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Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Tid Onsdag 16 maj 2018 kl. 10:00-17:30 

Plats Sammanträdesrummet Ovalen 

Ärenden Enligt bilagd dagordning 

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

Adjungerade ersättare Åsa Marklund (S) 
Tommy Bjernhagen (NS) 

Övriga deltagare Eva Börjesson Öman, t f socialchef 

Agnetha Eriksson (S) Eva-Lena Lundberg 
Ordförande Sekreterare 
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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 18SN7 

Förslag på justerare: Monika Karlsson 
Förslag på tid och plats för justering: måndag 21 maj, kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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3. Månadsuppföljning ekonomi april 2018 
Diarienr 18SN15 

Förslag till beslut
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. 
Verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna ska påbörja en fördjupad ekonomisk analys 
där enskilda gruppboendens kostnadsutveckling ses över. Uppdraget är att gruppboendena ska 
klara sin budget med det tillskott nedläggningen av Hummerstigen medförde. Förslag till beslut 
är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med april 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -15,6 mkr. Prognosen för 
helåret är en budgetavvikelse på -46,9 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet 
av anmälningar och ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat markant 
jämfört med 2017 vilket också ökat kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar 
på institutionsvård varit på en låg nivå under årets fyra första månader vilket bidragit till lägre 
kostnader. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,5 mkr och beror på en 
kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med april -1,2 mkr och prognosen för helåret är 
– 4,6 mkr. Det är beställare hemtjänst som står för största delen av budgetavvikelsen, -4,4 mkr 
vilket beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilda boendena har en prognos på -0,8 
mkr. De övriga verksamheterna inom äldreomsorgen håller sin budget. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi april 2018 
 SN bild april 2018 
 månadsuppföljning april 2018 
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4. Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 
Diarienr 18SN17 

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att vid varje Socialnämndssammanträde redovisa 
aktiviteter för att åtgärda det negativa resultatet i budgeten och samtidigt stärka kvalitén i 
verksamheten. Socialtjänstens verksamheter i Piteå kommun har under flera år haft negativt 
resultat trots ett kontinuerligt arbete för att leverera högkvalitativa tjänster till medborgarna till 
låga kostnader för verksamheterna. På uppdrag av socialnämnden har det här dokumentet 
skapats för att sammanställa de genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen har och 
kommer att arbeta med under 2018 för att nå budget i balans. Målet med uppdraget är att kunna 
på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åtgärder som 
förvaltningen jobbar med. Samt att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller 
bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller resultat. Uppdraget 
omfattar alla socialtjänstens verksamheter där nämnden tillsammans med förvaltningen 
bedömer att det finns utrymme för besparingar utan att kompromissa socialtjänstens kvalitet i 
tjänsterna som erbjuds till medborgarna. 
Tanken bakom det här dokumentet är att det ska bli ett levande dokument som ständigt 
utvecklas och förändras i samma takt som verksamheterna i socialtjänsten utvecklas och 
förändras. Uppdraget kommer att fortsätta tillsvidare. 
För att ett åtgärdsförslag ska flyttas upp i tabellen pågående åtgärder ska bifogad mall vara
ifylld. Åtgärden är genomförd när beslut är taget i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 
 Socialförvaltningens aktiviteter för att nå budget i balans 2018-04-26 
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5. Rutin för att förebygga och behandla undernäring 
Diarienr 18SN183 

Förslag till beslut
Godkänna rutinen för att förebygga och behandla undernäring 

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd, Förebyggande av och 
behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) som gäller från 1 januari 2015. Föreskriften 
ställer krav på rutiner inom hälso- och sjukvård i region och kommunal verksamhet och inom 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

Undernäring är vanligt förekommande, främst bland svårt sjuka och äldre. Undernäring är ofta 
både underdiagnostiserat och underbehandlat. Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka 
och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas. 

Beslutsunderlag 
 Rutin för att förebygga och behandla undernäring 
 Rutin för att förebygga och behandla undernäring 
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6. Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
som utgör risk för patientsäkerheten 
Diarienr 18SN184 

Förslag till beslut 
Godkänna rutinen för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för 
patientsäkerheten 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 kap. 7§ patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren anmäla till IVO om det 
finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och 
sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten. Lag (2012:957). 

Beslutsunderlag 
 Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för 

patientsäkerheten 
 Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
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7. Förslag till tillsättande av dataskyddsombud 
Diarienr 18SN172 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att finansiera tjänst som dataskyddsombud 
enligt föreslagen kostnadsfördelning. 

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att utse Ulf Gustafsson till 
dataskyddsombud för Piteå kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Detta 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. 
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga 
att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen 
och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att 
reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett 
sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna är det 
organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

Förslag 
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå 
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning. 
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 

Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 
översyn av kostnader och fördelning ske. Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas 
genom att alla nämnder och bolag bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 
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kr vardera och dels en kostnad som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal 
anställda som grund. Socialförvaltningen/Socialnämndens del i detta blir 
204 055 kr. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till tillsättande av Dataskyddsombud 
 §52 Förslag till tillsättande av Dataskyddsombud 

Expedieras till
Ulf Gustafsson 
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8. Förslag till tillsättande av personuppgiftssamordnare för 
socialtjänsten 
Diarienr 18SN191 

Förslag till beslut 
Att utse Krister Vikgren (IT-samordnare) till personuppgiftssamordnare för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO) och i varje förvaltning i Piteå kommun en personuppgiftssamordnare. 
Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Personuppgiftssamordnares uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
i socialförvaltningen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnare ska också bevaka att reglerna följs. Det 
innebär att verksamheterna måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete med stöd av 
personuppgiftssamordnaren. 
Personuppgiftssamordnare ska rapportera till socialtjänstens ledning. Samordnaren ska se till att 
det finns en handlingsplan för GDPR för socialtjänsten, att alla verksamheter är informerade om 
att den finns och att de aktivt deltar i förvaltningens dataskyddsarbete. Samordnaren ska se till 
att det finns rutiner så att förvaltningens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland 
annat genom utbildning och intern granskning. 
Personuppgiftssamordnare har också uppgiften att vara kontaktperson för socialtjänstens 
verksamheter i GDPR frågor och kontaktperson mellan socialförvaltningen och kommunens 
dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till tillsättande av Personuppgiftssamordnare för socialtjänsten 
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9. Rapportering av verkställda beslut-LSS, kvartal 1 2018 
Diarienr 18SN197 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2018 till kommunfullmäktige 
och revisorerna. 

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

Under kvartal 1 fanns det 10 gynnande ej verkställda beslut. Sex st beslut om särskilt boende, 3 
st beslut om daglig verksamhet och 1 st kontaktperson. 2 st boendebeslut har verkställts under 
kvartalet och 1 st personer har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet under 
kvartal 2 - 2018. Resterande personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Beslut om daglig verksamhet så har 1 st beslut verkställts under kvartalet. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att upprättas och presenteras 
såväl verksamhet och politik. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av verkställda beslut-LSS, kvartal 1 2018 
 Rapportering LSS - Avidentifierad 
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10. Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 1 2018 
Diarienr 18SN196 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 - 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 1 fanns det totalt 14 beslut som ej verkställts inom tre månader. 3 st beslut avser 
sysselsättning. Åtta ärenden avser kontaktfamilj. 3 st avser kontaktperson. Under kvartal 1 så 
har 8 st beslut verkställts, företrädesvis så har det varit kontaktperson som har kunnat 
verkställas, dessa är 6 st till antalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 
kontaktfamilj/kontaktperson har hittats alternativt matchats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal 1 fanns totalt 16 beslut som ej verkställts inom 3 månader, samtliga beslut om 
särskilt boende. 10 av besluten avser personer med särskild boendeform i tillfälligt boende på 
Villa Utkiken i väntan på permanent plats varav 2 har erbjudits plats och verkställts under 
kvartal 1 respektive verkställs under början av kvartal 2. 6 beslut avser personer som väntar i 
ordinär boendeform varav 3 är verkställda under kvartalet och 3 hade kunnat verkställas men 
personerna avböjde erbjuden plats. 2 av dess 3 beslut hade dessutom kunnat verkställas före 3 
månader om personerna tackat ja. Dessa 2 personer har återtagit ansökan om särskilt boende 
under kvartalet. 

Medborgare 

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

Äldreomsorg 
Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och nattetid 
istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst och
hemsjukvård. Även andra insatser som exempelvis dagverksamhet och avlösning är eller kan bli 
aktuella. Ibland är det anhöriga som ansvarar för omvårdnaden. Tiden fram tills att en 
inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, missnöje samt att 
behov av anhörigas stöd ökar. Även att anhörigas behov av stöd och avlastning ökar. 
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Verksamhet 

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

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

Fördröjning av verkställighet gällande beslut om Vård och omsorgsboende orsakas främst av 
platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar 
behoven. Boendebestånd med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården 
är i vissa fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Munkbergas samt ett antal på Österbos 
lägenheter med små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa förflyttningshjälpmedel 
krävs. Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande åtgärder som nu är gällande 
på Norrgården leder till fördröjning i verkställigheten. Det finns en samverkan med 
fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta ytskiktsrenovering. I vissa 
fall fördröjs verkställigheten på grund av att erbjudanden avböjs med anledning av boendets 
geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt 
med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det största 
behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på ärendedragning inför 
beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. Prioriteringen styrs även i hög 
grad till personer vid utskrivning från slutenvården som inte kan återgå till ordinär boendeform 
där kommunen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut om särskilt boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform både dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 
hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i 
förekommande fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, 
återkommande kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning om 
den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som ges samt 
eventuellt andra insatser som beviljas i avvaktan på verkställighet 

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

Äldreomsorgen 
Oklart om det kommer att utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut - SoL, kvartal 1 2018 
 Rapportering SoL SO - Avidentifierad 
 Rapportering SoL ÄO - Avidentifierade 
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11. Delgivningar maj 
Diarienr 18SN198 

 §97 Resultat Tillitsbarometern 2017 
 Rapport Tillitsbarometern Piteå 
 KPR Protokoll 2018-03-08 
 KPR Protokoll 2018-03-08 - bilaga "En bättre plats att åldras på 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-05-07 
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12. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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13. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
Diarienr 18SN176 

Förslag till beslut 
Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
2018-04-25 Yttrande till förvaltningsrätten 
2018-04-26 Upphävande av omedelbart omhändertagande LVM 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

(17 av 24)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-05-16

14. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för maj som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan – inflyttning 2018-09-01 till nytt boende 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg
- Ändrat förfarande föreningsbidrag – redovisas i september 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – utreds under året 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 
- Tjänstemannaberedskap – utredning klar från Barn och familj 
- Utreda kostnader för förbrukningsartiklar för boende på vård- och omsorgsboende med 
utgångspunkt i riksnorm för hygien i syfte att hitta ett enhetligt system 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
 Ärendebevakningslistan maj 2018 

(18 av 24)



Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-05-16

15. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 

(19 av 24)



  

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-05-16

16. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 

(20 av 24)



   

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-05-16

17. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 

(21 av 24)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-05-16

18. TEMA: Framtidens stöd och omsorg 

(22 av 24)



  

 

 

 
 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-05-16

19. Stödboende för personer med missbruk och beroende i Piteå 
Diarienr 18SN192 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ger Psykosocialt stöd till vuxna i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. 

Ärendebeskrivning 
Inom Piteå kommuns missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG), möter vi många 
personer med missbruk och beroende som har svårigheter att på helt egen hand klara sin vardag. 
Orsakerna till det kan vara flera; flera har aldrig kunnat komma igång med ett vuxenliv p g a sitt 
missbruk och saknar förebilder, kunskaper, vanor och/eller erfarenheter. Andra behöver lång tid 
för att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på hemmaplan utan stöd blir 
för svårt. För vissa kan även samsjuklighet med neuropsykiatriska/psykiatriska 
funktionsnedsättningar hindra dem att kunna leva helt självständigt. En väsentlig del för 
återhämtning och rehabilitering är bostad, ordnad ekonomi och meningsfullt innehåll i sin 
vardag som t ex arbete/studier, fritidsaktiviteter och ett socialt sammanhang. Idag finns inga 
insatser i vår kommun som möter upp de behov av stöd i vardagen för personer med missbruk 
och beroende som beskrivs ovan. 

För flera av dem som fått bistånd till behandling på behandlingshem synliggörs under 
behandlingstiden individens eventuella svårigheter i vardagen. Det kan vara allt från att ta hand 
om sin egen person till att ta kontakt med myndigheter. Många personer med missbruk har 
någon form av samsjuklighet, alltså förutom sin beroendesjukdom även psykiatriska- och/eller 
neuropsykiatriska diagnoser. Efter en tids drogfrihet blir det mer tydligt vilka eventuella 
kognitiva svårigheter andra diagnoser ger. Att hitta egna strategier för att hantera livet drogfritt 
och klara svårigheter i vardagen är en del av behandlingen på ett behandlingshem. Vi bedömer 
att det finns möjlighet att korta behandlingstiden på institution för en del av de Pitebor som 
genomgår behandling på behandlingshem om det fanns ett alternativ som erbjuder vardagsstöd 
och trygghet på hemmaplan. 

Beslutsunderlag 
 Stödboende för vuxna med missbruk 
 Stödboende 2018-05-07 

(23 av 24)



 
 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-05-16

20. Skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och familjer 
Diarienr 18SN178 

Förslag till beslut
Socialnämnden har informerats angående skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och 
familjer, gällande förslag på insatser samt revidering av nuvarande insatser. Socialnämnden ger 
Stöd till barn och familjer i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. 

Ärendebeskrivning
Socialsekreterare från Barn och ungdomsgruppen har över en överskådlig tid uttryck avsaknad 
av tillräckliga insatser på hemmaplan i Piteå för att på ett effektivt sätt kunna möta upp behov 
och efterfrågan, som i sin tur leder till ett varaktigt och tillfredsställande förändringsarbete. De 
insatser som kommunen idag erbjuder bedöms inte vara tillräckliga och arbetsgruppen upplever 
otillfredsställelse att ej kunna erbjuda, motivera och verkställa insatser utifrån insamlad 
information, bedömning och uttryckligt behov. Förslag som nämns i skrivelse (bilaga 1) liknar i 
mångt och mycket det redan idag påbörjade arbetet av översyn av öppenvården Barn och 
familjer. I översynen kommer uppsökande, motiverande och aktiverande insatser att ses över, 
detta med avsikt för att utöka hemmaplansalternativen som i förlängningen kan, bör, leda till 
färre antalet uppbrott och placeringar och barn och unga. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och familjer 
 Skrivelse BoU 

(24 av 24)



   

 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

 

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

   

Ärende 3 

Månadsuppföljning ekonomi april 
2018 



 

 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-08 
Dnr 18SN15 

Månadsuppföljning ekonomi april 2018 

Förslag till beslut
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. 
Verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna ska påbörja en fördjupad ekonomisk analys 
där enskilda gruppboendens kostnadsutveckling ses över. Uppdraget är att gruppboendena ska 
klara sin budget med det tillskott nedläggningen av Hummerstigen medförde. Förslag till 
beslut är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med april 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -15,6 mkr. Prognosen för 
helåret är en budgetavvikelse på -46,9 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet 
av anmälningar och ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat 
markant jämfört med 2017 vilket också ökat kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet 
placeringar på institutionsvård varit på en låg nivå under årets fyra första månader vilket 
bidragit till lägre kostnader. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,5 mkr och 
beror på en kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med april -1,2 mkr och prognosen för helåret 
är – 4,6 mkr. Det är beställare hemtjänst som står för största delen av budgetavvikelsen, -4,4 
mkr vilket beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilda boendena har en prognos på 
-0,8 mkr. De övriga verksamheterna inom äldreomsorgen håller sin budget. 

Beslutsunderlag 
SN bild april 2018 
Månadsuppföljning april 2018 

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

Stefan Wiksten 
Ekonom/controller 
Socialförvaltningen 



    
       

      

  

 

    

  

   

   

   

    

  

   

     

   

   

   

   

    

   

    

      

   

   

     

   

   

   

         

        

           

           

          

          

    

   

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

Verksamhet 

Budget jan-

april 2018 

Utfall jan-

april 2018 

Budgetavvikelse 

jan-april 2018 

Utfall jan-april 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-april 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

10 039 

547 

1 283 

7 610 

599 

8 844 

614 

1 297 

6 239 

694 

1 195 

-67 

-14 

1 371 

-95 

10 589 

534 

5 143 

3 565 

1 348 

-2 231 

-2 

-1 199 

94 

-1 124 

28 319 

1 642 

3 850 

22 827 

0 

765 

0 

0 

880 

-115 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

STÖD O OMSORG 111 377 126 899 -15 522 116 413 -12 268 327 298 -43 078 -38 222 

Avdelningsgemensamt 6 933 8 027 -1 095 6 241 534 6 930 -1 088 2 553 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

333 

-303 

2 058 

4 844 

60 

-323 

2 784 

5 506 

273 

19 

-726 

-661 

252 

-323 

1 334 

4 977 

81 

26 

639 

-212 

1 000 

-910 

6 840 

0 

500 

0 

-900 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

Stöd till försörjning 14 976 17 014 -2 038 15 401 -348 44 924 -7 300 -1 572 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

6 131 

8 846 

9 619 

7 395 

-3 488 

1 450 

6 910 

8 491 

-852 

503 

18 388 

26 536 

-8 200 

900 

-4 175 

2 603 

Stöd till vuxna med funktionshinder 22 708 25 016 -2 308 23 191 -2 720 69 097 -7 490 -6 211 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

2 107 

1 145 

1 114 

15 736 

2 606 

2 179 

1 260 

1 731 

17 670 

2 177 

-72 

-115 

-616 

-1 934 

430 

2 344 

1 613 

1 567 

15 276 

2 392 

-294 

-484 

-484 

-1 646 

189 

6 320 

3 431 

3 343 

48 192 

7 812 

-600 

-200 

-1 700 

-5 500 

510 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

Stöd till barn och familj 24 442 32 932 -8 490 29 696 -7 684 74 023 -22 550 -22 193 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

1 729 

2 200 

4 418 

16 094 

7 973 

2 718 

5 090 

17 151 

-6 244 

-518 

-672 

-1 057 

5 309 

2 753 

5 290 

16 343 

-3 743 

-553 

-873 

-2 515 

5 188 

6 600 

13 250 

48 985 

-14 800 

-1 400 

-2 000 

-4 350 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

Psykosocialt stöd 42 319 43 910 -1 591 41 884 -2 050 132 324 -4 650 -10 800 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

208 

8 273 

23 795 

946 

4 779 

5 286 

4 506 

3 813 

4 426 

3 098 

6 944 

163 

8 767 

25 027 

604 

4 749 

4 231 

4 496 

4 260 

6 653 

3 755 

6 199 

46 

-493 

-1 232 

342 

30 

1 056 

10 

-447 

-2 228 

-656 

745 

145 

7 144 

22 505 

-362 

4 222 

4 188 

4 647 

4 927 

4 857 

5 531 

6 559 

172 

-226 

466 

1 283 

495 

-494 

-443 

-166 

-193 

-2 060 

-402 

625 

26 151 

75 262 

2 991 

15 104 

16 729 

14 246 

12 066 

14 008 

9 293 

20 992 

100 

-500 

-2 000 

-3 200 

950 

505 

-1 012 

-2 039 

1 358 

137 

-2 257 

-1 281 

-94 

-374 

-7 490 

-764 



    
       

      

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

april 2018 

Utfall jan-

april 2018 

Budgetavvikelse 

jan-april 2018 

Utfall jan-april 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-april 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

ÄLDREOMSORG 161 035 162 231 -1 196 153 976 2 888 478 557 -4 593 1 264 

Avdelningsgemensamt 37 966 39 770 -1 804 36 744 373 118 962 -4 400 5 086 

Betalningsansvar 158 7 151 66 47 476 0 187 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 30 083 33 321 -3 238 32 857 -3 195 94 570 -4 400 -6 716 

Färdtjänst 916 739 177 785 131 2 750 0 -1 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 6 810 5 703 1 106 3 037 3 389 21 167 0 1 836 

Framtidens äldreomsorg 1 216 228 988 864 1 150 3 823 1 000 2 393 

Ordinärt boende 23 417 21 198 2 219 22 608 1 630 71 894 0 -48 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 7 678 6 353 1 325 5 529 836 23 041 0 -394 

Äldrecentrat 7 732 8 031 -299 643 149 24 032 0 362 

Bostadsanpassning 1 212 586 627 1 231 -19 3 640 0 -148 

Övriga verksamheter ordinärt boende 6 794 6 228 566 15 205 664 21 181 0 221 

Särskilt boende 81 181 82 193 -1 012 79 863 -1 296 254 380 -800 -3 602 

Österbo 7 825 7 470 355 7 864 -219 24 509 200 45 

Källbogården 6 785 7 170 -385 6 426 -163 21 203 -400 -231 

Öjagården 5 781 5 889 -108 5 689 44 18 081 -100 -154 

Norrgården 8 938 8 838 100 8 887 -97 28 036 200 102 

Mogården 9 177 9 341 -164 9 159 -72 28 800 -200 -259 

Hortlaxgården 9 189 9 408 -218 9 598 -595 28 815 -400 -1 664 

Roknäsgården 6 582 6 622 -39 6 575 -4 20 650 100 -135 

Berggården 10 488 10 366 122 9 690 79 32 846 100 -190 

Rosågränd 2 861 2 940 -79 3 114 -312 8 985 -100 -760 

Munkberga 6 315 6 549 -234 6 228 -231 19 823 -400 -938 

Villa Utkiken 2 635 2 503 132 0 0 8 240 0 -

Övriga verksamheter särskilt boende 4 605 5 099 -494 6 634 275 14 392 200 583 

Hälso och sjukvård 15 683 16 427 -744 12 822 -18 48 648 -300 -4 843 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

9 661 

6 022 

10 221 

6 206 

-560 

-184 

7 346 

5 476 

-45 

27 

30 204 

18 444 

-300 

0 

233 

-404 

Omvårdnadsintäkter -6 378 -6 698 320 -6 537 541 -19 150 950 1 575 

Förändring semesterlöneskuld 7 950 9 113 -1 163 7 611 508 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 282 451 297 975 -15 523 280 978 -11 610 834 173 -46 906 -38 688 



 
 

 
 

 
 

Socialtjänsten Datum: 2018-05-07 

Månadsuppföljning ekonomi april 2018 

Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -15,6 mkr. Prognosen för helåret är en 
budgetavvikelse på -46,9 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet av 
anmälningar och ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat markant jämfört 
med 2017 vilket också ökat kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar på 
institutionsvård varit på en låg nivå under årets fyra första månader vilket bidragit till lägre kostnader. 
Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,5 mkr och beror på en kostnadsövervältring från 
försäkringskassan till kommunen. 

För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med april -1,2 mkr och prognosen för helåret är – 4,6 
mkr. Det är beställare hemtjänst som står för största delen av budgetavvikelsen, -4,4 mkr vilket beror 
på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilda boendena har en prognos på -0,8 mkr. De övriga 
verksamheterna inom äldreomsorgen håller sin budget. 

Politik, Förvaltningsledning och administration 

Politik, Förvaltningsledning, bemanningsenhet och administration visar på ett överskott om 0,8 mkr 
för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -2,2 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 + 0,9 mkr. För bemanningsenheten är prognosen -0,6 mkr vilket beror 
på att stöd och omsorgspoolen har låg beläggning samt dubbelbemanning inom administrationen på 
grund av pensionsavgångar. 

Stöd och Omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 15,5 mkr, vilket är 3,5 mkr sämre än 
föregående månad och ca 3 mkr sämre än motsvarande period året innan. 

Stöd till försörjning Trenden med fler hushåll och dyrare kostnader fortsätter.  Som vid mars månads 
uppföljning är ökningen av hushåll kopplat till följande orsaker. 

 Fler hushåll kopplat till arbetslöshet. 
 Fler hushåll med otillräcklig etableringsersättning 
 Fler hushåll med arbetshinder sociala skäl 
 Fler hushåll som inte klarar sig på sin aktivitets eller sjukersättning 

Fler och dyrare hushåll(flerbarnsfamiljer) under årets första månader. Kostnaden är ca 2,7 mkr högre 
än samma period 2017 och antalet hushåll har ökat med 40 st jämfört med motsvarande period 2017. 
Även fler hushåll som saknar sjukpenning. 

Stöd till försörjning är i uppstartsfas tillsammans med samordningsförbundet Activus för att påbörja 
ett arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att förbättra 
samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. 



 

 

 

 

 

 
 

Socialtjänsten Datum: 2018-05-07 
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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. 
Beräkningar av kostnadsövervältring till kommunen visar på utökade kostnader för 2018 på ca 11 mkr. 
Personlig assistans har idag en budgetavvikelse på – 1,9 mkr, prognosen för helåret är – 5,5 mkr 

Stöd till barn och familj Intäkterna som kan återsökas från Migrationsverket har minskat jämfört mot 
föregående år. En orsak till detta är att Migrationsverket har skärpt regler för återsökningar vilket 
genererar fler avslag för Piteå kommun. Dessutom har schablonbeloppen som kan återsökas sänkts. 
Även antalet vårddygn har ökat från 2 112 st 2017 till 2 342 st 2018 inom institutionsvården. Det har 
varit några dyra placeringar med föräldrar och barn som nu har upphört vilket förhoppningsvis leder 
till lägre kostnader framöver. I dagsläget är ärendekön in till Barn och Familj på ca 7 ärende men 
prognosen för året är att det blir fler utredningar 2018 än 2017. 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 1 150 tkr under de fyra första 
månaderna jämfört med föregående år då inget barn var placerat. Ledningen på SO ser över alternativa 
hemmaplanslösningar för att eventuellet minska kostnader. Budgetavvikelsen är för barn och familj – 
68,5 mkr och prognosen för helåret är -22,5 mkr. 

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. Psykosocialt stöd har 
en budgetavvikelse till och med april på -1,6 mkr och prognosen för helåret är -4,6mkr. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens resultat t.o.m. april är -1,2 mkr (varav semesterlöneskulden är -1,2 mkr). I 
början av 2018 gjordes en omorganisation på äldreomsorgen vilket gör det svårt att på ett 
rättvisande sätt jämföra årets resultat med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har 
vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt VO har tillkommit; hälso- och sjukvård. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Socialtjänsten Datum: 2018-05-07 

Avdelningsgemensamt är det område som har svårast att hålla budgeten och det enskilt största 
minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under det området. Faktorer som 
påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt 
avslutade och att omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. Helårsprognosen för ÄO 
(inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) sätts till -4,6 mkr. 

Avdelningsgemensamt har ett resultat på -1,9 mkr t.o.m. april. De flesta konton gör plus- 
eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till detta är att vid ingången av 
2018 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare 
motsvarar ca. 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca. 725 
tim/dag. I april är det 784 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. Detta 
leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst. 

Arbetet med att förändra biståndsbedömningen fortsätter. Norrgården har drabbats av en 
vattenskada och det är 12 lägenheter som står tomma på grund av renovering. Arbetet med att 
kunna öppna 9 lägenheter som ersättning för dessa pågår och förmodas blir klart under andra 
delen av maj. Drygt 30 personer står i kö för särskilt boende och har således stora 
hemtjänstinsatser i dagsläget. Helårsprognosen för avdelningsgemensamt är -4,4 mkr. 

Framtidens äldreomsorg har t.o.m. april ett resultat på 1,0 mkr. Framtidens äldreomsorg är 
ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att flyttas ut till andra 
verksamheter. Helårsprognosen är 1,0 mkr. 

Ordinärt boende har ett periodresultat på 1,8 mkr t.o.m. april. De flesta verksamheterna gör 
plusresultat under perioden däremot har Äldrecentrat svårt att klara budgeten. Anledningen 
till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende som personal. Den 
nya utskrivningslagen kommer att påverka både hemtjänstproduktionen och vård- och 
omsorgsteamet, i vilken omfattning är dock ännu oklart. Helårsprognosen för ordinärt boende 
är 0 mkr. 

Särskilt boende har t.o.m. april ett resultat på -0,9 mkr. Underskottet beror på att några 
boenden har svårt att klara budgeten. En anledning till detta är oroliga och vårdkrävande 
vårdtagare som har fordrat högre bemanning. Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort 
att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och 
korttidssjukskrivningar. Många i personalen, såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av 
influensa och magsjuka. Mogården och Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa 
sjukdomar. 

Villa Utkiken som startades under hösten 2017 fortsätter göra ett bra resultat. Detta i 
kombination med att flera boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen är  
-0,8 mkr. 

Hälso- och sjukvård har ett resultat på -0,4 mkr t.o.m. april. Hemsjukvård dag, rehabteamet 
och hemsjukvård natt klarar inte budgeten. Helårsprognosen sätts till -0,3 mkr. 

Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. april ett resultat på 0,3 mkr och helårsprognosen är 1,0 
mkr. 



   

  

Ärende 4 

Socialförvaltningens aktiviteter för 
budget i balans 2018 



 

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-03 
Dnr 18SN17 

Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att vid varje Socialnämndssammanträde 
redovisa aktiviteter för att åtgärda det negativa resultatet i budgeten och samtidigt stärka 
kvalitén i verksamheten. Socialtjänstens verksamheter i Piteå kommun har under flera år haft 
negativt resultat trots ett kontinuerligt arbete för att leverera högkvalitativa tjänster till 
medborgarna till låga kostnader för verksamheterna. På uppdrag av socialnämnden har det här 
dokumentet skapats för att sammanställa de genomförda och planerade åtgärder som 
förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2018 för att nå budget i balans. Målet 
med uppdraget är att kunna på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda 
och planerade åtgärder som förvaltningen jobbar med. Samt att kvalitetssäkra informationen 
med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning 
och/eller resultat. Uppdraget omfattar alla socialtjänstens verksamheter där nämnden 
tillsammans med förvaltningen bedömer att det finns utrymme för besparingar utan att 
kompromissa socialtjänstens kvalitet i tjänsterna som erbjuds till medborgarna. 
Tanken bakom det här dokumentet är att det ska bli ett levande dokument som ständigt 
utvecklas och förändras i samma takt som verksamheterna i socialtjänsten utvecklas och 
förändras. Uppdraget kommer att fortsätta tillsvidare. 
För att ett åtgärdsförslag ska flyttas upp i tabellen pågående åtgärder ska bifogad mall vara
ifylld. Åtgärden är genomförd när beslut är taget i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 

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

Anna Carlenius 
Controller 
Socialförvaltningen 
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1 Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

Förvaltningen har fått uppdraget av nämnden att vid varje Socialnämndssammanträde redovisa aktiviteter för att åtgärda det negativa resultatet i 
budgeten och samtidigt stärka kvalitén i verksamheten. 

2 Bakgrund 

Socialtjänstens verksamheter i Piteå kommun har under flera år haft negativt resultat trots ett kontinuerligt arbete för att leverera hög kvalitativa 
tjänster till medborgarna till låga kostnader för verksamheterna. På uppdrag av socialnämnden har det här dokumentet skapats för att sammanställa de 
genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2018 för att nå budget i balans. 

3 Mål och inriktning 

Målet med uppdraget är att kunna på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen jobbar 
med. Samt att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller 
resultat. 

4 Omfattning 

Uppdraget omfattar alla socialtjänstens verksamheter där nämnden tillsammans med förvaltningen bedömer att det finns utrymme för besparingar 
utan att kompromissa socialtjänstens kvalitet i tjänsterna som erbjuds till medborgarna. 

5 Genomförandet 

 Veckovis genomgång av dokumentet under ekonomiteamträffen. 
 Kontaktperson för ägare till åtgärden. 
 Insamling av information till bilagorna 
 Presentation av ”Nuläge” för ledningsgruppen innan presentationen för nämnden 
 Presentation för nämnden 
 För att en åtgärd ska upp på listan ska mallen vara ifylld. Åtgärden är genomförd när beslut är taget i socialnämnden. 
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6 Organisation och bemanning 

Klicka här för att ange organisation för uppdraget/projektet. Så långt som det är möjligt ska uppdragsgivaren uppge en tänkt organisation. Styrgrupp 
och projektledare bör i alla fall uppges. 

7 Tidsram 

Tanken bakom det här dokumentet är att det ska bli ett levande dokument som ständigt utvecklas och förändras i samma takt som verksamheterna i 
socialtjänsten utvecklas och förändras. Uppdraget kommer att fortsätta tillsvidare. 

8 Genomförda åtgärder 

Åtgärd Ägare Beslutsdatum Prognos effekt 

2017 

Verklig effekt 

2017 

Prognos effekt 

2018 

Prognos effekt 

2019 

Diarienummer 

Minskat utbildningskostnaderna Avdelningchefer Genomfört 600 500 600 
Ändrad taxa inom Soc 2017 Ekonomicontroller 160418 (KF) 2 800 4 000 2 800 16SN28/16KS191 
Avgifter indexuppräknas från 2018 Ekonomicontroller 171218 (KF) 0 50 17SN242/17KS726 
Avgift ledsagning enligt SOL Ekonomicontroller 170426 (SN) 50 80 300 17SN145 
Gemensam bilpool Socialchef Genomförd 100 100 50 
Minskad sjukfrånvaro Avdelningschefer 1 000 0 16SN178 Info 
Förändrad biståndsbedömning Avdelningschef ÄO 2 000 3 000 
Avgiftsbelägga hyra Samvaron Avdelningschef ÄO 170222 (SN) 30 20 30 17SN59 
Pedagogiska måltider Avdelningschef ÄO 170908 (SN) 0 0 546 17SN130 
Minska antalet platser på 
Berggården 

Avdelningschef ÄO 180119 (SN) 1700 

Pågående åtgärder 

Åtgärd Ägare Status Prognos effekt 

2018 

Verklig effekt 

2018 

Prognos effekt 

2019 

Bilaga 

Utveckling av intensivt stöd för barn och unga VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 1 
Upphandling HVB-hem barn och unga VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 2 
Hålla kösituationen under kontroll VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 3 
Rekrytering av ett fjärde jourhem VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 4 
Utreda möjligheten att starta ett LSS-boende för barn i egen regi VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 5 
Rekrytera fler familjehem VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 6 
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Utveckla verksamhet riktad mot unga i missbruk eller på väg in i 
missbruk 

VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 7 

Gruppboendens kostnadsutveckling Psykosocialt stöd till vuxna Pågår Bilaga 8 
Boendeplansprojektering Psykosocialt stöd till vuxna Pågår Bilaga 9 

10 Förslag till åtgärder 

Åtgärd Ägare Status 

Innovationsarbete föreslår att den utgår Innovationsgruppen Carmen 
Hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, samplanering. Carmen skickar Avdelningschefer Pågår 
Mattransporter Hemtjänst vad vill vi göra med denna? Helena kollar Avdelningschef ÄO Pågår 
Kvalitetssäkra ärenden innan beslut i AU, ärenden ska beredas med avdelningschef (SO) innan beslut 
tas i AU. Kostnaden för insatsen ska noggrant granskas och alternativ ska finnas redovisat. 

Individärenden BBIC 11:1 
Tomas 

Pågår 

Riktlinjer för placeringar Barn och Unga underlag finns hos nämnden Socialnämnden Pågår 
Riktlinjer för placeringar missbruk. Underlag finns hos nämnden Socialnämnden Ej påbörjat, ligger 

hos nämnd 
Placeringar och avtal missbruk Janne och Anna VO-chef Psykosocial Inköpsavdelningen 

? 
Placeringar barn och unga, titta över beslut och förlängning VO-chef barn och familj Ej 

påbörjat 
Utreda nedläggning av verksamheter, exempelvis Våga Vilja lägga ner träffpunkten Avdelningschef Tomas SO Pågår 
Översyn antal återsökningar inom Stöd till försörjning (migrationsverket) VO-chef Stöd till försörjning 

Be honom att skriva mer tidsram 
etc. 

Påbörjad 
översyn 

Utredning: Vilken grupp försörjningstagare har ökat mest 2017? Orsak? Månadsrapporten. Titta 
närmare på vilka faktorer som är avgörande för ökningen av ekonomiskt bistånd- lyfta ut vissa 
grupper för tydligare åtgärder/plan (språk, ensamstående) 

VO-chef Stöd till försörjning Pågår 
Påbörjad 
översyn 

Ansökan från innovationsfonden för familjebehandlare Barn och familj tomas 
Avtalskontroll, följa avtal och köpa rätt varor från avtalen, delegationsordning gäller och åtgärda köp 
utanför avtal. 

ÄO och SO Start sen höst 

Personlig assistans förslag till minskad sjukersättning till privata företag Ann 

3 



 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Bilaga 1 

Åtgärd/rubrik 

Utveckling av intensivt stöd för barn och unga 

Beskrivning av åtgärden 

Ansökan av medel från innovationsfonden till förstärkning och utveckling av behandlingsinsatser på hemmaplan för att undvika placeringar. 

Syfte 

Minska kostnader genom färre/kortare placeringar av barn i familjehem och HVB-hem. 
Förbättra måluppfyllelse att barn bor kvar i sin hemmiljö med insatser istället för placering utanför hemmet. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Ansökan skriven. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 2 

Åtgärd/rubrik 

Upphandling HVB barn och unga 

Beskrivning av åtgärden 

Delta i SKI kommentus upphandling av HVB-hem och stödboende för barn och unga. 

Syfte 

Minska kostnader genom färre/kortare placeringar av barn och unga i HVB-hem. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Deltagit i telefonmöte. Kommer att delta i avtalsgrupp för att påverka bla avropsmöjligheter. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 3 

Åtgärd/rubrik 

Hålla kösituationen under kontroll. 

Beskrivning av åtgärden 

Vid behov köpa konsulttjänster för att inte överskrida utredningstider. 

Syfte 

Undvika kostnader i form av vite. 
Uppfylla lagkrav på utredningstider. 
Ökad måluppfyllelse tidiga insatser. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 4 

Åtgärd/rubrik 

Rekrytering av ett fjärde jourhem 

Beskrivning av åtgärden 

Rekrytera ett fjärde jourhem som även är tillgängligt för barn med allergier (pälsdjursfritt). 

Syfte 

Minska kostnader för köpta privata jourplaceringar. 
Minska omplaceringar av barn mellan jourhem. 
Förbättrad miljö för barn i avvaktan på stadigvarande placeringar eller återflytt till hemmet. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Annonsering, riktade förfrågningar m.m. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 5 

Åtgärd/rubrik 

Utreda möjlighet att starta boende LSS för barn i egen regi. 

Beskrivning av åtgärden 

Undersöka möjligheten att starta eget boende LSS för barn på hemmaplan för de som idag är placerade i andra kommuner. 

Syfte 

Minska kostnader genom bättre kostnadseffektivitet. 
Kunna erbjuda bättre stöd och kontakt mellan barn i LSS-boende och deras anhöriga. 
Öka måluppfyllelsen att stöd kan ges på hemmaplan. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Ej påbörjat. Uppstartsmöte 2018-04-20. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 6 

Åtgärd/rubrik 

Rekrytera fler familjehem. 

Beskrivning av åtgärden 

Tillskott på 500 tkr för att kunna rekrytera fler familjehem. 

Syfte 

Minska kostnader genom att inte behöva köpa placeringar privat. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Arbete med utformning av åtgärden påbörjad. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 7 

Åtgärd/rubrik 

Utveckla verksamhet riktad mot unga i missbruk eller på väg in i missbruk. 

Beskrivning av åtgärden 

Ansökan från innovationsfonden. Utveckla arbetssätt för att nå identifirerade ungdomar i riskzonen. Utveckla samverkan med polis, skola. Kultur och 
fritid. 

Syfte 

Minska kostnader genom färre/kortare placeringar på HVB-hem. 
Utveckla stöd till ungdomar och föräldrar för att öka måluppfyllelsen att stöd kan ges på hemmaplan. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Ansökan skriven. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 8 

Åtgärd/rubrik 

Gruppboendens kostnadsutveckling 

Beskrivning av åtgärden 

Göra en fördjupad analys där enskilda gruppboendens kostnadsutveckling behöver ses över. 
Utbildning i bemanningsekonomi påbörjas i maj 2018. 
Utredning av resursfördelningssystem påbörjad i samarbete med Inger Kyösti. 

Syfte 

Målsättningen är att boendegruppen ska klara sin budget med det tillskott som nedläggningen av Hummerstigen medörde. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Ekonomiska uppföljningar pågår. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 9 

Åtgärd/rubrik 

Boendeplansprojektering 

Beskrivning av åtgärden 

Ser över alternativa lösningar, servicebostad enligt LSS är billigare men möter inte behovet i boendekön. Att erbjuda omflyttar kan vara ett alternativ men 
är tidskrävande. 
500 tkr i anslag. 

Syfte 

Att kunna tillgodose boenden för personer i kö. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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11 Mall till bilaga 

Åtgärd/rubrik 

Beskrivning av åtgärden 

Syfte 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Ärende 5 

Rutin för att förebygga och 
behandla undernäring 



 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-20 
Dnr 18SN183 

Rutin för att förebygga och behandla undernäring 

Förslag till beslut
Godkänna rutinen för att förebygga och behandla undernäring 

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd, Förebyggande av och 
behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) som gäller från 1 januari 2015. Föreskriften 
ställer krav på rutiner inom hälso- och sjukvård i region och kommunal verksamhet och inom 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

Undernäring är vanligt förekommande, främst bland svårt sjuka och äldre. Undernäring är 
ofta både underdiagnostiserat och underbehandlat. Med tydliga rutiner för att förebygga, 
upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas. 

Beslutsunderlag
Rutin för att förebygga och behandla undernäring 

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

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rutin för att förebygga och behandla undernäring 

Inledning 
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd, Förebyggande av och behandling 
vid undernäring (SOSFS 2014:10) som gäller från 1 januari 2015. Föreskriften ställer krav på rutiner 
inom hälso- och sjukvård i region och kommunal verksamhet och inom socialtjänst och verksamhet enligt 
LSS. Som ett komplement har Socialstyrelsen sen tidigare tagit fram en vägledning med praktiskt stöd för 
hur vården och omsorgen kan arbeta för att förebygga och behandla undernäring. 

Definition 
Med undernäring avses ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat 
mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons 
sjukdomsförlopp. Detta innebär att man kan vara undernärd på t.ex. protein och vissa näringsämnen 
samtidigt som man är övernärd på kalorier. Således kan även en person med övervikt lida av undernäring. 

Bakgrund och syfte 
Undernäring är vanligt förekommande, främst bland svårt sjuka och äldre. Undernäring är ofta både 
underdiagnostiserat och underbehandlat. Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla 
undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas. 

Rutinen gäller för 
En person anses vara i riskzonen att utveckla undernäring om det föreligger någon av de tre följande 
riskfaktorerna: 
1. Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning 
2. Undervikt dvs. BMI < 20 för personer under 70 år, BMI < 22 för personer över 70 år. 
3.Svårigheter att äta normalt t.ex. aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter och motoriska störningar. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
Hälso- och sjukvårdschef 

Beslutat av 

Dokumentnamn 
Rutin för att förebygga och behandla undernäring                                                                    

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (3) 



    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Beskrivning 
Nutritionsbehandling måste ha sin utgångspunkt i den enskildes önskemål, behov och vanor. När en 
bedömning eller åtgärd är genomförd ska den alltid dokumenteras i journalsystemet. 

1. Särskilt boende/ korttidsboende 
Vid inflyttning (senast inom ett dygn) ska en riskvärdering göras där man frågar personen/närstående om: 

 Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning 
 Ätsvårigheter ex. aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter eller motoriska funktionsnedsättningar 

Därefter ska det efter en månad göras en riskbedömning med hjälp av frågemallen av nutritionsdelen 
MNA i Senior alert. Riskbedömningar ska göras minst två gånger per år , oftare vid behov. 
Vid risk för undernäring används åtgärderna i nutritionsdelen MNA i Senior alert. Uppföljning ska ske 
med de intervall som föreslås efter utfallet av bedömning. Riskvärdering och riskbedömning ska göras av 
patientansvarig sjuksköterska. 

2. LSS, vårdtagare över 65 år 
För boende på LSS-boende ska undernäring förebyggas genom att använda frågemallen av 
nutritionsdelen i Senior alert. Vid risk för undernäring används åtgärderna i nutritionsdelen MNA i 
Senior alert. Uppföljning ska ske med de intervall som föreslås efter utfallet av bedömning. 
Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att riskbedömningen görs. 

3. LSS, vårdtagare under 65 år 
För boende på LSS-boende som ännu inte fyllt 65 år görs en riskvärdering där man frågar personen om: 

 Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning 
 Ätsvårigheter ex. aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter eller motoriska funktionsnedsättningar 

Boendehandledaren ansvarar för att riskvärderingen görs. Vid risk kontaktas patientansvarig 
sjuksköterska som gör en riskbedömning. Uppföljning var 12:e månad, föreligger risk ska uppföljningen 
ske tidigare. 

4. Fokuspersoner med hemtjänst och hemsjukvård (gäller ej punktinsats t.ex. 
provtagning) 
För boende i ordinärt boende som tillhör gruppen fokuspersoner ska undernäring förebyggas genom att 
använda nutritionsdelen av Senior alert. Vid risk för undernäring används åtgärderna i nutritionsdelen 
MNA i Senior alert. Uppföljning ska ske med de intervall som föreslås efter utfallet av bedömning. 
Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att riskbedömningen görs. 

5. Hemtjänst utan hemsjukvård 
För boende i ordinärt boende med omvårdnad, service och matdistribution men utan hemsjukvård görs 
var 12:e månad en riskvärdering där man frågar personen om: 

 Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning 
 Ätsvårigheter ex. aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter eller motoriska funktionsnedsättningar 

Kontaktpersonen ansvarar för att riskvärderingen görs. Vid risk ska personen uppmuntras till att ta 
kontakt med sin hälsocentral. 

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att kontakt tas med läkare, dietist, arbetsterapeut eller 
tandläkare i de fall nutritionstillståndet kräver bedömning och åtgärd utöver det egna 
kompetensområdet. 
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Rutin för anmälan av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal som 

utgör risk för patientsäkerheten 



 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-24 
Dnr 18SN184 

Rutin för anmälan av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal som utgör risk för patientsäkerheten 

Förslag till beslut 
Godkänna rutinen för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för 
patientsäkerheten 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 kap. 7§ patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren anmäla till IVO om 
det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom 
hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra 
en fara för patientsäkerheten. Lag (2012:957). 

Beslutsunderlag 
Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för patientsäkerheten 

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

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



    

 

 
 

 

 

Anmälan av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal som utgör risk för 
patientsäkerheten 
Målgrupp 
Enheter där legitimerad personal är verksamma. 

Syfte 
Beskriva tillvägagångssätt vid anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen. 

Bakgrund 
Enligt 3 kap. 7§ patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren anmäla till IVO 
om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke 
inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos 
vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Lag (2012:957). 

Om IVO efter en utredning anser att sjukvårdspersonal utgör en fara för 
patientsäkerheten anmäler IVO det till Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvarsnämnd 
(HSAN). Det är HSAN som fattar beslut om eventuell inskränkning av behörigheten att 
utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården. Det är endast IVO, Justitieombudsmannen 
och Justitiekanslern som är behöriga att göra anmälan till HSAN. 

När ska anmälan göras 
En utredning/anmälan ska göras när; 

 Det finns skäl att befara att yrkesutövaren utgör en fara för patientsäkerheten. 
Till exempel att en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte bedöms kunna 
utföra sitt yrke tillfredställande på grund av sjukdom, brister i kompetens, 
pågående missbruk eller ett upprepad åsidosättande av bestämmelser som är av 
direkt betydelse för patientsäkerheten. Anmälan ska vara grundad på faktiska 
och dokumenterade omständigheter. Anmälningsplikten gäller även vikarier och 
tidigare anställd hälso- och sjukvårdspersonal. 

När det gäller inhyrd personal ska ordinarie arbetsgivare informeras. 
Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård i kommunen går vidare med 
utredningen och eventuell anmälan. Eventuell anmälan och vidare utredning 
görs om möjligt i samråd med ordinarie arbetsgivare. 

Det åligger ansvariga chefer för legitimerad personal att i möjligaste mån 
uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonal som kan vara i behov av extra stöd och 
insatser som t ex utbildning, fortbildning och rehabilitering innan problemen blivit 
sådana att anmälan till IVO är nödvändigt. 
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Genomförande 
1. Om det via avvikelserapporter eller på annat sätt framkommer att en legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal som är verksam eller har varit verksam inom 
socialtjänsten i Piteå kommun, kan utgöra en säkerhetsrisk, ska 
verksamhetschefen för hälso- och sjukvård  och ansvarig enhetschef om denna 
inte redan är informerad underrättas. 

2. Enhetschef och verksamhetschef HsL ska undersöka och dokumentera de 
omständigheter som föreligger. Handlingarna ska sparas i sekretessmapp hos 
verksamhetschef HsL. Den berörda hälso-och sjukvårdspersonalen underrättas i 
ett tidigt skede om vad som framkommit. 

3. Om enhetschef och verksamhetschef HsL finner att det föreligger skälig 
anledning att befara att det finns en patientsäkerhetsrisk informeras 
äldreomsorgschef. Medarbetaren informeras om att ärendet eventuellt blir 
föremål för anmälan till IVO. Verksamhetschefen kontaktar 
personalavdelningen för bedömning om arbetsrättsliga åtgärder behöver vidtas. 

4. Enhetschef och verksamhetschef HsL beslutar om anmälan till IVO ska göras 
eller om andra åtgärder ska vidtas. 

5. Verksamhetschef HsL ansvarar för att göra anmälan till IVO. 

6. Verksamhetschef HsL informerar socialnämnd att anmälan är gjord. 

7. Hälso-och sjukvårdspersonal samt den som bedriver verksamhet som står under 
tillsyn är skyldiga att på IVO:s begäran lämna över handlingar, prover och annat 
material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten 
som IVO behöver för sin tillsyn. 

Anmälan gör i nedanstående formulär: 

https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=53487270-fcce-
4d61-8017-e1c26e165943&kommunid=315&spikeflow_theme=bs-ease-
ivo&action=newSession 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-24 
Dnr 18SN172 

Förslag till tillsättande av dataskyddsombud 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att finansiera tjänst som 
dataskyddsombud enligt föreslagen kostnadsfördelning. 

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att utse Ulf Gustafsson till 
dataskyddsombud för Piteå kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Detta 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 
den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. 
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 
ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 
arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 
reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

Förslag 
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå 
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning. 
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 

Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 
översyn av kostnader och fördelning ske. Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud 
delas genom att alla nämnder och bolag bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 



Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-24 
Dnr 18SN172 

15 000 kr vardera och dels en kostnad som grundar sig på fördelning med omsättning 
respektive antal anställda som grund. Socialförvaltningen/Socialnämndens del i detta blir 
204 055 kr. 

Beslutsunderlag
§ 52 KSAPU Tillsättande av Dataskyddsombud 

Beslutet skickas till 
Ulf Gustafsson 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

 

 
 

 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-03-27 

§ 52 
Tillsättande av Dataskyddsombud 
Diarienr 18KS169 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen uppmana samtliga 
nämnder att Piteå kommunkoncern tillsätter ett gemensamt dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt föreslagen kostnadsfördelning. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ulf 
Gustafsson till dataskyddsombud för Piteå kommunkoncern. 

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 
den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 
ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 
arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 
reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet: 
 informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 
 övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs 

samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland annat 
genom utbildning och intern granskning 

 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 
tillsynsmyndigheten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 3)



 

 

 
 

 

 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-03-27 

 fungera som kontaktpunkt för de registrerade 

De personuppgiftsansvariga myndigheterna och bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd, 
befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt och oberoende sätt. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala 
organisationer utser ett dataskyddsombud (DSO). Det är tillåtet att en kommun utser ett 
gemensamt ombud för samtliga nämnder eller för flera organisationer. Uppdraget som 
dataskyddsombud är personligt och ska beslutas av varje nämnd eller styrelse som ombudet 
arbetar för och uppgifter om dataskyddsombud ska vara Datainspektionen tillhanda tidigast i 
mars 2018 men senast innan lagen träder i kraft den 25 maj 2018. 

Förslag 
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå 
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning. 
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 

Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 
översyn av kostnader och fördelning ske. 

Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag 
bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad 
som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund. 
Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan: 

Bolag/Förvaltning Nämnd/styrelse Fördelade 
kostnader totalt 

Kommunledningsförvaltningen och 
Räddningstjänsten KS/KF 43 166 kr 

Fastighets- och serviceförvaltningen FSN 65 747 kr 
Utbildningsförvaltningen BUN 185 697 kr 
Socialförvaltningen SN 204 055 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN/MTN 59 927 kr 
Kultur, park- och fritidsförvaltningen KFN 31 691 kr 
Överförmyndarnämnden ÖFN 15 341 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 3)



 
   

 
   

 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-03-27 

Summa kommun 605 624 kr 

PIKAB Bolagsstyrelse 15 105 kr 
AB PiteEnergi Bolagsstyrelse 54 970 kr 
Pireva AB Bolagsstyrelse 30 491 kr 
PiteBo AB Bolagsstyrelse 34 155 kr 
Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsstyrelse 25 051 kr 
Piteå Science Park AB Bolagsstyrelse 16 976 kr 
Piteå Hamn AB Bolagsstyrelse 17 629 kr 
Summa bolagen 194 376 kr 

Totalt 800 000 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 3)



   

 

Ärende 8 

Förslag till tillsättande av 
personuppgiftssamordnare för 

socialtjänsten 



 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-23 
Dnr 18SN191 

Förslag till tillsättande av personuppgiftssamordnare för 
socialtjänsten 

Förslag till beslut
Att utse Krister Vikgren (IT-samordnare) till personuppgiftssamordnare för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO) och i varje förvaltning i Piteå kommun en 
personuppgiftssamordnare. Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Personuppgiftssamordnares uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga i socialförvaltningen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnare ska också bevaka att reglerna följs. Det 
innebär att verksamheterna måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete med stöd av 
personuppgiftssamordnaren. 
Personuppgiftssamordnare ska rapportera till socialtjänstens ledning. Samordnaren ska se till 
att det finns en handlingsplan för GDPR för socialtjänsten, att alla verksamheter är 
informerade om att den finns och att de aktivt deltar i förvaltningens dataskyddsarbete. 
Samordnaren ska se till att det finns rutiner så att förvaltningens strategi för skydd av 
personuppgifter efterlevs, bland annat genom utbildning och intern granskning. 
Personuppgiftssamordnare har också uppgiften att vara kontaktperson för socialtjänstens 
verksamheter i GDPR frågor och kontaktperson mellan socialförvaltningen och kommunens 
dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 

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

Carmen Karlsson 
Administrativ chef 
Socialförvaltningen 



   Ärende 9 

Rapportering av verkställda 
beslut-LSS, kvartal 1 2018 



 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-26 
Dnr 18SN197 

Rapportering av verkställda beslut-LSS, kvartal 1 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 2018 till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

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

Under kvartal 1 fanns det 10 gynnande ej verkställda beslut. Sex st beslut om särskilt boende, 
3 st beslut om daglig verksamhet och 1 st kontaktperson. 2 st boendebeslut har verkställts 
under kvartalet och 1 st personer har tackat ja till erbjuden plats med planerad verkställighet 
under kvartal 2 - 2018. Resterande personer personer har ännu ej fått något erbjudande. 
Beslut om daglig verksamhet så har 1 st beslut verkställts under kvartalet. 

Konsekvensanalys 
Medborgare 
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser, för att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att upprättas och 
presenteras såväl verksamhet och politik. 

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

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

Beslutsunderlag 
Rapportering LSS - Avidentifierad 

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

Tomas Nilsson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



  
 

 

 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut LSS 
Kvartal 1 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K PS Boende vuxna 2015-12-04 2016-09-15 

2017-06-13 

2017-10-23 

2018-01-22 X Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Hummerstigen, tackat nej. 

Har beviljats boendestöd, kontaktperson 

och hemtjänst. 

Erbjuden plats på Kanalgatan, tackat nej. 
Endast boende i centrala stan aktuella. 

Erbjuden plats på Ankargrund, tackat ja. 
Planerad inflyttning mitten av januari 2018. 

M PS Boende vuxna 2017-04-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 

ledig plats sedan ansökan. 

K PS Boende vuxna 2017-06-13 2018-03-13 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 
Ingen ledig boendeplats. 

Tackat ja till Kanalgatan. Inflyttning ej klart, 

på grund av renovering. 

K PS Boende vuxna 2017-07-12 2018-01-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 
Ingen ledig plats. 

Avvaktar beslut från förvaltningsrätten, 
(LRV). 

PS = Psykosocialt stöd Sida 1 av 4 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-07-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Det finns en planering för verkställande av 

insatsen i början av 2018. 

K PS Boende vuxna 2017-08-23 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Har fått inhibition på sitt beslut om 
personlig assistans. 

K PS Boende vuxna 2017-08-23 2017-12-20 2018-04-09 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Erbjuden plats på Leoparden. Inflyttning 

planerad i början av 2018. 

K VF Korttidsvistelse 

utanför hemmet 

2017-09-29 2018-01-17 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Verksamheten flyttad tillfälligt. Har haft en 

dialog med anhörig att avvakta med verk-

ställighet tills verksamheten är tillbaka i 
ordinarie lokaler. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

VF = Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

Sida 2 av 4 



 

 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-10-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 
Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-10-09 X 2018-01-30 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

M PS Boende vuxna 2017-10-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 
Ingen ledig boendeplats. 

K PS Boende vuxna 2017-11-01 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 
Ingen ledig boendeplats. 

K VF Ledsagarservice 2017-11-23 X 2018-03-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-11-24 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 
Ingen ledig plats. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

VF = Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

Sida 3 av 4 



 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K BoF Korttidsvistelse 2017-10-01 X 2018-01-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

K BoF Kontaktperson 2017-12-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig person pga språket 

K BoF Korttidsvistelse 2017-10-30 X 2018-02-01 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

M BoF Korttidsvistelse 2017-11-14 X 2018-02-28 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

M BoF Korttidsvistelse 2017-11-02 X 2018-02-09 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

BoF = Barn- och familj 

Sida 4 av 4 
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Rapportering av ej verkställda 
beslut – SoL, kvartal 1 2018 



 

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-04 
Dnr 18SN196 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 1 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 1 - 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 1 fanns det totalt 14 beslut som ej verkställts inom tre månader. 3 st beslut 
avser sysselsättning. Åtta ärenden avser kontaktfamilj. 3 st avser kontaktperson. Under kvartal 
1 så har 8 st beslut verkställts, företrädesvis så har det varit kontaktperson som har kunnat 
verkställas, dessa är 6 st till antalet. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då ingen lämplig 
kontaktfamilj/kontaktperson har hittats alternativt matchats. 

Äldreomsorg 
Under kvartal 1 fanns totalt 16 beslut som ej verkställts inom 3 månader, samtliga beslut om 
särskilt boende. 10 av besluten avser personer med särskild boendeform i tillfälligt boende på 
Villa Utkiken i väntan på permanent plats varav 2 har erbjudits plats och verkställts under 
kvartal 1 respektive verkställs under början av kvartal 2. 6 beslut avser personer som väntar i 
ordinär boendeform varav 3 är verkställda under kvartalet och 3 hade kunnat verkställas men 
personerna avböjde erbjuden plats. 2 av dess 3 beslut hade dessutom kunnat verkställas före 3 
månader om personerna tackat ja. Dessa 2 personer har återtagit ansökan om särskilt boende 
under kvartalet. 

Medborgare 

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

Äldreomsorg 
Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och 
nattetid istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst och
hemsjukvård. Även andra insatser som exempelvis dagverksamhet och avlösning är eller kan 
bli aktuella. Ibland är det anhöriga som ansvarar för omvårdnaden. Tiden fram tills att en 
inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker för den enskilde, missnöje samt att 
behov av anhörigas stöd ökar. Även att anhörigas behov av stöd och avlastning ökar. 



 

 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-04 
Dnr 18SN196 

Verksamhet 

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

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

Fördröjning av verkställighet gällande beslut om Vård och omsorgsboende orsakas främst av 
platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform tilldelas och att boendet motsvarar 
behoven. Boendebestånd med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive 
Mogården är i vissa fall inte ett lämpligt eller möjligt alternativ. Munkbergas samt ett antal på 
Österbos lägenheter med små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa  
förflyttningshjälpmedel krävs. Löpande renoveringsbehov av ytskikt eller mer omfattande 
åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder till fördröjning i verkställigheten. Det finns 
en samverkan med fastighetsförvaltningen för att vid behov påskynda eller framskjuta 
ytskiktsrenovering. I vissa fall fördröjs verkställigheten på grund av att erbjudanden avböjs 
med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål och individuella skäl, 
alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum i de fall sådan 
lägenhet tilldelas. 

Prioritering av varje ledig lägenhet sker efter en samlad bedömning om vem som har det 
största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i möjligaste mån är det krav på 
ärendedragning inför beslut, samt sker löpande uppföljning av icke verkställda beslut. 
Prioriteringen styrs även i hög grad till personer vid utskrivning från slutenvården som inte 
kan återgå till ordinär boendeform där kommunen har tre fristdagar på sig att verkställa beslut 
om särskilt boende. 

Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform både dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 
hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning och anhörigas vård i 
förekommande fall. Det generar också fortsatt biståndshandläggning genom uppföljning, 
återkommande kontakter med den enskilde, närstående och anhöriga, ny biståndsbedömning 
om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt förekommande. 

Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som ges 
samt eventuellt andra insatser som beviljas i avvaktan på verkställighet 



Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2018-05-04 

Dnr 18SN196 

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

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

Beslutsunderlag
Rapportering SoL SO – Avidentifierad
Rapportering SoL ÄO - Avidentifierad 

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

Tomas Nilsson Madeleine Westman 
Avdelningschef Enhetschef Myndighetsutövning 
Socialförvaltningen Socialförvaltningen 



   
 

Rapportering ej verkställda beslut SoL 
Kvartal 1 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K FöDa Sysselsättning 2017-08-01 2018-01-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Kommer att erbjudas plats i början av 
2018. 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 
Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

Planeringen är att börja i den nya 

"Föreningspatrullen" i april 2018. 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 
Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

Planeringen är att börja i den nya 

"Föreningspatrullen" i april 2018. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 1 av 4 



 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-22 2018-03-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 

Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

M FöDa Sysselsättning 2017-10-30 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Önskar enbart till Bryggans matutkörning, 

där det ännu inte finns plats. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2018-02-15 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2018-04-11 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. Erbjuden en familj 2018-04-11, 

mamman vill fundera. 2018-04-18 har 

mamman tackat ja till kontaktfamiljen. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2017-03-16 X X Ej hittat lämplig kontaktfamilj, mamman 

tackat nej till ett förslag 2017-03-16, 

då hon vill att syster och brodern ska 

vara i samma kontaktfamilj. Då broder 

är allergisk måste det vara ett djurfritt 

hem. Mamman vill avvakta tills att en 

kontaktfamilj kan vara för båda syskonen. 

Nu har mamman ändrat sig, syster 

och broder behöver inte längre vara i 

samma familj. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

BoF= Barn- och familj 

Sida 2 av 4 



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-20 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktperson 2017-02-01 2018-01-23 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

Önskar manlig person. Har önskat avvakta 

till att det finns en manlig kontaktperson. 

K BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. 

M BoF Kontatkperson 2017-11-08 X 2018-03-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktperson 2017-04-04 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktperson 2017-11-20 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktperson 2017-10-25 X 2018-03-13 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

BoF= Barn- och familj 
Sida 3 av 4 



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M BoF Kontaktperson 2017-05-22 X 2018-02-12 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

Avslutat på egen begäran. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-04-18 2018-02-05 Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

K BoF Kontaktperson 2017-04-25 2018-02-01 Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktfamilj 2017-08-15 X Ej hittat läplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktfamilj 2017-12-18 X 2018-04-04 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Deras eget förslag på kontaktfamilj 

är inte längre aktuellt, så det är inte 

längre aktuellt med insatsen 

BoF= Barn- och familj 

Sida 4 av 4 
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Delgivningar maj 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-04-09 

§ 97 
Resultat Tillitsbarometern 2017 
Diarienr 17KS606 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar resultat för Tillitsbarometern 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar att resultatet blir ett underlag i kommunchefens arbete med tillit 
som en ledningskonsekvens, som beslutats i Riktlinjen för budgetarbetet 2019-2021. 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga styrelser och nämnder tar del av resultatet för 
Tillitsbarometern 2017. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har under de senaste åren uppmärksammat forskning och sammanhang som 
visar på det lokala samhällets tillit, både för samhällsutveckling på orten men också för vikten 
av att bevara tilliten till det demokratiska system som Sverige har. Riktlinjerna har sedan 
budgetåret 2016 uppmärksammat lokalsamhällestillit som ett prioriterat utvecklingsområde. 

När Ersta Sköndal Bräcke högskola skulle fortsätta sina studier kring lokalsamhällestillit 
hösten 2017 skrevs ett avtal mellan parterna för att Piteå skulle kunna delta i undersökningen. 
Tillitbarometern genomfördes samtidigt i 35 andra kommuner runtom i Sverige. 
Enkätundersökningen genomfördes som en postenkät med möjlighet att även besvara enkäten 
på internet. 

Resultatet för Piteås del urskiljer sig framförallt inom två områden; 

Piteå i jämförelse med de flesta andra kommunerna i undersökningen har ett relativt högt 
medelvärde för lokalsamhällestillit. 

Piteå har jämfört med de andra kommunerna i undersökningen en något högre andel av de 
svarande som uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i 
kommunen, bland höga chefer på företag och bland politiker. 

Resultatet indikerar en komplex bild som kan behöva studeras vidare och föras vidare 
dialoger kring för att skaffa mer kunskap och en gemensam bild. Resultatet har presenterats 
och förts dialog kring med Piteå kommuns verkställande direktörer för de kommunala 
bolagen samt med förvaltningschefer för Piteå kommuns verksamheter. I dessa dialoger 
framkom följande förslag på åtgärder: 

- Arbete för ökad öppenhet och transparens 
- Kommunicera enskilda resultat och framgångar dagligen via olika kanaler. T.ex. kan det 
varje dag kommuniceras ett resultat. 
- Delta i SKL:s utvecklingsnätverk i frågan. 
- Storytelling t.ex. unik satsning på bostadsbyggande i Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-04-09 

- Bryta mönster om kaxighet externt vs jantelagen internt 
- Genomföra riskanalyser kring innanförskap inför utvecklingsarbete och samhällsbyggnad 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med komplettering i beslutet att resultatet blir ett 
underlag i kommunchefens arbete med tillit som en ledningskonsekvens som beslutats i 
Riktlinjen för budgetarbetet 2019-2021. Samt att samtliga styrelser och nämnder tar del av 
resultatet. 

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

Beslutsunderlag 
 Rapport Piteå 
 Tabellrapport Tillitsbarometern 2017 Piteå 
 Lokalsamhälletillit och nepotism Piteå med nationella genomsnitt 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Uppdrag och syfte
Piteå kommun har under de senaste åren uppmärksammat forskning och sammanhang som visar på vilken 
betydelse det lokala samhällets tillit har, både för samhällsutveckling på orten men också för vikten av att 
bevara tilliten till det demokratiska system som Sverige har. 

Riktlinjerna har sedan budgetåret 2016 uppmärksammat lokalsamhällestillit som ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

När Ersta Sköndal Bräcke högskola skulle fortsätta sina studier kring lokalsamhällestillit hösten 2017 skrevs 
ett avtal mellan parterna för att Piteå skulle kunna delta i undersökningen. 

Genomförande 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april – juli 2017 en enkätundersökning kallad 
Tillitsbarometern på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH). Syftet med undersökningen var att 
undersöka förekomsten av lokala variationer i tillit i Sveriges kommuner. Tillitsbarometern är en 
enkätundersökning som genomfördes till ett slumpmässigt urval av 1000 invånare i Piteå kommun i åldrarna 
18-84 år som har varit folkbokförda i Sverige under de senaste fem åren. Urvalsramen i undersökningen 
skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), 2017-02-18. 

Tillitbarometern genomfördes samtidigt i 35 andra kommuner runtom i Sverige. Enkätundersökningen 
genomfördes som en postenkät med möjlighet att även besvara enkäten på internet. Det fanns även en engelsk 
version av enkäten. 

I urvalet fanns en övertäckning på 12 personer och nettourvalet hamnade därmed på 988 personer. 
Övertäckningen består av personer som avlidit under undersökningsperioden samt personer som är avflyttade 
från kommunen under undersökningsperioden. 

Det första utskicket av enkäten genomfördes den 18 april 2017. Sedan skickades ytterligare fyra utskick till 
dem som inte besvarat frågeblanketten. En pappersenkät skickades den 2 maj, en påminnelse skickades den 16 
maj, en påminnelse med ny enkät skickades den 31 maj. Insamlingen avslutades den 13 juli 2017. I Piteå 
besvarades enkäten av 420 personer. 

Vid en första analys fanns det en fråga som sticker ut i resultat, både i förhållande till Piteås övriga resultat, 
och i förhållande till det nationella genomsnittet. Därför beställdes en djupare analys för nepotism samt för 
lokalsamhällestillit. 

För Piteå är det första gången som undersökningen genomförs och resultatet kan därför inte analyseras vad 
avser förändring över tid. Analysen är därför främst gjord utifrån Piteås eget resultat samt det resultatet i 
relation till genomsnittet av deltagande kommuner. 

Svarsfrekvens 
Totalt uppnåddes en svarsfrekvens av 42,5% för Piteå vilket låg något över den genomsnittliga 
svarsfrekvensen för undersökningen i sin helhet som var omkring 40 %. 

För varje svarande person har vikter beräknats av SCB. Syftet med framtagning av vikter är att kunna redovisa 
resultat för hela populationen i kommunen och inte bara för de svarande. Vikterna har beräknats för att kunna 
svaren ska kunna skattas utifrån kommunen som helhet. 

Resultaten av enkätsvaren redovisas som frekvenstabeller. I de allra flesta tabeller har svaren delats upp på 
kön och ålder samt redovisats för de svarande totalt i kommunen. Vikterna används i redovisningarna av 
procentsatser i tabellerna. 
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Vilka har svarat 
Enkäten innehåller en del bakgrundsfrågor som beskriver vilka som svarat på enkäten, bilaga 1. 

Det är en hög andel, 71 %, som bor i egen villa, 94-95 % har svenskfödda föräldrar, make/maka och är själv 
född i Sverige. 

Det är något fler jämfört med det nationella genomsnittet som är medlemmar i t.ex. någon idrotts- eller 
friluftsförening, i någon församling eller religiös organisationskultur, musik, dans eller teaterförening, 
fackförening eller företagarorganisation, humanitär hjälporganisation, politisk organisation, parti, freds- eller 
miljörörelse. 

Däremot är det något färre som är engagerad i något tillfälligt nätverk, Facebookinitiativ eller liknande. 
Just vid svarstillfället var de svarande i Piteå jämfört med det nationella snittet i något lägre grad anställda 
eller studerande, samt i något högre grad pensionär, långtidssjukskriven, arbetssökande. Piteå hade drygt 20 % 
fler egenföretagare än genomsnittet som deltog i enkätundersökningen. 

Resultat 
Resultatet presenteras under följande rubriker 
 Lokalsamhällestillit 
 Politik och samhälle 

Lokalsamhällestillit 
Hög trygghet och trivsel 
Tillitsbarometern visar att 9 av 10 känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid och nästan 6 av 10 känner 
sig trygga om man går ut ensam i mörkret. Jämfört med det nationella genomsnittet känner sig piteborna 
tryggare. 

Området där du bor 
De allra flesta (98,5%) trivs i området där de bor, kvinnor i något högre utsträckning än män. I Piteå är det 
totalt 70 % som svarar att de i mycket stor, eller ganska stor utsträckning känner gemenskap med människorna 
i det område de bor, jämfört med det nationella genomsnittet där motsvarande andel är knappt 60 %.  I Piteå är 
det sammantaget för de två svarsalternativen lika mellan könen. Uppdelat på de två svarsalternativen visar sig 
männen mer positiva då fler män väljer mycket stor utsträckning och fler kvinnor i ganska stor utsträckning. 
Sett till ålder är det gruppen 18-29 år som känner minst gemenskap i området där de bor. 

Piteborna har en åsikt, och uttrycker en hög tillit 
På frågan ”Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan 
vara nog försiktig i umgänget med andra människor?” är det 77 % som svarar att man kan lita på de flesta 
jämfört med 61 % för det nationella genomsnittet. Dessutom är det fler Pitebor som har en åsikt, och därmed 
färre som väljer att svara vet inte på frågan. 

Det är också fler pitebor jämfört med det nationella genomsnittet som anger att de har ett mycket stort eller ett 
ganska stort förtroende för förskolor, grundskolor och äldreomsorg. Även på dessa frågor är det fler pitebor 
som har en åsikt, och färre som svarar vet inte. 

I Piteå är det fler (89 %) än det nationella snittet (85 %) som ofta brukar hälsa på de som bor i samma område 
när de möts. I Piteå är det sammantaget för de två svarsalternativen alltid eller nästan alltid och ofta något fler 
män än kvinnor som hälsar, och det är något fler kvinnor än män som uppger att de aldrig eller nästan aldrig 
hälsar på de som bor i samma område. Sett till ålder är det flest i åldern 50-64 år, och minst i åldern 18-29 år 
som hälsar på människor i området där de bor. 

Samma bild visar sig för de som uppger att de hjälper till att lösa gemensamma problem i området där de bor 
samt känner ansvar för vad som händer i området. Något högre andel i Piteå än jämfört med det nationella 
genomsnittet. 
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Nedanstående är ett utdrag ur den köpta analysen, hela analysen kan läsas i bilaga 2. 

I figur 1 har medelvärdet för lokalsamhällestillit i de 36 kommuner som deltog i Tillitsbarometern 2017 
beräknats och vikter framtagna av SCB har använts för skattningar av medelvärdena. Figur 1 visar att Piteå i 
jämförelse med de flesta andra kommunerna i undersökningen har ett relativt högt medelvärde för 
lokalsamhällestillit. De kommuner som har högst lokalsamhällestillit är i genomsnitt mindre sett till 
invånarantalet, samtidigt som antalet invånare inte kan förklara varför kommuner med relativt få invånare 
också återfinns bland gruppen av kommuner med lägst nivåer av lokalsamhällestillit. 

(Ur Lokalsamhällestillit och nepotism, rapport till Piteå kommun utifrån Tillitsbarometern 2017, Susanne Wallman 
Lundåsen) 

Politik och samhälle 
Det är något fler i Piteå som deltagit i namninsamling/upprop eller kontaktat tjänsteman för att påverka ett 
beslut i en samhällsfråga jämfört med nationella genomsnittet. När det gäller andel som kontaktat politiker för 
att påverka en samhällsfråga eller att överklaga ett myndighetsbeslut är det marginella skillnader mellan Piteå 
och det nationella genomsnittet. 

För påståendet att, De politiska partierna bara är intresserade av att få min röst och inte av mina åsikter, är 
det marginella skillnader mellan Piteå och genomsnittet för de som tycker det stämmer dåligt eller inte alls, ca 
18 %. 
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När det gäller de som tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra så är det 
sammantaget lika stor andel i Piteå och det nationella genomsnittet, uppdelat är det något färre i Piteå som 
tycker att påståendet stämmer helt och hållet. 
För påståendet som säger Om jag berättar mina åsikter för en politiker kommer de att ta hänsyn till dem, är 
skillnaderna också små mellan Piteås resultat och det nationella genomsnittet, det är knappt 13 % som svarar  
att det stämmer ganska bra eller helt och hållet, och drygt 41 % som tycker att det stämmer varken bra eller 
dåligt. Andelen som tycker att det inte stämmer alls eller att det stämmer ganska dåligt är för både Piteå och i 
det nationella genomsnittet drygt 45 %. 

I Piteå är det fler män än kvinnor som tycker att det inte stämmer alls eller att det stämmer ganska dåligt då 
man slår ihop de två svarsalternativen. I åldersgruppen 18-29 år är det störst andel som tycker att det inte alls 
stämmer, samtidigt som det också är flest i den åldersgruppen som tycker att påståendet stämmer ganska bra. 

Sammanfattning 
 Piteå har hög lokalsamhällestillit 
 Piteå har hög trivsel 

MEN… 

Piteås resultat är i det stora hela positivt i förhållande till det nationella genomsnittet men på frågan kring 
nepotism så urskiljer sig pitebornas svar genom att de tror att nepotismen är mer utbredd i Piteå jämfört med 
nationella genomsnittet. I enkäten ställdes frågan enligt nedan. 

Utifrån resultatet på ovanstående fråga visar det sig att pitebornas fördelning över de olika svarsalternativen 
skiljer sig från det nationella genomsnittet för deltagande kommuner. Då det även i denna fråga är fler pitebor 
som valt att ha en åsikt, och färre som valt att svara vet ej så redovisas först pitebornas svar i tabellform nedan 
– där andel vet inte redovisas som ett alternativ. 
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  Resultat i tabellform där vet inte redovisas som ett alternativ 

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för åsikten att nepotism är ganska eller 
mycket utbredd. Drygt 50 % av de svarande tror att nepotismen bland högre kommunala tjänstemän är ganska 
eller mycket utbredd. Fler pitebor har en åsikt i frågan jämfört med det nationella genomsnittet och färre har 
alltså svarat vet inte. 

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Nästan 64 % av piteborna tror att nepotismen bland höga chefer på företag i kommunen 
är ganska eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har en åsikt i frågan och alltså färre som 
svarat vet inte. 
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Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Nästan 50 % av piteborna tror att nepotismen bland politiker i kommunen är ganska 
eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har en åsikt i frågan och alltså färre som svarat vet inte. 

Markeringen i ovanstående tabell visar på andel av pitebornas svar för upplevelsen att nepotism är ganska 
eller mycket utbredd. Drygt 40 % av piteborna tror att nepotismen bland ansvariga i ideella 
organisationer/föreningar i kommunen är ganska eller mycket utbredd. Även här är det fler pitebor som har 
en åsikt i frågan och alltså färre som svarat vet inte. 

Notera skillnad mot nationellt genomsnitt, samt att färre pitebor väljer alternativet vet inte. 
Resultatet ovan var utgångspunkten för att en djupare analys köptes främst för att analysera upplevelsen kring 
nepotism. 

I den köpta analysen är vet inte-alternativet borttaget som svarsalternativ för att möjliggöra en jämförelse 
mellan olika kommuner. Det förklarar skillnader i redovisade andelar. 
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Utdrag ur den köpta analysen
Nedanstående är ett utdrag ur den köpta analysen, hela analysen kan läsas i bilaga 2. 

Som figur 2 visar har Piteå jämfört med de andra kommunerna i undersökningen en något högre andel av de svarande 
som uppfattar att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen. I genomsnitt uppfattar drygt 66 
% av de svarande i Piteå att det förekommer nepotism bland de högre tjänstemännen i kommunen jämfört med nationellt 
genomsnitt på omkring 61 %. 

Liknande mönster finns för förekomst av nepotism i de övriga kategorierna av intuitioner/organisationer som 
Tillitsbarometern innehöll och där de svarande i Piteå i genomsnitt uppfattar att nepotismen är något mer utbredd än 
genomsnittet för de svarande. Dock är skillnaderna i procentandelar något mindre för övriga kategorier. I Piteå uppfattar 
strax över 75 % av de svarande att det förekommer nepotism bland höga chefer på företag i kommunen medan ett 
nationellt medelvärde ligger på omkring 72 %. 

(Ur Lokalsamhällestillit och nepotism, rapport till Piteå kommun utifrån Tillitsbarometern 2017, Susanne Wallman 
Lundåsen) 
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Tabellerna ovan visar att kommunernas storlek inte har ett samband med enkätens resultat kring nepotismen. 

Sammanfattning 
 Piteå redovisar högre andel svarande som uppfattar att det förekommer nepotism 
 Piteå redovisar en större andel som har en åsikt i frågan om nepotism. 

Diskussion 
Utredarna känner igen resultat från andra undersökningar som tenderar att utgöra ett liknande mönster. 
I den dialog som genomfördes 2015 kring mångfald där runt 1500 pitebor deltog presenterades en slutrapport 
där bland för och nackdelar med ”Piteandan” lyfts. Ett annat uttryck är ”Pitefamiljen” där inte alla känner att 
de ingår. Innanförskapet uttrycks som ett problem. 

I den ryktesundersöknings som genomfördes i Piteå under 2015 handlar resultatet bland annat om ”Piteandan” 
som beskrivs både med positiva och negativa ordalag. 

I olika möten, dialoger och skriftliga frisvar i olika undersökningar har utredarna över tid hört åsikter som 
”man blir inte pitebo från vid tredje generationen”, ”det är inte lätt att flytta till Piteå och komma in i 
Pitebornas umgängen, vi inflyttade umgås ofta med andra inflyttade” 
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SCB:s medborgarundersökning genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti och den 27 
oktober 2017 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för 2017 i Piteå var 39 
procent. Även SCB:s medborgarundersökning visar på ett högt resultat när det gäller bland annat trygghet 
rekommendationer till andra att flytta till Piteå. Inflytandeindex visar på att förtroende och påverkan är 
områden som behöver utvecklas. 

Speglar resultatet från Tillitsbarometern ”Piteandans” två sidor? 
Resultatet från Tillitsbarometern tillsammans med resultat från andra undersökningar de senaste åren gör att 
utredarna frågar sig om svaren visar på den så kallade piteandans två sidor. Dels den ena sidan av myntet, att 
det finns en hög lokalsamhällestillit med stor trygghet och trivsel samt att piteborna i hög utsträckning kan 
rekommendera andra att flytta till Piteå. Dels den andra sidan av myntet där Piteå och piteborna inte är så 
öppna och transparenta som de själva uppfattar sig vara. Detta kan skapa uppfattningar om en hög nepotism, 
om en svårighet att känna tillhörighet eller en hög grad av innanförskap som är svår att bryta om du inte har 
de rätta kontakterna. 

Åtgärder
Resultatet indikerar en komplex bild som kan behöva studeras vidare och föras vidare dialoger kring för att 
skaffa mer kunskap och en gemensam bild. Resultatet har presenterats och förts dialog kring med Piteå 
kommuns verkställande direktörer för de kommunala bolagen samt med förvaltningschefer för Piteå kommuns 
verksamheter. I dessa dialoger framkom följande förslag på åtgärder: 

 Arbete för ökad öppenhet och transparens 
 Kommunicera enskilda resultat och framgångar dagligen via olika kanaler. T.ex. kan det varje dag 

kommuniceras ett resultat. 
 Delta i SKL:s utvecklingsnätverk i frågan. 
 Storytelling t.ex. unik satsning på bostadsbyggande i Piteå 
 Bryta mönster om kaxighet externt vs jantelagen internt 
 Genomföra riskanalyser kring innanförskap inför utvecklingsarbete och samhällsbyggnad 
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Förord 
Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre 
personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever 
längre är naturligtvis mycket positivt, men 
innebär också stora utmaningar. Det gäller 
boende och transporter, stadsplanering, hälso-
och sjukvård och omsorg. Det handlar om att 
skapa samhällen som är goda att åldras i, där 
vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren. 

För att möta det som brukar kallas för ”den 
demografiska utmaningen” behövs förebyg-
gande arbete. Vi måste skapa samhällen där 
alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva 
aktivt och så långt möjligt kunna skjuta upp 
behovet av vård och omsorg. Detta är betydel-
sefullt, både för individen och för samhället. 

Nordens välfärdscenter har tagit initiativ till 
ett projekt om livskvalitet för äldre kvinnor och 
män i Norden. Projektet fokuserar på de fakto-
rer som ofta brukar lyftas fram när man talar 
om livskvalitet och god hälsa – möjligheten till 
fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemen-
skap, meningsfullhet. Detta är lika viktigt för 
en nybliven pensionär som för en mycket gam-
mal människa. 

Många kommuner i Norden arbetar ambitiöst 
för att bli en bättre plats att åldras på. I denna 
skrift har vi närmare undersökt de nordiska 
städer som valt att ansluta sig till Världshäl-
soorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly 
cities and communities. Det är Oslo, Trond-
heim, Uppsala, Göteborg, Tammerfors och 
Reykjavik. Mycket av det som görs där före-
kommer säkert också på andra håll i Norden. 
Anledningen till att just dessa städer har valts 
ut är att de bestämt sig för att arbeta brett 
och strukturerat med frågorna utifrån de åtta 
temaområden som WHO lyft fram. Vi skildrar 
även Aarhus, som inte ingår i WHO-nätverket 
men som i samarbete med olika aktörer bedri-
ver ett omfattande arbete för att skapa social 
gemenskap och motverka ensamhet i alla 
åldersgrupper. 

Denna skrift bygger på information från 
möten och studiebesök i städerna samt på 
skriftligt material. Den vänder sig i första hand 
till beslutsfattare på lokal nivå och till pensio-
närsorganisationer. Förhoppningen är att skrif-
ten ska tjäna som inspiration i kommunernas 
arbete för att bli en bättre plats att åldras på. 

Ewa Persson Göransson 
Direktör 
Nordens välfärdscenter 
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längrE och friskarE liv 
I början av 1900-talet bodde nästan 12 miljoner 
människor i Norden. Idag lever cirka 27 miljoner 
invånare i regionen.1 Antalet äldre personer har 
ökat snabbare än befolkningen generellt, vil 
ket har lett till att andelen äldre i Norden har 
fördubblats under det senaste århundradet. 
Befolkningen över 80 år har också ökat. Idag är 
uppskattningsvis en av tjugo invånare i Norden 
äldre än 80 år. Prognoser tyder på att 8,6 pro 
cent av befolkningen i Norden år 2040 kommer 
att vara över 80 år.2 

Den förväntade medellivslängden är de ytter 
ligare år som en person vid en given ålder kan 
förväntas leva, förutsatt att dödlighetsnivån 
är konstant. Ett genomsnitt för medellivsläng 
den i Norden ger kvinnor ett uppskattat livs 

förlopp på 83,8 år och män 79,8 år. I ett glo 
balt perspektiv lever vi relativt länge i Norden, 
längre än genomsnittet för både EU och USA.3 

Grönland är ett undantag. Här är den uppskat 
tade medellivslängden nästan 10 år kortare än 
för övriga nordbor. Medellivslängden i Norden 
beräknas fortsätta att öka i de fem stora län 
derna fram till 2080, och nå nivåer på runt 87 
till 88 år för män och 91 till 92 år för kvinnor.4 

Ungefär 5 miljoner människor i Norden är idag 
65 år eller äldre. Enligt Eurostats – EU:s stati-
stikbyrå – huvudprognos kommer denna grupp 
uppgå till 7,6 miljoner år 2050 och närmare 10 
miljoner år 2080.5 

1 Nordisk statistik 2017 
2 http://www.nordregio.se/Publications/Publications-2016/The-impact-of-migration-on-projected-

population-trends-in-Denmark-Finland-Iceland-Norway-and-Sweden-20152080/ Nordregio 2016. The impact 
of migration on projected population trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden: 2015–2080 

3 Nordisk statistik 2017 
4 Eurostat fil: Main scenario – Population on 1st January by age and sex [proj_13npms]. Hämtad 17 februari 2017. 
5 Ibid 
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Gå i pension i Norden 
Pensionssystemen i Norden ger lagstadgad 
rätt till en grundpension, en slags miniminivå-
ersättning. Utöver grundpensionen tillkommer 
den lagstadgade tjänstepensionen. Dessutom 
finns kompletterande privata pensionsförsäk-
ringar. Ålder och andra villkor för att få tillgång 
till de olika ersättningssystemen varierar mel-
lan länderna. Villkoren för att en person ska 
beviljas grundpension i de nordiska länderna är 
att hon eller han ska ha innehaft medborgar-
skap i minst tre år. För att få full grundpension 
krävs att personen i fråga innehaft medbor-
garskap i minst 40 år.6 

Åldersgränserna för uttag av pension varierar 
mellan länderna. I Danmark kan personer välja 
att ta ut pension från 60 års ålder och senast 
vid 75 års ålder. På Färöarna gäller 67 års ålder 
och uppåt, i Finland 63-68 år, på Island 67-72 
år och i Norge 62-75 år. I Sverige kan pension 
börja tas ut från 61 års ålder. Ingen övre ålders-
gräns finns för att påbörja uttaget av pension 
i Sverige.7 

Vissa väljer att ta ut hela eller delar av pensio-
nen innan de når den arbetsmarknadsregle-
rade pensionsåldern. Andra väljer att vänta så 
länge som möjligt, vilket kan vara fördelaktigt 
då flera av systemen ger höjd pension ju längre 
en person väntar med att börja ta ut den. 

Den lagstadgade åldern för att lämna arbets-
marknaden är 65 eller 67 år i de nordiska län-
derna. Sett i ett internationellt perspektiv är 
denna åldersgräns relativt hög. Den faktiska 
utträdesåldern ser dock annorlunda ut. Island 
har den högsta faktiska utträdesåldern. Där går 
män i pension vid 69 års ålder och kvinnor vid 68 
år. I övriga nordiska länder är utträdesåldern 
för män 65 år (Norge och Sverige), 63 år (Dan-
mark) och 62 år (Finland). Motsvarande siffror 
för kvinnor är 64 år (Norge och Sverige), 62 år 
(Finland) och 61 år (Danmark).8 

I de nordiska länderna är det ungefär fem till 
tio procent i åldersgruppen 65 år och äldre som 
arbetar. Undantaget är fortfarande Island, där 
närmare 40 procent fortfarande är i arbete.9 

Många personer går ner till deltid som ett mel-
lansteg innan pensioneringen. En del väljer att 
fortsätta arbeta vid sidan av pensionen. När 
detta undersöktes i 28 EU-länder plus Norge, 
Island och Schweiz framkom att andelen 
varierar stort mellan länderna. Störst andel 
arbetande pensionärer återfinns i Norge (39 
procent), Island (37 procent) och Sverige (35 
procent). Lägst andel finns i Grekland respek-
tive Spanien (två procent).10 

. 

6. NOSOSCO (2016) Social Protection in the Nordic Countries. Scope , Expenditure and Financing. Nordic Social 
Statistical Committee 62:2016 

7. Ibid 
8. OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. Diagram: Average effective 

age of retirement versus the normal retirement age, 2009-2014. http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en 
9. Eurostat (2016) Employment rates by sex, age and citizenship (%) [lfsa_ergan], för 2015. Uppgifter hämtade 1 mars 2017). 
10. Eurostat (2016). Labour force survey statistics – transition from work to retirement. Statistics Explained  18/10/16. 

10 
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Vilka är de äldre? 
Fortfarande talas det ofta om ”de äldre” som 
en grupp snarare än som individer och gene-
raliseringar är vanliga. Men spännvidden inom 
gruppen ”äldre” är stor. 40 år – nästan två 
generationer – skiljer mellan en 65-åring och 
en 105-åring. Tillvaron som pensionär påver-
kas av många olika faktorer som personlighet, 
vad man har arbetat med, utbildning, ekonomi, 

boende, familjesituation, intressen, aktiviteter, 
hälsa och var i världen man har vuxit upp. De 
flesta som går i pension har 15-20 friska år att 
se fram emot. Det är år som de fyller med ”fri-
tid” – resor, trädgårdsarbete och att ta hand 
om barnbarn. Men skillnaderna i förutsätt-
ningar är stora, till exempel när det handlar om 
ekonomi, familj och hälsa. Många olika fakto-
rer påverkar: kön, klass, livsstil och etnicitet.11 

11. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Statens offentliga utredningar, SOU 2017:21 
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Den tredje och fjärde åldern 
Man brukar ibland dela upp pensionärstiden i 
den tredje och fjärde åldern (den första åldern 
är barn- och ungdomstiden, den andra åldern 
är tiden då man bildar familj och är yrkesverk-
sam). Den tredje åldern är den del av pensio-
närstiden då individen i huvudsak klarar sig 
själv. Åren i livets slut, då man är beroende av 
hjälp i det dagliga livet på grund av sjukdom 
och funktionsnedsättningar, brukar kallas för 
den fjärde åldern.12 Det går inte att säga när 
den fjärde åldern inträffar. Det kan hända vid 
65 år – eller vid 95. Det vi vet är att den inträffar 
tidigare för människor med låg utbildning och 
låg inkomst än för personer med hög utbild-
ning och inkomst. Det är de sista åren i livet 
som man får och behöver vård och omsorg. 

God livskvalitet för äldre personer gäller både 
tiden som nybliven pensionär och tiden i den 
fjärde åldern. 

Begrepp i den här skriften 
Olika begrepp brukar användas när man talar 
om äldre människor – pensionärer, seniorer eller 
de äldre. I den här skriften används samtliga 
dessa tre, med samma innebörd. Det handlar 
om personer som är ålderspensionärer. 

När vi talar om ”en bättre plats att åldras på” 
används omväxlande ordet stad och kommun, 
med samma betydelse. 

12. Den brittiska sociologen Peter Laslett använde begreppet i Ageing and society från 1987. 
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Fyra hörnpelare för ett 
gott åldrande 
Inom forskningen råder det stor samstäm-
mighet om att fyra faktorer har särskild be-
tydelse för ett gott åldrande. Dessa är 

•	 fysisk aktivitet 

•	 bra matvanor 
•	 social gemenskap 

•	 meningsfullhet. 

Fysisk aktivitet och att vistas utomhus har 
många positiva effekter för äldre personer. 
Det handlar om ökat välbefinnande, rörlighet, 
bevarad muskulatur och stärkt skelett. Ytterli-
gare effekter är förbättrad sömn, att övervikt 
motverkas och att den psykiska och sociala 

hälsan främjas. Fysisk aktivitet kan vara viktig 
för att behålla funktioner och sitt oberoende. 

Maten och trivsamma måltider har stor bety-
delse för hälsa och välbefinnande. Precis som 
för resten av befolkningen är det viktigt att 
äldre personer äter regelbundet och att målti-
derna är varierade. 

Social gemenskap – att känna sig delaktig och 
kunna påverka – är grundläggande för en god 
hälsa. Det är betydelsefullt, både för individen 
och för samhället. Äldre människor har viktiga 
kunskaper och erfarenheter att bidra med. 
Föreningslivet och kulturen spelar en viktig roll 
som mötesplatser. 
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Vad som uppfattas som meningsfullt är indi-
viduellt. Det kan vara att känna sig delaktig 
i samhället eller att klara sig själv i vardagen 
– att själv kunna handla, laga mat eller besöka 
vänner.13 

Skillnader i hälsa 
Hur man har det efter pensioneringen hänger 
nära samman med livsvillkoren under det tidi-
gare livet. Det finns ett klart samband mellan 
inkomst och hälsa. Ju högre inkomst desto 
lägre är sannolikheten för ohälsa. Klasskillna-
der följer med in i ålderdomen. Kvinnor lever 
längre än män, men rapporterar oftare att 
de har hälsoproblem som begränsar möjlig-
heten att vara aktiv.  Ensamboende har gene-
rellt sett sämre hälsa än sammanboende. 
Andelen äldre som invandrat kommer att öka 
i Norden. Här finns stora variationer vad gäl-
ler ursprungsland, språk, tid i det nya landet, 
orsak till utvandringen etcetera.14 

Ett hälsosamt åldrande är redan en realitet i 
höginkomstländer. Majoriteten av äldre i dessa 
länder är välfungerande upp till 85-års åldern. 
Idag lever äldre människor längre och hälsosam-
mare än för 20 år sedan. Interventioner som 
syftar till att främja hälsorelaterade beteenden 
(såsom icke-rökning, moderat intag av alkohol, 
intag av hälsosam mat samt fysisk aktivitet), 
optimal kontroll och behandling av vaskulära 
sjukdomar och att upprätthålla socialt och 
mentalt stimulerande aktiviteter, förväntas 
leda till ett ännu längre och hälsosammare liv 
hos de som är äldre än 75 år. 

Professor Laura Fratiglioni, 
Karolinska institutet, Stockholm 

13. http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/ 
Aktivtochhalsosamtaldrande/Sidor/default.aspx 

14. www.norden.org 
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Utvecklingen i världen går mot att vi får en åld-
rande befolkning och att alltfler lever i städer. 
En viktig utmaning är därför att åstadkomma 
samhällen som är inkluderande och tillgäng-
liga och där människor kan leva aktivt hela 
livet. Att åstadkomma detta är en vinst både 
för individen och för samhället. En ålders-
vänlig stad motverkar också det som brukar 
kallas ålderism15, och i förlängningen även 
åldersdiskriminering. 

År 2010 inrättade Världshälsoorganisatio-
nen (WHO) nätverket Age-friendly cities 
and communities för att främja utbytet av 
erfarenheter och lärande mellan städer och 
samhällen i hela världen. Varje stad eller ort 
som strävar efter att skapa en inkluderande 
och tillgänglig miljö kan delta. Fokus är ett 
aktivt och hälsosamt åldrande.16 Men att vara 
”åldersvänlig” är mer än att enbart vara en 
bra plats att leva på för äldre människor. Det 
är en plats för människor i alla åldrar, att växa 
upp och åldras på. Om man planerar en stad 
för – och tillsammans med – äldre invånare 
så gynnar det ofta personer i alla åldrar. 15 av 
FN:s 17 utvecklingsmål har kopplingar till en 
åldrande befolkning.17 

I nätverket ingår (2017) 500 städer och sam-
hällen i 37 länder med totalt 155 miljoner invå-
nare. Det är både stora städer och mindre 
samhällen. Sex nordiska städer är med: Oslo, 
Trondheim, Tammerfors, Reykjavik, Uppsala 
och Göteborg. I dialog med äldre invånare i 
de olika länderna har nätverket pekat ut åtta 

områden som en åldersvänlig stad behöver 
arbeta med: 

•	 utomhusmiljöer och bebyggelse 

•	 bostäder 
•	 transporter 
•	 respekt och social inkludering 

•	 socialt deltagande 

•	 delaktighet i samhälle och arbetsliv 

•	 kommunikation och information 

•	 samhällsstöd och hälsovård. 

Utifrån dessa temaområden har en checklista 
tagits fram som verktyg för att underlätta 
arbetet. Checklistan är också en hjälp vid 
utvärderingar av hur långt man har kommit. 
En vägledning har även tagits fram för hur 
man skapar åldersvänliga miljöer i Europa. Den 
riktar sig till politiker och samhällsplanerare.18 

Det är avgörande att äldre personer själva 
medverkar, både i utvecklingen av ålders-
vänliga städer och i utvärderingarna. 

Medlemmarna i nätverket kan också lägga till 
egna områden. De kan även välja att fokusera 
på ett antal av de områden som nätverket 
uppmärksammat. Viktigt är att hela tiden ha 
”åldersglasögonen på” när planer inom olika 
områden tas fram. Grundläggande är att tala 
med, inte till, stadens äldre invånare. 

Eftersom vårt åldrande påverkas av både 
sociala, miljömässiga och ekonomiska fak-
torer så involverar det flera politikområden. 
Arbetet för åldersvänliga städer fordrar att 
olika sektorer samarbetar. 

15 Äldre personer betraktas som en homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. Personerna ses inte 
i första hand som män och kvinnor, utan de ”blir” sin ålder, så kallad ålderism. 

16 http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/ 
17 www.un.org 
18 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/333702/AFEE-tool.pdf 

17 
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Äldrebarometern använde WHO:s checklista 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är 
Sveriges största pensionärsorganisation med 
cirka 360 000 medlemmar. Åren 2010, 2012 
och 2015 har organisationen genomfört en 
så kallad Äldrebarometer, vilket innebär att 
medlemmarna får betygsätta sin kommun 
på en skala 1-6 inom ett stort antal områden. 
Det handlar om tillgänglig miljö, mat, boende, 
möjlighet till inflytande med mera. 

PRO hämtade inspiration från WHO:s check-
lista för Age-friendly cities and communities 
när Äldrebarometern introducerades. En slut-
sats är att ett väl fungerande pensionärsråd 
(äldreråd, seniorråd) har stor betydelse för 
hur kommunen fungerar för äldre invånare – 
alltså hur åldersvänlig kommunen är.  

Äldrebarometern har följts med stort intresse 
av både media och kommunpolitiker. Kommu-
nerna jämför sig med varandra och resultaten 
används också ibland i den politiska debatten 
i kommunerna. I Äldrebarometern 2015 hade 
Svedala och Emmaboda, två mindre kommu-
ner i södra Sverige, de bästa resultaten. 

Nordiska städer söker nya vägar 
Många kommuner i Norden – såväl större 
städer som mindre orter – arbetar för att 
bli åldersvänliga, det vill säga inkluderande 
och tillgängliga. Det bedrivs både långsiktiga 
satsningar och en rad tidsbegränsade projekt. 
Städer samarbetar också i olika konstellatio-
ner för att inspirera och lära av varandra. I 
denna skrift har vi valt att beskriva det som 
görs i de nordiska städer som anslutit sig till 
nätverket Age-friendly cities and communities. 
Att just städerna i WHO-nätverket lyfts fram 
beror på att de beslutat sig för att arbeta sek-
torsövergripande inom olika teman. Här upp-
märksammas också Danmarks näst största 
stad, Aarhus, som mycket aktivt arbetar för 
att bryta människors ensamhet och skapa 
social gemenskap. Städerna har valt olika 
arbetssätt – att utse en pilotstadsdel, genom-
föra en omfattande medborgardialog, ordna 
möten med alla berörda förvaltningar samti-
digt. I denna skrift skildrar vi hur städerna har 
arbetat och ger en rad praktiska exempel på 
vad som görs i strävan att bli en bättre plats 
att åldras på. Vi värderar inte insatserna, utan 
detta är en beskrivning av hur man arbetar. 



 
 

 
   

 
 

 
   

 

  
 

 

 

	 	
	 	

	 	

	 	 	 	

 
 
 

 
 

   

   
  

OSLO 

oslo utsåg 
pilotstadsdEl 
I den norska  huvudstaden bor drygt 660 000 
invånare. Kommunens prognoser visar att 20 
procent av invånarna år 2030 kommer att vara 
över 67 år. Idag har cirka 7 000 av Oslo-borna 
en demenssjukdom. Detta antal förväntas för-
dubblas till år 2040. Som första stad i Norge 
blev Oslo medlem i nätverket Age-friendly cities 
and communities 2014. 

Staden har tagit sin utgångspunkt i WHO:s 
åtta temaområden, lagt ihop och omdefinierat 
till sex områden. 

Dessa är: 
•	 bostäder 
•	 hälso- och omsorgstjänster 
•	 kommunikation och medverkan 

•	 deltagande i samhällslivet 
•	 transport 
•	 utemiljöer och fysisk aktivitet. 

Nyckelord är trygghet, trivsel och tillgänglig-
het. Oslo kommun har anställda med särskild 
uppgift att arbeta med uppdraget Åldersvänlig 
stad. Universell utformning (universal design) 
och åldersvänlighet har många berörings-
punkter. I arbetet med att göra Oslo till en 
åldersvänlig stad har man därför knutit till sig 
experter från detta området.19 

19 Läs gärna Norden för alla, en rapport från Nordens välfärdscenter med förslag till samarbetsområden kring universell 
utformning och tillgänglighet. 

19 

https://omr�det.19


  
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
   

 
  

 
 

  

 

   

   
 

  
 
 

 
 

   
  

 
 
 

  
  

   

   
  

En ny tjänst med buss dörr- till- dörr testas nu i en stadsdel. Det är en mindre buss, med 16 platser. 

Nordre Aker går före 
Nordre Aker, med cirka 50 000 invånare, har 
utsetts till pilotstadsdel. Stadsdelen fungerar 
som mentor och insatserna sprids till andra 
delar av Oslo. Redan från början har det varit 
viktigt att ha en nära dialog med de äldre. Vad 
är viktigast för att må bra? Vad önskar ni? Vilka 
brister ser ni i er närmiljö? Man har provat olika 
former för att ta in synpunkter – debattkvällar, 
en stor konferens med workshops, intervjuer, 
filmprojekt. Det är väsentligt att samtalen 
kan föras på många olika sätt. Oslos centrala 
äldreråd och de 15 stadsdelsråden har en bety-
delsefull roll i utvecklingen av den åldersvänliga 
staden. 

Man behöver pröva olika metoder för delaktig-
het. Många äldre använder inte facebook och 
har inte smartphone. De riskerar att stängas 
ute i det alltmer digitaliserade samhället. 
Grupper där äldre får lära sig använda smart-
phone har ordnats. Frivilligorganisationerna är 
betydelsefulla, ofta handlar det om att ”äldre 
hjälper äldre” att lära sig ny teknik. Men det är 

viktigt att kommunicera på olika sätt. Magasi-
net ”Aldersvennlige Oslo”, som börjar utkomma 
2018, ska ges ut både digitalt och i pappers-
format. 

I Oslo har man till en del tagit ny teknik till 
hjälp när äldre invånare själva ska skildra sin 
närmiljö. De har försetts med Ipads och gått 
ut och filmat. I filmerna har man till exempel 
kunnat se hur svårt det kan vara att ta sig av 
tunnelbanan eller röra sig i en otillgänglig miljö. 

De små rosa bussarna 
Att ha ett socialt liv, kunna träffa sina nära 
och ”göra det man ska” under dagen värderas 
allra högst när äldre personer själva får formu-
lera vad som är viktigt. Man måste kunna ta 
sig fram i sitt närområde. Då är det avgörande 
att det finns kommunikationer som man kan 
använda även om man till exempel har svårt 
att gå längre sträckor. En ny tjänst med buss 
dörr-till-dörr testas nu i en stadsdel. Det är en 
liten buss, med 16 platser. Dessa små rosa bus-
sar har blivit mycket uppskattade. Mer belys-

19 Läs gärna Norden för alla, en rapport från Nordens välfärdscenter med förslag till samarbetsområden kring universell 
utformning och tillgänglighet. 
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OSLO 

ning och fler bänkar har också kommit på plats 
för att göra det lättare att röra sig i närområ-
det, något som gynnar alla invånare. 

Under vintern riskerar många äldre att bli iso-
lerade för att de inte vågar ta sig ut. Snö och 
halka är ett stort hinder. Sandsäckar och brod-
dar har delats ut till äldre invånare, beroende 
på vilken typ av hus de bor i. 

Kultur, sport och forskning 
Kulturen har stor betydelse. ”Möten med min-
nen” är en verksamhet som bedrivs tillsam-
mans med muséer, då äldre personer stimule-
ras att komma ihåg och berätta sin historia. 

I samband med Nordre Akers satsning på att 
bli en ålders- och demensvänlig stadsdel star-
tades 2016 ett dansprojekt på en dagverksam-
het där många av deltagarna har en demens-
sjukdom. Syftet var att erbjuda en upplevelse 
som är både intressant, stimulerar till fysisk 
aktivitet och balansträning och skapar social 
gemenskap. Förhoppningen var att det skulle 
vara inspirerande för både de äldre och perso-
nalen och att övningarna även kan användas 

så har man gjort i oslo 

i framtiden. Projektet har samarbetat med 
Nasjonalballetten och ägnat sig åt både Don 
Quixote och Nötknäpparen. På samlingarna 
har man talat om rollfigurerna i föreställning-
arna och gjort övningar under ledning av en 
före detta dansare som också har lång erfa-
renhet av att arbeta med äldre människor. 
Nasjonalballetten har lånat ut kostymer. När 
det var dags för generalrepetition av Nötknäp-
paren blev deltagarna i projektet tillsammans 
med anhöriga inbjudna att se föreställningen. 
Nu pågår arbete för att sprida initiativet till 
andra stadsdelar. 

En åldersvänlig stad vill uppmuntra till möten 
mellan generationer. Den 23 september 2017 
genomfördes för första gången Generation 
games i Oslo. Det är ett sportevenemang där 
äldre, medelålders och unga tävlar i olika gre-
nar. 

Staden samarbetar med flera forsknings-
miljöer och gemensamt anordnar man bland 
annat debattserien ”Oslo – en bra plats att 
åldras på?”. 

•	 Oslo kommun har anställda med särskild uppgift att arbeta med uppdraget 
Åldersvänlig stad. 

•	 En pilotstadsdel – Nordre Aker – har utsetts. 
•	 Samarbete med forskningsmiljöer pågår. 
•	 I sportevenemanget Generation games tävlar unga, medelålders och äldre 

i olika grenar.   



 
 
 

  
  

   

 
  

 
 
 
 

 

 
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Trondheim har utbildat 
livsglädjechaufförer 
Trondheim är Norges andra stad med cirka 
200 000 invånare. Det brukar sägas att 
Trondheim har ”den stora stadens kvalitet 
och den lilla stadens närhet”. År 2015 blev 
staden medlem av nätverket Age-friendly 
cities and communities. Liksom i Oslo har man 
även i Trondheim bestämt att delar av sta-
den ska få gå före, vara pilot. Tre stadsdelar 
ska få denna roll. Det är Saupstad-Kolstad 
plus ytterligare två som (2017) ännu inte 
har utsetts. En skillnad jämfört med Oslo är 
att Trondheim inte har anställt någon som 
särskilt ska arbeta med den åldersvänliga 
staden. Detta ingår i den ordinarie verksam-
heten. 

Tillgänglighet är grunden 
Hur ser en dag ut för dig år 2020? Och hur vill 
du ha det? Så löd frågorna när Trondheims 
äldre invånare bjöds in till frukostmöte i råd-
huset. Många av synpunkterna handlar om till-
gänglighet och har framförts både på möten 
och till kommunens digitala ”förslagslåda”. När 
busslinjer dras längre från bostadsområden 
och avståndet mellan hållplatserna ökar blir 
det svårt för många äldre att använda bussen. 
För många är det även viktigt att fortsätta få 
busstidtabellen i pappersformat. Att få snöfria 
vintervägar är en annan fråga som engagerar. 
Kullersten, som finns i den gamla stadsdelen, 
kan vara svår att gå på. För att underlätta 
har underlaget bytts ut på vissa sträckor och 

22 



 
 

 
 
 

  
 
 

   
 
 

 
   

 

  
 

 
 

TRONDHEIM 

naturliga promenadstråk har gjorts tillgäng- den digitala tekniken. Alla invånare i Trondheim 
liga. I arbetet för att göra Trondheim till en som fyllt 70 år får tidskriften Sytti pluss med 
åldersvänlig stad spelar seniorrådet en viktig posten. 
roll. 

När man ringer efter taxi i Trondheim kan man 
Kulturen är betydelsefull som hälsofrämjande numera boka en ”livsglädjechaufför”. Denna 
faktor. Under ett år genomförs i Trondheim förare har fått en särskild utbildning i bemö-
cirka 800 evenemang som i mycket riktar sig tande för att till exempel kunna ge god service 
till seniorer. Kommunen ordnar transport för till passagerare som har en demenssjukdom. 
dem som behöver. Man kan gå på hip hop, 
blueskvällar och mycket annat. Tai chi och 
yoga är andra exempel på verksamheter. Sta-
den satsar på ny teknik och en app har tagits 
fram där invånarna kan läsa om aktiviteterna. 
Seniorer kan också få undervisning i att lära sig 
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så har man gjort i trondhEim 

•	 Kommunen har ett nära samarbete med seniorrådet. 
•	 Livsglädjechaufförer har utbildats för att ge bland annat äldre taxiresenärer 

mer personlig service. 
•	 I Trondheim ordnas många kulturevenemang, och äldre personer som behöver det 

får hjälp att ta sig dit. 
•	 Kommunen ger ut tidskriften Sytti pluss som delas ut till alla invånare som fyllt 70 år.    

Kulturen är en viktig förebyggande faktor.  Här kan man dansa hip hop, gå på blueskväll och 
mycket annat. 
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TRONDHEIM 

Kullersten, som finns i den gamla stadsdelen, tycker många är svårt att gå på. För att underlätta 
har underlaget bytts ut på vissa stråk. Naturliga promenadstråk har också gjorts tillgängliga. 
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Uppsala är Sveriges fjärde folkrikaste stad med 
cirka 215 000 invånare. Staden växer snabbt, 
med ungefär 4 000 personer varje år. 22 pro-
cent av invånarna – cirka 47 000 personer – är 
äldre än 60 år. Inom drygt tio år fördubblas 
antalet personer som är 80 år och äldre. Detta 
ställer stora krav på äldreomsorgen, men kom-
munen vill möta utvecklingen utifrån ett brett 
perspektiv. Det handlar om att arbeta både 
bredare och mer förebyggande. Livsmiljöer, 
gator, kommunikationer, kultur- och serviceut-
bud behöver i högre grad utformas efter äldre 
personers behov och förutsättningar. I juli 
2016 gick Uppsala med i WHO-nätverket Age-
friendly cities and communities. 

Att bli en åldersvänlig stad är ett långsiktigt 
åtagande. Första steget har varit att i dia-
log med de äldre invånarna genomföra en 
baslinjemätning, det vill säga komma fram 
till var man befinner sig nu. Synpunkterna blir 
underlag för en treårig handlingsplan som 
tas fram i dialog med olika aktörer. Hand-
lingsplanen omfattar åtta utvecklingsområ-
den och följer WHO:s guide. 

Vad tycker de äldre själva? 
En strålande junidag anlände kommunens 
”turnébuss” till Sävja i sydvästra Uppsala. I 
Kulturcentrum hade ett 60-tal pensionärer 
samlats för att ge sin syn på hur det är att 
leva och åldras i området. Deltagarna förde-
lade sig på åtta bord och fick röstkort med sig. 
Vid varje bord fanns en utsedd samtalsledare, 
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UPPSALA 

också det en pensionär. Under ett par timmar 
gick deltagarna igenom de åtta områden som 
WHO-nätverket har pekat ut som viktiga för 
en åldersvänlig stad. Samtalsledaren läste upp 
ett påstående och deltagarna räckte upp han-
den med röstkortet för att markera ”instäm-
mer”. När det var oenighet signalerade ett 
särskilt dataprogram som användes vid mötet 
att det var dags att stanna upp för diskussion. 
Samtalen rörde många olika ämnen – snöröj-
ning, trygghet på kvällspromenaden, möjlighe-
ten att som äldre kunna förvärvsarbeta eller 
bli ianspråktagen för frivilligt arbete, service 
och bemötande i butikerna. När mötet var över 
hade deltagarna i salen svarat på sammanlagt 
130 frågor. 

Uppsala kommun vill förbättra äldre personers 
möjligheter att leva ett hälsosamt och obero-
ende liv och öka delaktigheten i samhällslivet. 
Mötet i Sävja var bara en liten del av arbetet 
för att kartlägga vad Uppsalas äldre invånare 
anser om sin stad och vad de önskar i framti-
den. Liknande möten har genomförts i 14 kom-
mundelar. Inbjudan hade sänts till alla boende 
över 60 år i de 14 kommundelarna. Totalt del-
tog cirka 1 000 personer i åldern 60-94 år. 
En enkätundersökning på gator och torg har 
också gjorts för att få in synpunkter. Då nåd-
des ungefär 800 personer. Dessutom har 100 
personer som använder färdtjänst (en trans-
portservice) intervjuats. Kommunen har fort-
satt med att bjuda in till information och dis-
kussion om kollektivtrafiken. Sammantaget är 
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detta kommunens mest omfattande medbor-
gardialog någonsin med seniorer. Syftet har 
varit att identifiera ett antal utvecklings- och 
förbättringsområden, inte att presentera lös-
ningar. Det som kommit fram vid dessa möten 
och intervjuer ska ligga till grund för en tre-
årig handlingsplan som tas fram i samarbete 
med myndigheter, frivilligorganisationer och 
näringslivet. 

Man har fått höra många Uppsala-bors åsik-
ter. Men en stor utmaning är ändå: hur når vi 
dem som inte kommer på möten, som inte är 
aktiva i föreningslivet? I många fall tycks det 
handla om personer som har sin bakgrund i ett 
annat land och inte har svenska som moders-
mål. Här kan invandrarföreningarna antagli-
gen spela en viktig roll. Det är angeläget att 
involvera alla i utveckligen av en stadsdel. 

Ett aktivt och hälsosamt liv 
Genom en rad olika insatser vill kommunen 
verka för att de äldre invånarna ska kunna leva 
självständigt och aktivt. 

Hälsocoach på nätet 
Hälsocoachen är en webbplats med inriktning 
mot hälsa för seniorer. Syftet är att inspirera 
och motivera till aktiviteter. Här kan man hitta 
olika hälsotips och även dela med sig av sina 
egna. Det finns möjlighet att träna hemma 
till instruktionsfilmer där en sjukgymnast visar 
övningarna. 

Uppsökande hembesök 
Alla som fyllt 80 år och inte har hemtjänst från 
kommunen erbjuds hembesök. Syftet med 

hembesöken är att främja hälsa och trygg-
het och bidra till en god livssituation. Samta-
let förs utifrån den äldre personens önskemål 
och behov. Kommunens representant kan för-
medla information och kontakter samt ge råd 
och stöd om aktiviteter som kan underlätta i 
vardagen. 

Träffpunkter 
Det finns 16 träffpunkter som drivs av Upp-
sala kommun. Verksamheten ska arbeta häl-
sofrämjande enligt de fyra hörnstenarna för 
ett hälsosamt åldrande – social gemenskap, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda mat-
vanor. 

På träffpunkterna arrangeras en mängd olika 
aktiviteter. Det handlar om allt ifrån att träf-
fas för att ta en kopp kaffe, olika former av 
fysisk aktivitet (zumba, seniorgym), datakur-
ser, modevisning, underhållning med mera. 
Deltagarna har stort inflytande över vilka akti-
viteter som anordnas. 

Cykling utan ålder 
Uppsala vill bli Sveriges bästa cykelstad för 
människor i alla åldrar. Cykling utan ålder är 
en ideell verksamhet där volontärer tar med 
äldre personer eller personer med funktions-
nedsättning på cykelturer i el-assisterade last-
cyklar. Passagerarna får frisk luft, nya synin-
tryck, möjligheter att skapa nya relationer och 
minnen. Det kan till exempel handla om att 
komma ut till stadens parker och höra fågel-
kvitter, åka förbi barndomens kvarter, stanna 
till vid ett kafé – eller helt enkelt bara få känna 
vinden i håret. 
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UPPSALA 

Projektet leds av Uppsala kommun och genom-
förs i samarbete med Länsstyrelsen, Region 
Uppsala, Uppsala Cykelförening, Röda Korset 
samt studentvolontärerna i Uppsala. År 2017 
hade fyra äldreboenden gått med i projektet. 
Idén kommer från Danmark där konceptet 
blivit en succé med över 400 cyklar och 2 500 
volontärer i 60 städer. Cykling utan ålder finns 
(2017) etablerat i 70 städer i 26 olika länder. 

Fallolyckor ska förebyggas 
Uppsala kommun driver kampanjen STÅ UPP-
sala. Material har tagits fram som bland annat 
tar upp vikten av träning och mat, mediciners 
påverkan på balansen, hur man kan göra det 
säkrare hemma. Materialet presenteras och 
delas ut på mässor, under kampanjveckor, i 

så har man gjort i uppsala 

•	 I 14 kommundelar har invånarna över 
60 år bjudits in till dialogmöten utifrån 
WHO:s checklista för en åldersvänlig 
stad. 

•	 Alla invånare över 80 år erbjuds 

hembesök. 
•	 På seniorrestaurangerna kan 

pensionärer äta näringsriktig mat till 
subventionerat pris.  

•	 Anställda som möter äldre i arbetet 
erbjuds utbildning om psykisk ohälsa.  

samband med uppsökande verksamhet som 
alla över 80 år erbjuds, på träffpunkter och 
andra öppna verksamheter. Broddar delas ut 
(gratis) till alla över 65 år. Det sker också på 
mässor, under kampanjveckor, på träffpunkter 
och andra öppna förebyggande verksamheter. 

Matglädje på seniorrestauranger 
De flesta äldre personer har bra matvanor, i alla 
fall i den så kallade tredje åldern. Men det finns 
riskgrupper när det gäller dålig kosthållning, till 
exempel äldre män som bor ensamma, äldre 
med låg socioekonomisk status, nyblivna änkor 
och änklingar, personer som är fysiskt och soci-
alt inaktiva och isolerade. Dessa grupper löper 
risk för näringsbrist och viktnedgång. Nyblivna 
pensionärer kan löpa risk att utveckla sämre 
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matvanor. För många innebär övergången till 
pensionsåldern mer ohälsosam mat och min-
dre fysisk aktivitet, vilket lätt leder till övervikt 
och ökad risk för en rad sjukdomar. Undervikt 
är ett stort problem i den fjärde åldern. 

Mat är så mycket mer än näring och energi. 
Det handlar om att känna dofter, njuta av 
smaker, få en stunds gemenskap med andra 
– helt enkelt uppleva matglädje. Uppsala kom-
mun driver sju seniorrestauranger. Gäster i alla 
åldrar är välkomna. Den som fyllt 65 år äter till 
rabatterat pris. Seniorrestaurangernas upp-
drag är att servera näringsriktig mat för friska 
äldre personer. Här kan man både äta tradi-
tionell husmanskost, mat från olika delar av 
världen och vegetariska rätter. Det har hela 
tiden varit viktigt att satsa på kvalitet. En av 
stadens seniorrestauranger har vunnit pris i en 
nationell mattävling. 

Psykisk ohälsa hos äldre 
Psykisk ohälsa är förhållandevis vanligt bland 
äldre, men det är många gånger ett förbisett 
problem. Äldreförvaltningen i Uppsala kom-
mun driver projekt för att sprida kunskap om 
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom för att 
minska fördomar och stigmatisering. Kommu-
nen samarbetar med flera aktörer i landet som 
bedriver liknande verksamhet samt också med 
intresseorganisationer. Anställda som möter 
äldre människor i sitt arbete erbjuds utbild-
ning om psykisk ohälsa. Det är en satsning för 
att kunna upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt 
skede och då sätta in insatser för att främja 
hälsa. 

Uppsala kommun driver sju seniorrestau-
ranger. Gäster i alla åldrar är välkomna. 
Den som fyllt 65 år äter till rabatterat 
pris. 
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Film - ett sätt att 
påverka i Göteborg 
Göteborg är Sveriges näst största kommun 
efter Stockholm, med 570 000 invånare i 
tätorten och 1 000 000 invånare i Stor-
Göteborg. Idag är 15 procent av Göteborgs 
befolkning 65 år och äldre, år 2050 kommer 
andelen vara 25 procent. Göteborg består av 
tio stadsdelar. Dessa skiljer sig mycket åt när 
det gäller befolkningens sammansättning 
och socioekonomiska förhållanden. Göte-
borg växer med 4 500-5 000 invånare per år. 
Sedan 2015 är staden med i WHO-nätverket 
Age-friendly cities and communities. 

Hela Göteborg ska utvecklas till att bli en 
bättre plats att åldras på. Det är en del i 
arbetet mot segregationen, för att göra 
staden jämlik. Senior Göteborg har kom-
munstyrelsens uppdrag att ta fram en hand-
lingsplan för att göra staden mer ålders-
vänlig. Arbetet sker tillsammans med alla 
stadsdelarna och med de äldre invånarna. 
Stadsutveckling är en central del i att skapa 
Åldersvänliga Göteborg. 



 

	 	

	 	 	
	 	

	 	

	 	 	 	  

 

	 	 	 	

 

  

 

	 	 	

 
 

 

	 	 	 	 	

GÖTEBORG 

En kartläggning genomförs för att visa vad 
som görs idag och hur olika förvaltningar 
kan samarbeta. Kartläggningen är en förbe-
redelse för den kommande handlingsplanen. 
Arbetet inriktas på ett antal fokusområden: 

•	 stadsmiljö och byggnader 
•	 mobilitet 
•	 bostäder 
•	 social delaktighet och inkludering 

•	 samhällsstöd och service 

•	 information och kommunikation. 

Några lärdomar 
Tillsammans med Tekniska Högskolan i Stock-
holm ordnade Göteborgs stad ett kunskaps-
seminarium under hösten 2016. Från semina-
riet presenterades ett antal lärdomar: 

•	 Seniorer har rätt till staden. Utform-
ningen av bebyggelsen och det offentliga 
rummet kan försvåra eller förenkla för senio-
rer att leva ett aktivt, socialt och självständigt 
liv. För att seniorer ska kunna ta del av staden 
och stadslivet behövs flera olika attraktiva 
boendeformer med närhet till service, stadens 
utbud, kommunikationer, grönområden och 
mötesplatser som sammantaget bildar stöd-
jande livsmiljöer. Goda livsmiljöer är nyckeln 
till ett hälsosamt åldrande. 

•	 Mer boenden för seniorer. Bostadsbristen 
i städerna drabbar många, inte minst senio-
rerna. Många har inte råd att flytta. Bostads-
kostnaderna har stigit och det finns få boen-
dealternativ för seniorer till rimlig hyra. Men 
det finns flera goda exempel på byggemen-
skaper och trygghetsboenden där seniorer 
aktivt deltagit i planeringen. 

•	 Involvera äldre i planeringen. Det behövs 
kompetens om seniorperspektivet hos dem 
som planerar staden samt att äldre perso-
ners behov tas till vara i ett tidigt skede i pla-
neringsprocessen. Viktiga frågor är: var bor 
äldre människor i Göteborg idag och imorgon? 
Och var vill de bo? 

•	 Seniorer är en heterogen grupp med 
olika erfarenheter, socioekonomisk situation, 
intressen, behov och ursprung.   
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Life filming – lära sig ny teknik och dela med 
sig av erfarenheter 
Hur kan man introducera modern teknik för 
äldre personer och samtidigt få del av deras 
erfarenheter, kunskaper, minnen och behov? 
Metoden Life Filming fokuserar på innehåll och 
form. Deltagarna uppmuntras att ta sig över 
de barriärer som teknik ofta innebär. 

En regnig junimorgon hade en grupp pensio-
närer samlats i stadsdelen Lundbys förenings-
lokal för att avsluta sitt filmprojekt. Det hela 
började med att de som inte redan hade en 
Ipad fick låna en sådan och även lära sig hur 
den fungerar. Sedan var det dags att gå ut och 
filma. Vad är bra i Lundby? Vad är det som gör 
att jag trivs? Och vad skulle kunna bli bättre? 
Det var frågor som skulle tas upp i filmerna. 

Nu var det tid att visa resultaten. Filmerna 
handlade alla på något sätt om hinder, till-
gänglighet och trygghet. Hur osäker prome-
naden känns när det inte finns tillräckligt med 
belysning och när buskar skymmer sikten. Hur 
arbetsamt det är att gå och handla när det 
inte finns någon plats att ta paus, i eller vid 
butiken. Eller hur tungt det kan vara att ta sig 
uppför backen när det inte finns någonstans 
att sätta sig ner i närheten. Filmprojektet bör-
jade i stadsdelen Centrum i Göteborg och har 
sedan spridits vidare. Bland annat har man 
kunnat se hur det är att ta sig fram när man 
har en synnedsättning. Projektet har genom-
förts i samarbete med Akademin Valand och 
filmerna blir viktiga bidrag i arbetet med 
stadsplaneringen. 

Ofta talas det om att ”äldreperspektivet behö-
ver tas med”. Men alltför sällan är det senio-
rerna själva – utan det blir olika experter – som 
engageras för att förmedla det perspektivet. 
I projektet Life Filming är det seniorerna som 
väljer vad som ska berättas. Filmerna kan 
hjälpa till att förmedla sådant som det annars 
kan vara svårt att sätta ord på. 

Projektet har genomförts i samarbete med 
Akademin Valand och filmerna blir viktiga 
bidrag i arbetet med stadsplaneringen. 
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När städers äldre invånare får frågan om vad som är viktigt för ett gott liv är det ett svar som brukar 
återkomma: att kunna ta sig ut i sitt närområde, träffa anhöriga och vänner, kunna uträtta ärenden. 
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GÖTEBORG 

Bussen på flexlinjen stannar nära 
När äldre invånare får frågan om vad som 
är viktigt för ett gott liv är det ett svar som 
brukar återkomma: att kunna ta sig ut i när-
området, träffa anhöriga och vänner, uträtta 
ärenden. Kommunikationerna måste vara till-
gängliga och användbara. Flexlinjen i Göte-
borg är en del av kollektivtrafiken och alla är 
välkomna att använda den. Flexlinjen finns i 
alla stadsdelar och täcker nästan hela staden. 
Linjen trafikeras av rymliga minibussar med 
låggolv och plats för både rullstol och rollator. 
Bussarna kör inom ett bestämt område och 
för att komma nära finns det många mötes-
platser. Bussen stannar bara där någon har 
bokat på- och avstigning. Resorna kan därför 
ta olika lång tid. Resenärer som behöver det 
får hjälp att kliva på och av bussen.  

Vila för trötta ben 
– en fråga om stadsutveckling 
Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek 
när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av 
Göta älv. Detta är Nordens största stadsut-
vecklingsprojekt. Enligt visionen ska Älvsta-
den vara grön, inkluderande, dynamisk och 
tillgänglig för alla. En ny stadspark anläggs 
och den första etappen beräknas vara klar 
2021, när Göteborg fyller 400 år. Därav nam-
net Jubileumsparken. Vad är en stadspark 
och en mötesplats? Var kan man vila trötta 
ben? Hur åstadkommer vi mångfald? De som 
arbetar med Jubileumsparken har tillsam-
mans med Åldersvänliga Göteborg anordnat 
en workshop där deltagarna bland annat har 
fått testa olika möbler för att undersöka hur 

vi kan sitta, ligga, vistas i den framtida stads-
parken och hur parken kan bli en mötesplats 
för alla.  

Platsbyggnad är en metod som tillämpas, där 
medborgarna får använda prototyper och på 
det sättet ”inta platsen”. En riktad satsning 
gjordes för att fler seniorer ska ta del av pro-
totyperna och aktiviteterna i Jubileumspar-
ken samt delta i workshopen. 

Arbetet med Åldersvänliga Göteborg har lett 
till att flera diskussionsgrupper har startats 
och fler aktiviteter är på gång i hela staden. 
Syftet är att ta reda på vad stadens seniorer 
tycker är viktigt och hur närmiljöerna fungerar 
för äldre invånare. Vikten av att nå anhöriga 
och äldre migranter har särskilt uppmärksam-
mats. 

Det är aldrig för sent att börja träna 
Fysisk aktivitet är viktigt även långt upp i 
åren. Det är också betydelsefullt för att före-
bygga fallolyckor. I Göteborg arbetar stadsde-
larna på olika sätt för att äldre personer ska 
få möjlighet att röra på sig. Till Växthuset kan 
äldre och personer med funktionsnedsättning 
komma och träna styrka och balans. Senior-
loppet är ett mycket populärt motionslopp 
för deltagare som är 65+. Det handlar om att 
röra sig på det vis man vill ute i grönskan. Idén 
med loppet har spridits till flera stadsdelar. 
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så har man gjort i götEborg 

•	 Äldre invånare bjuds in till dialog om 

stadsutveckling. 
•	 Life filming – med en Ipad filmar äldre 

göteborgare vad som är bra och mindre 
bra i närområdet. 

•	 Flexlinjen finns i alla stadsdelar. 
•	 Samtliga stadsdelar ska arbeta med 

generationsmöten. 

Generationsmöten 
Göteborg vill bli en jämlik stad. Det betyder 
bland annat att man vill arbeta mot ålders-
segregationen, som ofta beskrivs som en 
förbisedd segregation. Barn, unga vuxna och 
äldre ska få möjlighet att mötas och ta del av 
varandras kunskap och erfarenheter. Sedan 
2012 har stadsdelen Centrum arbetat med 
generationsmöten. Avsikten är att hela sta-
den ska följa efter. 

En rad olika verksamheter har kommit igång. 
Seniorer kommer till förskolan och läser för 
barnen. I skolan kan seniorer finnas med på 
lektionerna och på rasterna, äta tillsammans 
med eleverna eller fungera som läxhjälp. De 
kan även vara med på fritidshemmen. 

I Generationskören förenas unga och äldre 
i sång och i Generationsteatern spelar barn, 
unga och äldre pjäser tillsammans. Teatern 
har kallats ålderssegregationens motstånds-
rörelse, eftersom deras föreställningar slår 
hål på fördomar kring ålder. Åldersskillnaden i 
gruppen är stor – cirka 60 år mellan den yngsta 

och den äldsta skådespelaren. I Filmfabriken 
deltar personer mellan 13 och 100 år som har 
det gemensamma intresset att skapa film 
tillsammans. De har gjort flera kortfilmer och 
anordnat en filmfestival. Andra exempel på 
generationsmöten är skolelever som sjunger, 
spelar spel och gör aktiviteter tillsammans 
med äldre på äldreboenden. Ett ytterligare 
exempel är när hår- och makeupstylistelever 
sminkar och stylar äldre personer.    

Smycka staden tillsammans 
En viktig del i arbetet med Åldersvänliga Göte-
borg är att äldre invånare ska kunna påverka 
sin stadsmiljö. Det man gör på kort sikt kan få 
betydelse på lång sikt. Mosaikfabriken star-
tade som ett integrationsprojekt med barn, 
ungdomar och nyanlända. Under konstnärlig 
ledning gör de mosaik som sedan installeras 
i närområdet/bostadsområdet eller på cen-
trala platser i Göteborg. På några platser har 
äldre deltagit tillsammans med yngre. Mosai-
ken har sedan installerats på bänkar, väggar 
etcetera. 
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TAMMERFORS 

tammErfors vill ändra 
attitydErna till äldrE 
Tammerfors är den tredje största staden i av vatten. Det finns gott om naturområden. 
Finland och Nordens största stad belägen i Tammerfors växer snabbt och varje år ökar 
inlandet. Drygt 200 000 invånare bor i Tam- invånarantalet med cirka 2 000 personer. 24 
merfors kommun och nära en halv miljon procent av invånarna är över 60 år. År 2012 
invånare i Tammerfors-regionen. Staden är gick Tammerfors med i nätverket Age-friendly 
omgiven av sjöar. 24 procent av ytan består cities and communities. 



 

 
 

	 	 	 	 	 	 		
  
 

	 	 	 	
	 	 	

   
 

	 	 	 	 	
 

	 	 	 		 	
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  
  

Senior i Tammerfors 
Se åldrandet som en möjlighet! Så lyder bud-
skapet i stadens och regionens strategiska 
seniorprogram som omfattar åren 2012-2020. 
Syftet är att hitta en modell att arbeta för 
det goda åldrandet. Detta ska göras tillsam-
mans med de äldre invånarna själva och olika 
samarbetspartners – universitetet och andra 
utbildningsinstitutioner, företag, frivilligorga-
nisationer. 

De viktigaste målen i programmet är att 
•	 ändra sättet att tala om äldre personer 

– till att bli positivt, uppmuntrande, inklu-
derande och uppskattande 

•	 stärka samarbetet mellan viktiga aktörer 
•	 sammanställa information om 

utmaningar och möjligheter med det 
åldrande samhället 

•	 samla viktiga forsknings- och utveck-	 
lingsinitiativ och sprida goda exempel 

•	 stimulera framväxten av företagande 

relaterat till åldrande. 

Ett viktigt mål är att äldre invånare i Tammer-
fors ska känna trygghet och ha möjlighet att 
bo kvar hemma hela livet. 

Aktiva dagar 
I Tammerfors, liksom i många andra städer, 
finns ett stort intresse för att hålla sig i form. 
Det gäller också bland äldre personer. Utom-
husgymmen är mycket populära och antalet 
träningsgrupper med deltagare över 65 år har 
ökat väsentligt. Fysisk aktivitet är, som tidi-
gare nämnts, en viktig förebyggande faktor. 

I Tammerfors kan man få rådgivning kring trä-
ningen. Besök i simhallen subventioneras om 
man har särskilda behov, till exempel på grund 
av diabetes. Man kan också få fysisk aktivitet 
utskrivet på recept hos läkaren. Rådgivning, 
ekonomiskt stöd och samarbete med frivillig-
organisationer är de medel som Tammerfors 
kommun använder för att de äldre invånarna 
ska röra på sig mera. Ibland kan det vara svårt 
att ta sig iväg hemifrån. Kommunen har enga-
gerat frivilliga som kan göra sällskap på pro-
menaden, cykelturen, träningen eller till ett 
kulturevenemang. På många ställen får den 
medföljande komma in gratis. 

En tillgängligare stad 
Tillgänglighet – att kunna ta sig fram, ta del 
av information och att kommunicera – är en 
förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv. 
Tillgänglighetsombudsmannen i Tammerfors 
granskar stadsplaner och hur de genomförs. 
Bidrag ges för att installera hissar. Staden 
satsar på en tillgängligare kollektivtrafik med 
låggolvbussar och den nya spårvagnslinjen 
ska ha täta turer.20 

22 procent av Tammerfors invånare som är 
över 75 år har svårt att gå 500 meter. De upp-
lever många hinder i miljön för att ta sig ut. 
Lösningen är bänkar att kunna vila på, trygga 
stråk för gångtrafikanter och mer belysning. 

20 Läs gärna Norden för alla, en rapport från Nordens välfärdscenter med förslag till samarbetsområden kring universell 
utformning och tillgänglighet. 
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TAMMERFORS 

Utomhusgymmen är populära, särskilt på sommaren, och antalet träningsgrupper med 
deltagare över 65 år har ökat. 
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Bryta ålderssegregationen 
Planeringen för en bättre stad att åldras i 
handlar bland annat om att se till att olika 
verksamheter finns tillsammans i området. 
Det gäller butiker, samhällsservice, restau-
ranger, aktiva frivilligorganisationer. Idag är 
det vanligt att människor i olika åldrar bor 
åtskilda – barnfamiljer för sig, äldre för sig, 
studenter för sig. Det gör att naturliga möten 
mellan generationer blir svårare att åstad-
komma. Nu planeras ett nytt bostadsområde 
runt ett äldreboende i Käräjätörmä. Meningen 
är att detta bostadsområde ska vara attrak-
tivt för personer ur olika åldersgrupper och 
med olika bakgrund. 

Att påverka i sin stad 
Sedan 1988 har Tammerfors ett äldreråd 
som till största delen består av representan-
ter från pensionärsorganisationerna. Rådet 
har en sekreterare på heltid som avlönas av 
kommunen. Rådet ska vara involverat i frågor 
inom alla områden som rör äldre personer: 
hälso- och sjukvård, social service, samhälls-
planering, transporter med mera. 

Livsträdet – ett sätt att ta vara på minnen och 
önskningar 
Vad drömmer du om? Vad behöver du? Och 
vad är du rädd för? Den äldre personen får 
skriva ner detta på sitt ”livsträd”. Trädet får 
sedan följa med under resten av livet och ger 
– när det blir aktuellt med äldreomsorg – per-
sonalen viktig information att ta hänsyn till, 
även om den äldre inte längre minns vad som 
en gång skrevs. 

så har man gjort i tammErfors 

•	 Kommunen arbetar för att ändra 

attityderna till äldre och åldrandet. 
•	 Tillgänglighetsombudsmannen granskar 

alla stadsplaner. 
• Kommunen har ett nära samarbete med 

frivilligorganisationer för att äldre 
invånare ska kunna röra på sig mera.   

•	 Generationsmöten ska underlättas när 
nya bostadsområden byggs. 
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REYKJAVIK 

Reykjavik satsar 
på folkhälsa 
I Reykjaviks kommun bor drygt 120 000 invå-
nare och 18 procent är över 60 år. Staden blev 
medlem av nätverket Age-friendly cities and 
communities 2015. Tidigare har ansvaret för 
service till äldre invånare varit delat mellan 
staten och kommunen. Framöver ska kommu-

Samla idéer 
Som redan påpekats så berör arbetet med 
att skapa en åldersvänlig stad flera politik-
områden. Efter att Reykjavik blivit medlem av 
Age-friendly cities and communities etablera-

nen ensam ha detta ansvar. När ett nytt pro-
gramdokument nu tas fram på äldreområdet 
är en betydelsefull del att skapa en mer ålders-
vänlig stad och att främja folkhälsan. Sedan 
2014 finns ett äldreråd som fungerar som råd-
givare till kommunen. 

des en styrgrupp med representanter för elva 
förvaltningar i kommunen samt för de äldre 
medborgarna. 
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Varje vardagsmorgon ordnas det vattengymnastik under ledning av en instruktör. I Reykjavik 
finns också en geotermisk strand dit äldre har fritt inträde. 



 

 

 
 

 

 

 
 

     

 
 

 

 

  

 

 

 

  

	 	 	 	
    
 

	 	 	 	 		
  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 		
 

	 	 	 	 	
  
 

  

REYKJAVIK 

En kick-off ordnades där både representanter 
för kommunen och de äldre deltog. Åtta kon-
ferensbord hade ställts i ordning, ett för varje 
tema i WHO:s checklista. Vid varje bord fanns 
två företrädare för Reykjaviks kommun, en 
ordförande och en sekreterare, för att fånga 
upp de idéer som fördes fram. 

En arbetsgrupp för vart och ett av de åtta 
områdena tillsattes för att ta hand om försla-
gen från kick-offen. Totalt blev det 14 förslag 
med 45 tillhörande projekt som förmedlades 
till förvaltningarna i kommunen. 

Aktiv långt upp i åren 
Att stadens äldre invånare ska kunna vara 
fysiskt aktiva långt upp i åren är betydelse-
fullt i Reykjaviks arbete för att bli en ålders-
vänlig stad. I Reykjavik finns många swim-
mingpooler och den som är 67 år eller äldre får 
gå in gratis. Varje vardagsmorgon ordnas vat-
tengymnastik under ledning av en instruktör. 
I Reykjavik finns också en geotermisk strand 
dit äldre personer har fritt inträde. På morg-
narna ordnas aktiviteter för äldre i samar-
bete med idrottsföreningar. Bussar kör runt 
i grannskapet och hämtar upp deltagarna. 
Vädret i Island kan vara kallt och blåsigt. När 
det är svårt eller känns osäkert att gå utom-
hus har äldre personer möjlighet att åka till en 
fotbollshall för inomhuspromenader. En karta 
över vandringsleder i stadens omgivningar har 
tagits fram. Man har markerat längd, kullar, 
var det finns bänkar och belysning. 

I Reykjavik har alla som fyllt 67 år fritt inträde 
på museerna. På biblioteken och i samlingslo-
kaler ordnas olika aktiviteter som har till syfte 
att generationer ska mötas. 

så har man gjort i rEykjavik 

•	 En styrgrupp tillsattes med represen-	 
tanter för kommunens förvaltningar 
och för de äldre. 

•	 En kick-off anordnades utifrån WHO:s 

åtta temaområden och förslagen 
tas om hand av olika arbetsgrupper. 

•	 Alla som fyllt 67 år har fritt inträde till 
kommunens swimmingpooler. 

•	 Nära samarbete sker med idrottsför 
eningar så att äldre personer ska 
kunna vara fysiskt aktiva. 
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AARHUS 

Aarhus tar upp kampen mot 

ensamheten 
Aarhus ligger på mellersta Jyllands östkust och är Danmarks näst största stad med 375 000 
invånare. Det är en universitetsstad och där bor 60 000 studenter. Aarhus växer snabbt, 
med ungefär 4 000 nya invånare per år. 

Cirka 47 000 av invånarna är över 60 år. 10 000 personer tar emot hemtjänst. 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

 

Alla kan hjälpa till att bryta isolering 
Många äldre drabbas av ensamhet. Det har 
negativa konsekvenser, både för individens 
hälsa och trivsel och för samhället. Aarhus 
kommun – som har utsetts till europeisk fri-
villighuvudstad 2018 – har beslutat att ta upp 
kampen mot ensamheten och startat Genlyd, 
som betyder eko. Det är inget projekt utan 
en strategi för frivilligarbetet. Syftet är att 
hjälpa människor att hitta nya gemenskaper. 

I Aarhus finns över 1 000 föreningar och de 
spelar en viktig roll i arbetet med att bryta 
isolering och förebygga ohälsa. Med fören-
ingsbidraget ställer kommunen krav på att 
föreningarna ska anstränga sig för att nå 
andra än de som redan är medlemmar. 

Det finns många som i sitt arbete möter 
människor som kan vara ensamma. Det gäller 
till exempel taxichaufförer, apotekare, läkare, 
fönsterputsare. I Aarhus finns även ambule-
rande frisörer som kan uppmärksamma om 
någon är ensam. Dessa yrkesverksamma ska 
också engageras i kampen mot ensamheten, 
få information om vad kommunen erbjuder 

och hur de kan hjälpa människor som de möter 
att få nya kontakter. Även företag kan spela 
en betydelsefull roll. Kontaktombud i bostads-
rättsföreningar kan åta sig att söka upp 
människor som ofta verkar sitta ensamma. 
Aarhus kommun har slutit en överenskom-
melse med Apoteksföreningen. Personalen på 
apoteken möter dagligen många människor. I 
samtalen kan de få ett intryck av om det är 
en person som känner sig ensam och kan då 
informera om de möjligheter till gemenskap 
och aktiviteter som finns i närområdet. Om 
personen är intresserad så kontaktar kommu-
nen inom kort och hjälper till att lotsa vidare. 

En av de viktiga delarna av Genlyd är hemsi-
dan genlydaarhus.dk. Där kan man – förutom 
att förstås ta del av information – också 
anmäla sig till aktiviteter och även starta en 
egen aktivitet. En man anmälde till exempel 
att han ville ha sällskap på cykelturen – och 
snabbt hade tio personer svarat. Men det 
behöver inte handla om något arrangemang. 
Det kan vara något så enkelt som att äta 
kvällsmat tillsammans. I alla stadsdelar finns 
måltidsgrupper och på kommunens lokala 

så har man gjort i aarhus 

•	 Frivilliga, yrkesgrupper och företag har engagerats i ett gemensamt arbete mot 
ensamhet. 

•	 Satsning på välfärdsteknologi. 
• Genom uppsökande verksamhet i stadsdelarna kan invånarna få prova på och låna 

hem småhjälpmedel. 
•	 På äldreboendena har man åter brjat laga sin egen mat. 
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AARHUS 

På flera äldreboenden i Aarhus har välfärdsteknologi införts. 

centra ordnas gemensamma måltider dit alla 
är välkomna. Det behöver inte ens vara så 
organiserat. En aktivitet i Genlyd kan starta 
med en kopp kaffe tillsammans. 

Folkestedet är kommunens medborgarhus 
och når cirka 6 000 personer i veckan. Huset 
är öppet för alla. Tanken är att ge invånarna 
möjlighet till ett aktivt och omväxlande liv, 
över områdes- och generationsgränser och 
oavsett vilken bakgrund man har. En restau-
rang drivs av Aarhus tekniska skolas kock-
utbildning. I Folkestedet kan organisationer 
och enskilda bedriva olika verksamheter. Det 
kan vara allt från små diskussionsgrupper till 
sångkörer. Kommunen har personal närva-
rande under vissa tider. I övrigt sköts allt av 
frivilliga. De som ordnar aktiviteter får låna 
nyckel till en lokal. När de har avslutat städar 
de lokalen och stänger. Avgiften för att hyra 
lokal är mycket låg. 

Aarhus vill vara en demensvänlig stad och har 
därför antagit en demensplan. Ett led är att 
sprida kunskap om vad demens innebär. Sta-
dens busschaufförer har fått gå på kurs för 
att lära sig känna igen och förstå om en pas-
sagerare kan ha en demenssjukdom och då ge 
mer service.  

Välfärdsteknologi blir frihetsteknologi 
Aarhus strävar efter att bli ledande i att 
använda välfärdsteknologi. Med hjälp av tek-
niska lösningar ska äldre människor kunna bli 
tryggare, mer självständiga och få en bättre 
livskvalitet.21 I Aarhus kallas detta för frihets-
teknologi och har tagits i bruk på flera äldre-
boenden. 

DOKKX är en permanent utställning dit sta-
dens invånare kan komma och prova på olika 
tekniska hjälpmedel. Syftet är att avdra-
matisera, väcka nyfikenhet och insikt om 
att hjälpmedel är något som angår många. 

21 Läs mer om Nordens välfärdscenters projekt om välfärdsteknologi på www.nordicwelfare.org 
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Utställningen ska tjäna som inspiration till 
yrkesverksamma, unga, anhöriga, den som är 
nyfiken på vad som finns. Det har varit vik-
tigt att hålla till där många människor rör sig 
och lätt kan komma in och titta. Därför finns 
utställningen i samma hus som medborgar-
kontoret och biblioteket. 

Det ska inte vara svårt att få ställa frågor om 
eller testa ett hjälpmedel. I Aarhus satsar man 
på den uppsökande verksamheten DOKKX på 
tur. En buss åker runt och gör längre uppehåll 
i stadsdelarna så att invånarna kan komma 
och prova småhjälpmedel, ställa frågor och 
låna hem. Det är viktigt att nå både de äldre 
själva och deras anhöriga. Efter ett besök i 
bussen blir det ofta lättare att ta nästa kon-
takt. 

Den goda maten 
Maten spelar stor roll för att man ska må bra. 
Doften av mat stimulerar aptiten och ger hem-
känsla. Tidigare lagades maten till Aarhus äld-
reboenden centralt och kördes ut. Under 2016 
och 2017 har ett omfattande arbete genom-
förts för att göra stadens äldreboenden mer 
”hemlika”. Det innebär bland annat att köken 
har renoverats så att maten nu kan lagas på 
boendena. Där finns också kaféer som drivs av 
frivilliga. Att bjuda in till supékvällar på boen-
dena är ytterligare ett sätt att bygga gemen-
skap i kommunen. 
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mEr att läsa från nordEns välfärdscEntEr 

1 

handlar inte om teknik 
utan om människor” 

tekniksprång i nordisk demensvård 

Välfärdsteknologi 

DEMENS - MÖJLIGHETER TILL LIVSKVALITET 

NORDEN FÖR ALLA 

Nordiskt samarbete om universell utformning och tillgänglighet 

    

   

     

   

- 

”

”Välfärdsteknologi handlar Demens – möjligheter till Norden för alla 
inte om teknik utan om livskvalitet 
människor” 

Publikationerna går att beställa från nordicwelfare.org/publikationer 

https://nordicwelfare.org/publikationer
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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 5 7 11

apr 11

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 15 0 16 0

Medel: 5,0 0,0 5,3 0,0 12,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



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

LSS egna 332 332 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0

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

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

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

SFB egna 43 43 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 71 72 71 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 13 0 0

Antal underställda per arbetsledare 38 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 19 1 2 18

apr 18 0 1 17

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 6 6

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 0 0 11

apr 11 2 0 13

maj 13

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 2 2

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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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 1 3 61

apr 61 3 5 59

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 8 13

Medel: 2,0 3,3 61,3

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 12 

Delegationsbeslut 2018 



   

 
  

Ärende 13 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt 



   

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-07 
Dnr 18SN176 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 

Förslag till beslut 
Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
2018-04-25 Yttrande till förvaltningsrätten 
2018-04-26 Upphävande av omedelbart omhändertagande LVM 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   Ärende 14 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-03 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan maj 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för maj som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor 
- Undermålig boendemiljö på Berggatan – inflyttning 2018-09-01 till nytt boende 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg
- Ändrat förfarande föreningsbidrag – redovisas i september 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – utreds under året 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL 
- Tjänstemannaberedskap – utredning klar från Barn och familj 
- Utreda kostnader för förbrukningsartiklar för boende på vård- och omsorgsboende med 
utgångspunkt i riksnorm för hygien i syfte att hitta ett enhetligt system 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

  
 

Diarienummer 18SN10 

Ärendebevakningslistan maj 2018 

Beslutsdatum Paragraf Ärende Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvarig 
2014-05-14 Sn § 87 Kontaktpolitikerna har ordet Kostnaden för arbetsresor för de som har beslut 

om daglig verksamhet, bör ses över. Arbetsresor i 
egen regi? 

Hösten 2018 Avdelningschef 
SO / 
Förvaltningschef. 
Utreds av Inger 
Kyösti 

2017-05-23 Sn § 111 Kontaktpolitikerna har ordet Undermålig boendemiljö på Berggatans 
gruppboende 

Inflyttning 18-09-
01 till nytt boende 

Förvaltningschef 

Sn 2017-06-21 Sn § 150 Studiebesök daglig 
verksamhet 

Extratjänster – daglig sysselsättning 
(inlåsningseffekt) 

2017-10-25 Sn Kontaktpolitikerna har ordet Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
2017-10-13 Au § 684 Ändrat ansökningsförfarande föreningsbidrag 

(17SN341) 
Redovisas i 
september 

Verksamhetsutve 
cklare SO 

Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Utreds under året Avdelningschef 
SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta ett 
korttids enligt SoL 

VO-chef/ 
avdelningschef 
SO 

Tjänstemannaberedskap Utredning klar från 
Barn och familj 

VO-chef Barn och 
familj 

2018-05-02 Au § 324 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda kostnader för förbrukningsartiklar för 
boende på vård- och omsorgsboende med 
utgångspunkt i riksnorm för hygien i syfte att 
hitta ett enhetligt system 

Leena Leijon 



   Ärende 15 

Ordförande/socialchef informerar 



   Ärende 16 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

 

Ärende 17 

Av ledamöterna väckta ärenden 



   

  
 

Ärende 19 

Stödboende för personer med 
missbruk och beroende i Piteå 



 

 
 

 

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-04-20 
Dnr 18SN192 

Stödboende för personer med missbruk och beroende i Piteå 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ger Psykosocialt stöd till vuxna i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. 

Ärendebeskrivning 
Inom Piteå kommuns missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG), möter vi 
många personer med missbruk och beroende som har svårigheter att på helt egen hand klara 
sin vardag. Orsakerna till det kan vara flera; flera har aldrig kunnat komma igång med ett 
vuxenliv p g a sitt missbruk och saknar förebilder, kunskaper, vanor och/eller erfarenheter. 
Andra behöver lång tid för att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på 
hemmaplan utan stöd blir för svårt. För vissa kan även samsjuklighet med 
neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar hindra dem att kunna leva helt 
självständigt. En väsentlig del för återhämtning och rehabilitering är bostad, ordnad ekonomi 
och meningsfullt innehåll i sin vardag som t ex arbete/studier, fritidsaktiviteter och ett socialt 
sammanhang. Idag finns inga insatser i vår kommun som möter upp de behov av stöd i 
vardagen för personer med missbruk och beroende som beskrivs ovan. 

För flera av dem som fått bistånd till behandling på behandlingshem synliggörs under 
behandlingstiden individens eventuella svårigheter i vardagen. Det kan vara allt från att ta 
hand om sin egen person till att ta kontakt med myndigheter. Många personer med missbruk 
har någon form av samsjuklighet, alltså förutom sin beroendesjukdom även psykiatriska- 
och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Efter en tids drogfrihet blir det mer tydligt vilka 
eventuella kognitiva svårigheter andra diagnoser ger. Att hitta egna strategier för att hantera 
livet drogfritt och klara svårigheter i vardagen är en del av behandlingen på ett 
behandlingshem. Vi bedömer att det finns möjlighet att korta behandlingstiden på institution 
för en del av de Pitebor som genomgår behandling på behandlingshem om det fanns ett 
alternativ som erbjuder vardagsstöd och trygghet på hemmaplan. 

Beslutsunderlag 
Stödboende för personer med missbruk och beroende i Piteå 

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

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 
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Piteå 2018-05-07 

Stödboende för personer med missbruk och beroende i Piteå 

Bakgrund 

Inom Piteå kommuns missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG), 
möter vi många personer med missbruk och beroende som har svårigheter att 
på helt egen hand klara sin vardag. Orsakerna till det kan vara flera; flera har 
aldrig kunnat komma igång med ett vuxenliv p g a sitt missbruk och saknar 
förebilder, kunskaper, vanor och/eller erfarenheter. Andra behöver lång tid för 
att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på hemmaplan 
utan stöd blir för svårt. För vissa kan även samsjuklighet med 
neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar hindra dem att kunna 
leva helt självständigt. En väsentlig del för återhämtning och rehabilitering är 
bostad, ordnad ekonomi och meningsfullt innehåll i sin vardag som t ex 
arbete/studier, fritidsaktiviteter och ett socialt sammanhang. Idag finns inga 
insatser i vår kommun som möter upp de behov av stöd i vardagen för personer 
med missbruk och beroende som beskrivs ovan. 

Detta underlag är sammanställt och skrivet hösten 2017 därav är det 
sifferunderlag mestadels hämtat från 2015-2016, kompletterat med aktuella 
siffror för stödboende för 2018 (s 5). Bilden av behovet av stöd för de Pitebor 
som underlaget avser har inte förändrats sedan merparten av dokumentet 
skrevs. 

Andra kommuner 

För att få en uppfattning om hur andra kommuner löst frågan har vi frågat 
några närkommuner samt kommuner som vi jämförs med i KOLADA. 

Umeå kommun har stödboendet HERA, ett boende för kvinnor som beskrivs 
såhär på kommunens hemsida: 

”Om du har missbruksproblem, lider av psykisk ohälsa, är eller har varit utsatt för hot, våld 
eller sexuell traumatisering så kan Hera vara till hjälp för dig. Hera är ett kvinnoboende som 
riktar sig till dig som är 20 år eller äldre. Hera har plats för sju kvinnor som hyr dubblett eller 
lägenhet och själva betalar sin hyra och mat. På Hera arbetar kvinnlig personal som finns 
tillgängliga större delen av dygnet. Varje kvinna får två kontaktpersoner som har ett extra 
engagemang för dig under tiden på Hera. Boendet på Hera, i kombination med behandling och 
sysselsättning ska ge dig förutsättningar för ett självständigt liv. Vi arbetar med att stärka dina 
egna resurser och det friska och fungerande hos var och en. Alla stöttas att ta eget ansvar och 
initiativ både för sin individuella utveckling och för samvaron i gruppen. 
Vi arbetar med samtal både individuellt och i grupp, men också med det praktiska i vardagen 
som t ex matlagning och ekonomi. Hera har också ett samarbete med öppenvård och psykiatri i 
Umeå. Boendetiden på Hera bestäms med utgångspunkt i varje kvinnas individuella behov. 
Hera kan fungera som utsluss från behandlingshem till eget boende” 
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Personal från ANG har varit på studiebesök på Hera och fått ett mycket gott 
intryck av verksamheten. All personal är utbildade socionomer, 6 
heltidsanställda som arbetar på schema dygnet runt (sovande natt/journatt) all 
tid utom lördag/söndag 8-12. 

I Umeå finns även stödboendet Bryggan: 
”Bryggan är ett stödboende inom socialtjänsten, individ och familjeomsorg (IFO). 
Verksamheten erbjuder stöd i olika former till män, 20 år och uppåt med missbruks- 
och beroendeproblematik. Vistelsen kombineras med behandling, studier eller någon 
form av sysselsättning. Bryggan ska erbjuda en trygg, drogfri miljö och strukturerad 
dygnet runt-verksamhet.” 

Skellefteå kommun har Torpvägen, som beskrivs såhär på hemsidan: 
”Torpvägen är ett stödboende som i första hand vänder sig till personer med 
långvariga missbruksproblem. De flesta har provat någon eller några former av 
behandling tidigare, ofta med en oförändrad missbrukssituation. Torpvägen har även 
uppsökande verksamhet för målgruppen. Syftet är att stödja den enskilde att bibehålla 
nykterhet och förbättra sin livskvalitet. Före inskrivningen görs ett studiebesök 
tillsammans med en socialsekreterare. Eventuell inskrivning behandlas sedan vid 
nästa personalmöte. Om den sökande är intresserad kommer man överens om en tid 
för inskrivningssamtal. Då formulerar vi tillsammans en arbetsplan grundad på 
uppdraget från socialsekreteraren. Den ska bland annat innehålla ekonomisk situation 
samt vad som gäller för arbete och fritid. Varje person får vid inskrivningen en egen 
kontaktperson som bland annat ansvarar för uppföljningsträffar. En tidplan bestäms 
för boendet. Tider för uppföljningssamtal med socialsekreterare och andra berörda 
läggs in. Vid inskrivningen informeras också om villkoren för boendet. Det är inte 
tillåtet att vistas drogpåverkad i lokalerna, att föra in droger eller bruka våld. En del 
vill ha hjälp med att återskapa kontakten med sin familj eller närstående. För fritiden 
utnyttjar vi de aktiviteter som finns i kommunen. Beroende på ålder och intresse 
varierar aktiviteterna. Sedan flera år tillbaka har vi ett samarbete med föreningar i 
Skellefteå. För den som saknar arbete eller bostad kan personalen hjälpa till med att 
kontakta myndigheter och hyresvärdar. När en person fått en egen lägenhet kan vi 
hjälpa till med att utrusta den. Vi ger också stöd till den enskilde efter utskrivningen. 
Torpvägen har öppet hus på fredagar 13.00–15.00 där besökare utifrån kan komma 
och samtala eller bara umgås och dricka en kopp kaffe. Några gånger per år görs 
särskilda aktiviteter för de boende. Personalen består av fyra behandlingsassistenter 
som kontinuerligt går kurser i behandlingsarbete.” 

Efter samtal med boendepersonal framgår följande: 

 Korttidsboende - biståndsbedömt, max 3 mån kan ev förlängas. Kan få 
fortsatt stöd i hemmet av personal fr Torpvägen efter utflytt 

 6 boendeplatser (lägenheter i hyreshus), 30 klienter i ord boende 
 Både män och kvinnor, med eller utan bostad, för/efter 

behandling(inget krav), från 18, men medelålder ca 30 år 
 4 personal endast dagtid, ej kvällar o helger. 2 socionomer 2 

socialpedagoger 
 Stödinsatser i form av stöd i rutiner, bostadssökande, ta sig till LARO-

mott etc. I ord boende mer likt boendestöd samt dokumentera drogfrihet 
 Krav på nykterhet/drogfrihet, brott mot regel = 1 mån spärrtid 

Örnsköldsvik 
Halvvägshus Bertbo: 

 6 platser. Både män och kvinnor 

https://13.00�15.00
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 Man ska ha genomgått behandling; HVB alternativt öppenvård eller § 
27-placering enl LVM 

 3 personal, dagtid (socionomer). Har även uppdrag att vara boendestöd 
i ordinärt boende till personer med missbruk 

 Biståndsbedömd insats för såväl boende som boendestöd 
 Max boendetid 1 år. 

Luleå kommun beskriver sitt stödboende Lövgården såhär: 
”Lövgården är en fastighet med 10 möblerade lägenheter vilka används som ett 
träningsboende inför flytt till eget boende. Träningsboendet blir ofta aktuellt efter 
avslutad missbruksbehandling. På Lövgården finns visst personalstöd.” 

Vi har även haft kontakt med t ex Lidingö, Partille, Värmdö, Härryda. Ingen 
förutom Umeå har den typen av stödboende/havvägshus vi ser behov av. De 
kommuner som har någon typ av samlat stödboende, men inte bemannat som 
Umeå, uppger att det ofta inte är tillräckligt för att stötta de boende och att det 
många gånger är problem med droger i boendet. De kommuner som inte har 
något eget stödboende köper ofta platser på stödboende i antingen större 
grannkommuner eller av privata aktörer. 

Skattat behov av stödboende 

För att få en uppfattning om behovet av ett stödboende har vi tittat på de 
klienter vi haft i såväl öppenvård som de som fått behandling på institution 
under 2015 och 2016. Vi har skattat behov utifrån hur vi uppfattade deras 
situation och resurser respektive år. Vissa personer har varit i behov av 
stödboende både 2015 och 2016. 

Av de klienter som fått behandling i öppenvård 2015 bedömer vi att totalt 43 
män och 17 kvinnor hade behov av stödboende. Av de 43 männen ingick 6 i 
LABO-programmet och 3 av kvinnor var med i LABO-programmet. 2016 
bedömer vi att 34 män och 20 kvinnor hade varit hjälpta av ett stödberoende, 
av dem var 9 män och 1 kvinna med i LABO-programmet. 

Av de klienter som under 2015 fick vård på behandlingshem bedömer vi att 30 
män och 13 kvinnor hade haft behov av stödboende, av dessa var 5 män och 1 
kvinna med i LABO-programmet. Av dessa gör vi en uppskattning att 15 
personer skulle kunna kortat behandlingstiden på behandlingshemmet med ca 1 
månad om de hade kunnat slussas ut/hem till ett stödboende. 2016 bedömer vi 
att 29 män (varav 8 i LABO) och 14 kvinnor (varav 2 i LABO) skulle behöva 
stödboende efter avslutad behandling. Av dessa gör vi en uppskattning att 13 
personer skulle ha kunnat korta behandlingstiden på behandlingshemmet med 
ca 1 månad om de hade kunna slussats ut/hem till ett stödboende. 

Vi har även tittat på de klienter som beviljats behandling på behandlingshem 
första halvåret 2017 där bedömningen är att 15 män (varav 5 LABO) och 9 
kvinnor (varav 3 LABO) skulle vara i behov av stödboende. Av dessa gör vi en 
uppskattning att 11 personer skulle ha kunnat korta behandlingstiden på 
behandlingshemmet med ca 1 månad om de hade kunnat slussas ut/hem till ett 
stödboende. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Behandlingstider 

För flera av dem som fått bistånd till behandling på behandlingshem synliggörs 
under behandlingstiden individens eventuella svårigheter i vardagen. Det kan 
vara allt från att ta hand om sin egen person till att ta kontakt med myndigheter. 
Många personer med missbruk har någon form av samsjuklighet, alltså förutom 
sin beroendesjukdom även psykiatriska- och/eller neuropsykiatriska diagnoser. 
Efter en tids drogfrihet blir det mer tydligt vilka eventuella kognitiva 
svårigheter andra diagnoser ger. Att hitta egna strategier för att hantera livet 
drogfritt och klara svårigheter i vardagen är en del av behandlingen på ett 
behandlingshem. Vi bedömer att det finns möjlighet att korta behandlingstiden 
på institution för en del av de Pitebor som genomgår behandling på 
behandlingshem om det fanns ett alternativ som erbjuder vardagsstöd och 
trygghet på hemmaplan. 2015 respektive 2016 är vår bedömning att 15 
respektive 13 personers behandlingstid skulle ha kunnat kortas med en 
månad/person om det funnits ett stödboendealternativ i kommunen. 

Hur skulle ett stödboende i Piteå kunna se ut 

Det optimala vore att ha ett helt trapphus i ett hyreshus eftersom man då kan ha 
en låst entrédörr, var och en av de boende har en egen lägenhet och det finns en 
gemensamhetslägenhet samt personalutrymmen. Lämpligt trapphus skulle 
exempelvis kunna vara på ex Ankarskatvägen 89 B, trapphus med små 
studentlägenheter idag. Trapphuset inrymmer åtta lägenheter vilket skulle ge 
sju boendeplatser 

Stödinsatsen 
Att bo på stödboendet ska innebära att man bor på en trygg och drogfri plats. 
Man för stöd i att klara sin vardag så självständigt som möjligt. Var och en 
ansvarar för sin lägenhet och dess skötsel, sina matinköp och att laga sin mat. 
Har man svårigheter med något av detta får man stöd så att man på sikt blir 
självständig. Man får stöd i att prova på och utöva fritidsaktiviteter, att förstå 
och hantera samhället och det stöd man kan behöva. Stöd i att upprätthålla 
drogfrihet, sina behandlingskontakter etc. Personalen ska kunna vara ett stöd i 
den enskildes behandlingsprocess i ett nära samarbete med behandlare på 
ANG. Målet är egen lägenhet, så under boendetiden på stödboendet står man i 
bostadskö och söker aktivt efter lägenhet när det börjar bli aktuellt att flytta 
från stödboendet. 

Bemanning 
Då trygghetsfaktorn är en stor del i varför den enskilde har svårigheter att 
klarar vardagslivet på egen hand är bedömningen att stödboendet ska vara 
bemannat dygnet runt, nätterna med journatt. Hera i Umeå, som vi ser som ett 
gott exempel har 6 heltidsanställda som arbetar på schema dygnet runt 
(sovande natt/journatt) all tid utom lördag/söndag 8-12. 

Personalen behöver förmåga till helhetssyn och ha kunskap och kompetens om 
missbruk- och beroende, samsjuklighet, pedagogik och samhällskunskap. 

Efter det att verksamheten på stödboendet hittat sin arbetsform och fungerar 
skulle ytterligare en arbetsuppgift kunna vara att ge stöd till personer i ordinärt 
boende, framför allt de som bor i Farstu- och Trappenlägenheter. 
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Vägval – kvinnor/män/LABO (läkemedelsassisterad behandling mot 
opiatberoende) 
Om vi lyssnar till andras erfarenheter så är det optimala att boendet är antingen 
för kvinnor eller för män. Underlaget här i Piteå är fler män än kvinnor som är i 
behov av insatsen. 

Att på ett och samma boende ha personer som är med i LABO-programmet och 
personer som inte är det bedömer vi som inte aktuellt. Det är fler personer som 
inte är med i LABO-programmet som behöver insatsen stödboende. Det är vår 
erfarenhet att det blir svårare för en del personer som inte är med i LABO att 
klara av sin drogfrihet om man ska bo tillsammans med personer som har ett 
narkotikaklassat läkemedel utskrivet av läkare.

 Utifrån ovanstående resonemang så skulle ett första stödboende i Piteå vara till 
för män som inte är med i LABO-programmet. 

Ekonomi 

Det är troligt att det skulle vara möjligt att minska kostnader för en del 
placeringar på behandlingshem genom kortare behandlingstider. Utifrån 
skattningen ovan (se Behandlingstider) skulle kostnaderna för vård på 
behandlingshem varit 1 736 000 kr lägre på en tvåårsperiod (2015-2016) – 1 
månads behandling för 28 personer á 2000 kr/dygn – om det funnits ett 
stödboende enligt förslaget på hemmaplan. Om vi förutsätter att vårt 
stödboende har alla platser besatta blir dygnspriset för en person ca 1 240 
kr/dygn. Utifrån beräkningen ovan skulle en månad på stödboendet istället för 
behandlingshem vara en besparing på minst 23 500 kr/person för den månaden. 
Om vi skulle köpa plats på ett stödboende som drivs av något företag på annan 
ort kostar det ca 1 500 - 2 500 kr/dygn. Att placera i stödboende på hemmaplan 
med kommunal drift skulle som mest innebära minst 1 000 kr lägre 
kostnad/dygn. 

Budget: 
6 årsarbetare 3 120 000 
Hyra gemensamhetslägenhet  48 000 
Summa: 3 168 000 kr/år 

Sammanfattning 
Utifrån de behov vi ser hos flera av de Pitebor vi möter på Alkohol- och 
Narkotikagruppen saknar kommunen ett stödboende för personer med 
missbruk och som har svårigheter att självständigt klara sin vardag p g a 
otrygghet och nedsatt förmåga/brist på erfarenhet. Ett stödboende skulle ge 
möjlighet för kortare behandlingstider för en del och öka möjligheten att lyckas 
efter avslutad behandling. Boendet föreslås ha sju boendeplatser och vara 
bemannat dygnet runt (sovande journatt) med 6 årsarbetare. 

Piteå 2018-05-07 

Alkohol- och Narkotikagruppen/ 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-03 
Dnr 18SN178 

Skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och familjer 

Förslag till beslut
Socialnämnden har informerats angående skrivelse från barn och ungdomsgruppen, Barn och 
familjer, gällande förslag på insatser samt revidering av nuvarande insatser. Socialnämnden 
ger Stöd till barn och familjer i uppdrag att arbeta vidare med förslagen. 

Ärendebeskrivning
Socialsekreterare från Barn och ungdomsgruppen har över en överskådlig tid uttryck 
avsaknad av tillräckliga insatser på hemmaplan i Piteå för att på ett effektivt sätt kunna möta 
upp behov och efterfrågan, som i sin tur leder till ett varaktigt och tillfredsställande 
förändringsarbete. De insatser som kommunen idag erbjuder bedöms inte vara tillräckliga och 
arbetsgruppen upplever otillfredsställelse att ej kunna erbjuda, motivera och verkställa 
insatser utifrån insamlad information, bedömning och uttryckligt behov. Förslag som nämns i 
skrivelse (bilaga 1) liknar i mångt och mycket det redan idag påbörjade arbetet av översyn av 
öppenvården Barn och familjer. I översynen kommer uppsökande, motiverande och 
aktiverande insatser att ses över, detta med avsikt för att utöka hemmaplansalternativen som i 
förlängningen kan, bör, leda till färre antalet uppbrott och placeringar och barn och unga. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från barn och ungdomsgruppen 

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

Tomas Nilsson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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