ut om enligt följande typer av handlingar 

A Kopia av allmän handling på papper Sid 4 

B Kopia eller utskrift av digitala allmänna handlingar Sid 5 

C Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning Sid 5 

D Bestyrkande kopia av allmän handling Sid 6 



 

       

  
           

            
             
                  

           
         

        
          
               

   

      
              

             
             

                
  

  
          

           
        

              
          

    

           
           

   

          
 

           
          

        

            
        

     

Sid 3 

2 § Rutiner vid begäran, betalning och utlämnande 

Rutinbetonade arbetsinsatser 
Avgiftstaxan gäller om arbetsinsatsen att fram allmänna handlingar och handlägga ärendet 
anses vara rutinbetonad. Med en rutinbetonad arbetsinsats avses att myndigheten med enkelhet 
och utan nämnvärda komplikationer eller extra kostnader ska kunna ta fram begärd handling. 
Tar det mer än 4-5 timmar att ta fram begärd information är det inte att anse som en 
rutinbetonad arbetsinsats. Att göra sammanställningar och bearbetning av material som finns 
förvarat hos myndigheten kan anses vara ett betydande merarbete. 

Bearbetning och sammanställning av information – ej rutinbetonade arbetsinsatser.
Önskas mer omfattande bearbetning eller sammanställningar av information tillkommer en 
särskild avgift. Varje sammanställning kostar 100 kr per för varje påbörjad kvart. De första 15 
min är avgiftsfria. 

Vid misstanke om att undgå avgift 
Om handläggaren kan anta att någon försöker undvika att betala för kopior genom att 
återkomma med småbeställningar som understiger 10 sidor och det är uppenbart att begäran 
avser samma ärende, kan handläggaren göra en tjänsteanteckning om hur många sidor som 
lämnats ut vid varje tillfälle. Detta kan sedan användas som underlag för att betalning ska avse 
hela ärendet. 

Leveransalternativ och betalningsrutiner 
 Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post. 

 Den myndighet inom Piteå kommun som handlägger utlämnandet av den allmänna 
offentliga handlingen ansvarar över att redovisningen sker korrekt. 

 Avgiften kan erläggas kontant, via Swish för de nämnder som har Swish, mot faktura 
eller genom inbetalning på kommunens plusgirokonto 1272-30-1. Vid inbetalning på 
kommunens plusgirokonto ange konteringsnummer. 

 Vid kontakt betalning ska betalning ske hos ekonomiavdelningen och kvitto uppvisas 
att betalning skett innan utlämnandet. Viktigt att nämnden anger konteringen till 
ekonomiavdelningen och summan. 

 Avgiften kan även faktureras av nämnden eller genom ekonomiavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. 

 Handlingarna kan skickas med postförskott eller som rekommenderat brev om det 
behövs. Sekretessbelagd information ska alltid skickas med rekommenderat brev. För 
porto och priser hänvisas till Post Nords webbplats. 

 Önskar beställaren få informationen överförd till USB, CD, DVD eller annat digitalt 
lagringsmedium debiteras beställaren inköpspriset plus 25 procent moms. 

 I kopieringsavgifterna är moms inkluderat. 



 

  
               

       

  

   
     

  
  

    
    
    

    
    

   
   

    

   
 

  

   
     

  
  

    
    

     
    
    

   
   

    

   
 

  

   
          

    
    

    
    

   
  

Sid 4 

3 § Avgifter 
För kopior eller bestyrkande enligt 1 § första stycket A) – D) utgår följande avgifter: 

A) Kopia av allmän handling på papper 

Format vid utlämnande 

Format A4 Avgift Svart/vitt Avgift Färg Notering 
Papperskopia 1-9 sidor 0 kr 4 kr/sida. 

Gäller oavsett 
antal sidor. 

Avgifterna för scanning 
och vid utskick genom e-
post gäller som för 
svart/vita kopior även om 
orginalet är i färg. 

Dubbelsidig kopia räknas 
som två sidor. 

Papperskopia sida 10 50 kr Se ovan 

Papperskopia sida 11 
och därutöver 

2 kr/sida Se ovan 

Format A3 Avgift Svart/vitt Avgift Färg Notering 
Papperskopia 1-9 sidor 0 kr 10 kr/sida. 

Gäller oavsett 
antal sidor. 

Avgifterna gäller även vid 
skanning och vid utskick 
via e-post gäller som för 
svart/vita kopior även om 
organialet är i färg. 

Dubbelsidig kopia räknas 
som två sidor. 

Papperskopia sida 10 50 kr Se ovan 

Papperskopia sida 11 
och därutöver 

2 kr/sida Se ovan 

Format A2 Avgift Svart/vitt Avgift Färg Notering 
Oavsett antal sidor av 
papperskopior 

15 kr/sida 40 kr/sida Avgifterna för scanning 
och vid utskick genom e-
post gäller som för 
svart/vita kopior även om 
orginalet är i färg. 

Dubbelsidig kopia räknas 
som två sidor 



 

   
          

    
     

    
    

   
   

   
          

    
     

    
    

   
  

        

  
  

    
    
   

 

     
    

Sid 5 

Format A1 Avgift Svart/vitt Avgift Färg Notering 
Oavsett antal sidor av 
papperskopior 

20 kr/sida 40 kr/sida Avgifterna gäller även vid 
skanning och vid utskick 
via e-post gäller som för 
svart/vita kopior även om 
organialet är i färg. 

Dubbelsidig kopia räknas 
som två sidor 

Format A0 Avgift Svart/vitt Avgift Färg Notering 
Oavsett antal sidor av 
papperskopior 

30 kr/sida 60 kr/sida Avgifterna gäller även vid 
skanning och vid utskick 
via e-post gäller som för 
svart/vita kopior även om 
organialet är i färg. 

Dubbelsidig kopia räknas 
som två sidor. 

B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar 

Format vid utlämnande 
Format Avgift Notering 
Elektroniska kopior 0-15 minuter: 0 kr 

Därefter 100 kr / 
påbörjad 15 min. 

Pappersutskrifter - För priser och regelverk för 
pappersutskrifter, se A i tabellen 



 

       

  
  

   
 

    
   
   

       
   

  
  

   
    

     
  

 

    
 

     
    
   

     
 
    
  

    
 
    
  

     

                
             

 

     
     

Sid 6 

C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning 

Format vid utlämnande 
Format Avgift Notering 
Digital kopia av 
analogt fotografi 

0-9 sidor = 0 kr 
10 sidor= 50 kr 
11- utöver= 2 kr/sida 

Digital kopia av digitalt 
fotografi 

1-9 kopior: 0 kr 
10:e kopian: 50 kr 
11-utöver= 2 kr/sida 

Papperskopia eller 
utskrift på fotopapper 
eller annat papper, god 
kvalitet 

4 kr per bild + 
inköpspris för 
fotopapper 

Papperskopia eller utskrift på 
myndighetens skrivare. 

Avskrift av 
ljudupptagning 

0-15 minuter: 0 kr 
Därefter 100 kr / 
påbörjad 15 min. 

Kopia av ljuduptagning Inköpspris + moms 
0-15=0 kr 
Därefter 100 kr / 
påbörjad 15 min. 

Kopia av videofilm Inköpspris + moms 
0-15=0 kr 
Därefter 100 kr / 
påbörjad 15 min. 

D) Bestyrkande kopia av allmän handling 

Här avses begäran av kopia på allmän handling i syfte av bevisvärde, t.ex. vid avskrift av 
skolbetyg ifrån betygskataloger. Varje sådan avskrift kan debiteras med en kostnad av 50 
kronor/styck. 

Beslutad i KF 1995-12-18, § 231 
Reviderad av KF 2018-02-19, § 7 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-02-19 

§ 8 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
Diarienr 17KS753 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillfällig dödsboförvaltning. 

Ärendebeskrivning
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes hem och 
egendom genom att betala skulder och för-dela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om 
särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra dödsboanmälan och i 
vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 

När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den 
dödes egendom under boets utredning. När dödsbodelägare eller efterlevande make som inte 
är delägare inte kan ta hand om boet så är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är enligt 
ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägarna 
hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så 
kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart som möjligt överlämna dödsboet till 
delägarnas förvaltning. 

Piteå kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning. Under det 
senaste året har ett flertal ärenden passerat där förutom kontakter med fordringsägare, 
skatteverket m.m. i dödsboet även ingått fastigheter som krävt tillsyn innan frågan om vem 
som ska slutlig ansvara för dödsboets avvecklande lösts. Det är därför min bedömning att det 
är lämpligt att ta ut en ersättning för det arbete som handläggare utför för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enlig begravningslagen. 

Socialnämnden föreslog 2017-11-22 § 218 kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp 
per timmes nedlagd arbetstid. 

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

Beslutsunderlag 
 § 218 Socialnämnden 2017-11-22 taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



Socialförvaltningen

Avveckling av fonder



Socialförvaltningen

Uppdrag
• Ta fram förslag för förbrukande av medel i donationsfonder utifrån Länsstyrelsen beslut.

”förbruka tillgångarna för det ändamål som för fonden är bestämt”

• Fonderna som berör socialförvaltningen:

– Carl Eriksons fond
– Piteå Hjälpfond
– Lundmarks fond



Socialförvaltningen

Bakgrund
Införandet av årliga statliga administrativa avgifter riskerar över tid förbruka kapitalet i 
respektive fond vilket redan nu har begränsat fondens ändamål.

Länsstyrelsens villkor för godkännande av tillstånd att förbruka fondernas kapital:
• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
• Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren
• Värdet av tillgångarna vid utgången av de tre senaste åren understigit ett gränsbelopp som 

motsvarar tio gånger gällande prisbasbeloppet.
• Stiftelsen saknar skulder.



Socialförvaltningen

Förslag
• Carl Erikssons fond

– Syfte: Främjande av barns och ungdomars vård och fostran
– Kapital: ca 277 tkr
– Förbrukning av kapitalet inom en 2-3 års period på följande sätt

• År 1: Halva kapitalet till verksamheter inom ”Barn och Familj” (riktade aktiviteter)
• År 2: Resterande kapital erbjuds till privat personer och föreningar att söka

Målgrupp: Barn och ungdomar



Socialförvaltningen

Förslag
• Piteå hjälpfond

– Syfte: Barn –och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade
– Kapital: ca 302 tkr
– Förbrukning av kapitalet inom en 2-3 års period på följande sätt

• År 1: Halva kapitalet erbjuds till privat personer och föreningar att söka
• År 2: Resterande kapital till verksamheter inom ”Barn och Familj”, ”Äldreomsorg” samt ”Stöd till vuxna 

med funktionshinder (riktade aktiviteter)

Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, äldre i behov av stöd 
eller sällskap/gemenskap i vardagen.



Socialförvaltningen

Förslag
• Lundmarks fond

– Syfte: Trivselfrämjande åtgärder för Strömgårdens gästhem
– Kapital: 99 tkr
– Förbrukning av kapitalet under 2018 på följande sätt

• Verksamhetsutvecklaren vid Äldreomsorgen fördelar kapitalet till tio särskilda boenden, Äldrecentra och 
Villa Utkiken (8 tkr/boende).

• Resterande medel används som delfinansiering av äldreveckan 2018

Målgrupp: Äldreomsorgens boenden



 

 
     

      

     

 
     

  
 

 
  

 
 

  
  

 
   

  
 

    
 

 

 
  

 
 

 
 

   
  

   
 

 

     
      

   
 

 

    
    

    
    

 
        

     
    

 
 

   
       

 
  

  
    

    
    

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 1 (14) 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Ulla Persson, SN 
Margith Ström, FUB 
Christer Karlsson, ersättare för Anita Rönnbäck, SRF 
Laila Stålnacke, FSN 
Börje Karlsson, HSO/IFS 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen 
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 

Lennart Thelin, ersättare för Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Peter Forss, BUN 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Ann-Katrin Sämfors, Kultur- och fritid 
Anders Lundkvist, KS 
Agneta Nilsson, Samhällsbyggnadsnämnden 

Tomas Nilsson, avd chef Stöd och omsorg 

Gun-Britt Wiksten, sekreterare 

Tillgänglighetsansvariga: Lars Holmberg, byggnadsinspektör och Lars 
Lundberg, handläggare, BUN 

Paragrafer § 1 - 12 
Gun-Britt Wiksten 

Sven-Gösta Pettersson 

Börje Karlsson, HSO/IFS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags uppsät-
tande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
2018-03-08 

Anslags 
nedtagande 

Socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 



    

   
   

  
 

 

 

   
 

 
 

 
 

  
   

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

________ 

________ 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 2 

KTR § 1 

Mötet öppnas 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och 
förklarar mötet öppnat. En presentationsrunda görs. Tomas Nilsson, ny tf avd 
chef vid Stöd och omsorg berättar att han tillträdde sin tjänst som avd chef den 
12 februari 2018. Kommer senast från samhällsbyggnadsnämnden – kompetens-
försörjning/arbetsmarknadsenheten. Har sitt hjärta i socialtjänsten och dess 
frågor. 

KTR § 2 

Fastställer dagordning 

Dagordningen godkänns. 

KTR § 3 

Val av justerare 

Till justerare utses Börje Karlsson, HSO/IFS 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 4 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 30 november 2017 lades till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 5 

Tillgänglighet 

Lars Holmberg, byggnadsinspektör undrar om rådet har något förslag på vart 
nästa tillgänglighetsvandring ska göras? 

Sven-Gösta Pettersson tycker att föreningarna får tänka på saken och meddela 
Gun-Britt Wiksten när de kommer på något, så meddelar Gun-Britt exempelvis 
Anna Stamblewski, samhällsplanerare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 5 

KTR § 6 

Föreningsbidrag 

Tomas Nilsson, avd chef Stöd och omsorg berättar att i dokumentet ”Ett Piteå 
för alla” finns en punkt om jämställdhet, vilket innebär att kvinnor och män, 
pojkar och flickor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Social-
nämnden har fått i uppdrag utifrån handlingsplanen om mångfald att se över 
hur jämställdhet kan få en roll i föreningsbidraget, därför är det bra om alla 
föreningar rapporterar in antal män och kvinnor i årets ansökan. 

Lennart Thelin, Piteå HjärtLung har gjort uppdelningen på män och kvinnor 
som han lämnar till Gun-Britt Wiksten. 

Föreningarna önskar få föreningsbidraget utbetalt tidigare på året och inte i 
juni. Carina Westbom, verksamhetsutvecklare har fått i uppdrag att se över 
riktlinjerna för föreningsbidrag. 

Lennart Thelin säger att på länsnivå betalar de ut halva bidraget tidigt på året 
och resten i augusti. 

Margith Ström, FUB undrar om inte ansökan om föreningsbidraget för 2018 
och som betalas ut i juni 2018, att samma summa skulle kunna utgå i jan 2019. 
Ansökan 2019 betalas ut i jan 2020. o.s.v. 

Christer Karlsson, SRF säger att SRF har ofta sitt årsmöte någon gång mellan 
januari – mars, och då borde föreningsbidraget kunna utbetalas i maj. 

Lennart Thelin, Piteå HjärtLung tycker att bidraget ska höjas, för när höjdes det 
sist? 

Sven-Gösta Pettersson tycker att det kan vara dags att se över. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 7 

Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 

 Fonder som ska avvecklas 
Sven-Gösta Pettersson hälsar Carmen Karlsson, ekonom välkommen. 
Carmen berättar att socialförvaltningen har fått i uppdrag tillsammans 
med ekonomiavdelningen att ta fram förslag för förbrukande av medel i 
donationsfonder utifrån de beslut Länsstyrelsen fattat. Förslagen ska 
motsvara de ursprungliga ändamålen för respektive fond/stiftelse. 
Se bilaga 1 vilka fonder som berörs och vilket syfte varje fond har. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrar om det kommer någon in-
formation om hur man kan ansöka från fonderna? 

Carmen säger att socialtjänsten, kultur och fritid och barn- och utbild-
ningsnämnden kommer att annonsera gemensamt om hur man kan an-
söka ur fonderna. 

 Berggatan – mögel 
Tomas Nilsson berättar att lägenheterna där brukarna bor och där per-
sonalen vistas, inte är i otjänligt skick enligt de undersökningar som är 
gjorda i byggnaden, men huset är i stort renoveringsbehov. Stöd och 

omsorg tittar på andra alternativ för samtliga brukare på Berggatan. Just 
nu pågår en dialog med Part AB som ska bygga lägenheter uppe vid 
Acusticum. Kontakterna med Munksundsbo fortsätter och Tomas ska 
träffa Munksundsbo på måndag. Dialogen har blivit bättre. 

Eva Lundström, allergiföreningen säger att det finns en risk när männi-
skor vistas i sådana lokaler att en del kan drabbas av korsallergi. 

 Handikapparkeringar på Rådhustorget 
Tomas Nilsson har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen 
och där säger man att det inte finns något beslut att stänga av trafiken 
över rådhustorget. Eventuellt kommer rådhustorget att på prov stängas 
av en till två månader. Några handikapparkeringar kommer varken att 
tas bort eller lägga till några nya. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 7 

 KTR § 7, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 

Handikapparkeringar på Rådhustorget 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar hur det blir om det är fullt 
på handikapparkeringarna och han måste ställa sig på en vanlig P-plats, 
måste han betala då? Han har ju handikapparkeringstillstånd som han 
lägger fram i bilen i vanliga fall. 

Anders Lundkvist, KS, Sven-Gösta Pettersson, ordförande, Tomas 
Nilsson, avd chef, Stöd och omsorg och Agneta Nilsson, Samhälls-
byggnadsnämnden tar med sig frågan. 

Eva Lundström, allergiföreningen undrar hur man gör när tekniken inte 
fungerar och inte heller kortbetalning när man ska parkera? 

Anders Lundkvist, KS säger att all teknik kan missa och då får man lösa 

det då. 

 Kötid till särskilda boenden och daglig verksamhet 
Tomas Nilsson berättar att det är sex personer som står i kö till särskilt 
boende. En person av dessa kommer att erbjudas plats under mars-april. 

Margith Ström, FUB undrar hur det är med ”Krisberedskapen” för våra stöd-
och omsorgsboenden? 

Tomas Nilsson säger att samtliga 290 kommuner har fått i uppdrag för ökad 
krisberedskap i Sverige, hur gör vi, vid en mindre eller större kris. 

Samtliga förvaltningar i kommunen jobbar för att kunna trygga våra brukare 
vid en krissituation. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 7, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 

Margith Ström, FUB berättar att vid deras sista årsmöte framkom det att det är 
lång väntetid för brukare när de ska åka från Furunäsets dagliga verksamhet, 
har även hänt att en person inte fått hjälp med att spänna fast bilbältet. 

Vid ett studiebesök i Östersund berättade de att de kör arbetsresor själva. 

Margith säger att tidigare utbildades taxichaufförer om olika funktionsnedsätt-
ningar. Idag har taxi stor genomströmning av chaufförer, vilket gör att taxi inte 
hinner ha utbildningar som tidigare. Margith menar att enklare utbildningar 
borde de ändå kunna ha för sina chaufförer. 

Tomas Nilsson säger att de utreder och tittar på om kommunen ska börja köra 
egna arbetsresor till och från daglig verksamhet, men inte resor med special-
fordon. 

Margith undrar: Vid en kris, vad händer med de som har Svensk Dos? 

Ann-Katrin Sämfors, kultur- och fritid berättar att broschyren ”Fritid för alla” 
(Fralla) är uppdaterad. Det är en broschyr för barn, unga och vuxna i behov av 
särskilt stöd. 

En handlingsplan om friluftsliv har tagits fram. Behöver tas av fler nämnder 
som samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. 

Laila Stålnacke, fastighets- och servicenämnden berättar att storköket på 
Solanderskolan i Öjebyn kommer att laga och leverera mat till Luleås äldre-
boenden och hemtjänst. Samarbete med Luleå kommun kör 3 ggr/v. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 9 

KTR § 7, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 

Margith Ström, FUB undrar om det finns något att informera om när skolan ska 
flyttas från Norrmalm? 

Anders Lundkvist, KS säger att allt ska flyttas till Christinaskolan, vet inga 
detaljer eller om verksamheterna kommer att rymmas i befintliga lokaler eller 
om det måste byggas nytt. 

Margith Ström, FUB undrar om man kommer att få lämna synpunkter, förr 
fanns Hem och skola. 

Anders Lundkvist säger att de diskuterar nu, vet inget mer i dagsläget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 8 

Framtidens Stöd och omsorg 

Tomas Nilsson säger att det inte finns något nytt att informera om 
Framtidens Stöd och omsorg. Tjänstemännen har inget tydligt uppdrag idag. 

Christer Karlsson, SRF undrar om brukarperspektivet finns med? 

Sven-Gösta Pettersson berättar att Framtidens Stöd och omsorg hade uppstart i 
maj 2013. Hur ser Framtidens Stöd och omsorg ut om 10 år. Det har ”hackat” 
på vägen, nästan alla i arbetsgruppen är utbytta på grund av olika anledningar. 
Det sista som gjordes var en medborgardialog. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 9 

Socialnämndens underskott 
HRM-rapport 

Anders Lundkvist berättar att under hösten 2017 gjordes en övergripande ge-
nomlysning av verksamheten inom socialtjänsten, Piteå kommun. 

 Röda siffror under flera år 
 Flera granskningar och utredningar har genomförts 
 Fortsatt röda siffror 
 Uppdrag av kommunchefen att genomföra en övergripande genomlys-

ning 
 Översiktligt 
 Lyssna in chefers, medarbetares, brukares och politikers tankar och 

ideér 

 Resultat från samtalen 
 Brister i styrning i ledning, politik och förvaltning 
 Låg tillit och förtroende till varandra 
 Oklarheter kring politikens Vad och förvaltningens Hur 
 Ekonomiska förutsättningarna är otillräckliga 
 Outvecklat analysarbete 
 Avsaknad av omvärldsbevakning och kompetensutveckling 
 Överlag nöjda brukare och anhöriga 

 Analysarbete på ekonomin 

HRMs rekommendationer 

1. Stärk och synliggör styrning och ledning för politiker och tjänstemän 
2. Tydliggör politikens och tjänstemännens roller och ansvar 
3. Stärk relationer och skapa tillit och förtroende mellan politiker och 

tjänstemän 
4. Säkra resursfördelningen för socialtjänsten 
5. Ta kontrollen över ekonomin viktigt enligt HRM 
6. Stärk det systematiska kvalitetsarbetet att omfatta alla medarbetare 
7. Stärk socialtjänsten status och stolthet 
8. Förbättra arbetsmiljön 

9. Stärk socialtjänsten som attraktiv arbetsgivare 
10. Fortsätt med ert uthålliga innovationsarbete 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 12 

KTR § 9, forts 

Socialnämndens underskott 
HRM-rapport 

Nuläge 

Kommunchefen har uppdrag av kommunstyrelsen, KS att återkomma med åt-
gärdsförslag. 

Kommunledningsförvaltningen ger extra support till socialförvaltningen. 

En fördjupad genomlysning av ekonomin genomförs av en extern konsult. 

Ska komma till en åtgärdsplan. 

Rapporten ska vara klar inom några veckor. Konsulten träffar Tomas Nilsson 
till veckan, har träffat alla ledamöter. 

Laila Stålnacke, fastighets- och servicenämnden undrar hur vi ligger till i för-
hållande till andra kommuner? 

Tomas Nilsson, avd chef, Stöd och omsorg säger att tittar vi totalt vad vi kostar 
i Piteå har vi billig kostnad per individ mot motsvarande kommuner. I försörj-
ningsstöd, missbruk och bland barn och unga ökar volymerna och då ökar även 
kostnaderna. 

Börje Karlsson, HSO/IFS anser att man måste se till helheten, måste titta på 
allt, skola och socialtjänsten, att sätta in hjälp i tidigt skede. 

Tomas Nilsson säger att det är frivilligt att ta emot stöd och insatser från social-
tjänsten om det inte är tvångsrelaterat. 

Anders Lundkvist, KS säger att det finns en bra samarbete med polisen. Det är 
ett långsiktigt arbete. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 10 

Övriga frågor 

Val av ersättare till kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott för Mats 
Vikgren som har avsagt sig uppdraget. 

Sven-Gösta Pettersson berättar att vid förra sammanträdet den 30 november 
2017 valdes Tord Eliasson, diabetesföreningen som ersättare för Mats Vikgren 
i kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott. Vid protokollskrivandet upp-
täcker Gun-Britt Wiksten att Tord Eliasson redan sitter som ersättare för 

Margith Ström i kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott, därför måste en 
ny väljas idag. Nytt förslag från föreningarna är: Thomas Hedlund, Piteå älvdal 
Neuro. 

Beslut: Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro väljs som ersättare för Mats 

Vikgren i kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-03-08 

KTR § 11 

Nästa möte 

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir fredag den 25 maj 2018, 
klockan 09:00 i Tomas Nilssons arbetsrum på våning 2, Stadshuset. 
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att 
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid 
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet. 

Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 7 juni 2018, klockan 08:30 i 
Ovalen vid Stadshusets entré. 

KTR § 12 

Avslutning 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 2018 
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Återrapportering av 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-03-12 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan mars 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för mars som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Tjänstemannaberedskap 
- Ändrat förfarande föreningsbidrag 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år 
- Arbeta med unga med missbruksproblematik 
- Utreda förutsättningarna för ett barn- och ungdomsboende enligt 9 kap 8 § LSS i 
Hummerstigens lokaler 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 
- Begäran om yttrande från riksdagens ombudsmän (JO) angående ansökan om personlig 
assistans 
- Remiss – ett fönster av möjligheter. Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende 
- Granskning av socialtjänstens interna kontroll 
- Promemoria: Kommunens informationsskyldighet enligt LSS 
- Riktlinjer för placering barn och unga 
- Riktlinjer för vuxna med missbruk och beroende 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

 

Ärende 18 

Ordförande/socialchef informerar 
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Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 20 

Av ledamöterna väckta ärenden 


	Kallelse för Socialnämnden 2018-03-28.pdf
	18SN7 Val av justerare samt tid och plats för justering
	18SN30 Utvalda ärenden 2018
	18SN15 Månadsuppföljning ekonomi februari 2018 (Ej ÄO)
	Månadsuppföljning ekonomi februari 2018
	månadsuppföljning februari 2018
	SN bild februari 2018
	18SN136 Fördelning av ospecificerad investeringsram
	17SN164 Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017/019974
	Kompletteringar till arbetsmijlöverket ärende 2017/019974
	Begäran komplettering AMV.
	Kompletteringar till arbetsmiljöverket ärende 2017
	Riskbedömningar och handlingsplaner
	Stöd till försörjning
	18SN105 Ny klagomålshantering i hälso- och sjukvården
	Ny klagomålshantering hälso- och sjukvård
	Rutin klagomålshantering HSL
	18SN124 Säkerhetsberättelse 2017
	Säkerhetsberättelse 2017
	Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2017
	18SN123 Digitaliseringsplan 2018-2020
	Digitaliseringsplan 2018-2020
	Digitaliseringsplan Socialtjänsten 2018-2020
	18SN110 Socialnämndens årsredovisning 2017
	Socialnämndens årsredovisning 2017
	Årsredovisning socialtjänsten övergripande 2017
	Årsredovisning ÄO 2017
	Årsredovisning_2017_SO_Bilaga
	18SN100 Utvärdering av test av positioneringslarm vid vård- och omsorgsboenden
	Utvärdering av test med positioneringslarm
	18SN125 Omföring Framtidens äldreomsorg
	Omföring Framtidens äldreomsorg
	18SN106 Jour och beredskap under våren och sommaren 2018
	Jour och beredskap under våren och sommaren 2018
	17SN321 Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning
	Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 2017
	Rapport grundläggande granskning 2017
	18SN127 Ändringar i delegationsordningen
	Ändringar i delegationsordningen
	18SN130 Delgivningar mars
	§169  Granskning av socialtjänstens interna kontroll
	Redovisning av ärendeflödet_2018-03-21
	§7  Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar
	Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar
	§8  Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 
	Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08
	Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-03-08
	18SN9 Delegationsbeslut 2018
	18SN10 Återrapportering av ärendebevakningslistan
	Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018
	18SN11 Ordförande/socialchef informerar
	18SN32 Kontaktpolitikerna har ordet
	18SN31 Av ledamöterna väckta ärenden

