
Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Tid kl. 10:00-17:00 

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) 
Ulla Persson (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Siv Forslund (L), ersätter Britta Lysholm (C) 

Adjungerade ersättare Maria Wikslund (V) 

Övriga deltagare Eva Börjesson Öman, t f socialchef 

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

2018-06-19

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

Förslag på justerare: Ulla Persson 
Förslag på tid och plats för justering: tisdag 26 juni, kl 14:00, socialtjänsten 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

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

2018-06-19

3. Månadsuppföljning och årsbokslut 2018 
Diarienr 18SN15 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

4. Socialförvaltningens åtgärder för att stärka budgetprognosen 
2018 
Diarienr 18SN17 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

5. Förslag gällande förändring av avgifter 
Diarienr 18SN228 

Förslag till beslut
Att Socialnämnden beslutar att ta bort avgiften för larmknappen på 1000 kr och ersätta det med 
formuleringen: 

Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet 
debiteras till självkostnadspris. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Ändringen gällande avgift för larmknappen, i dagsläget tas det ut en avgift på 1000 kr för 
borttappad larmknapp. Förslaget som ges är att ta bort den avgiften och ersätta den med en 
formulering som omfattar all teknisk utrustning till exempel larmknapp, larmapparat, 
bevakningskameror mm. Den nya texten föreslås lyda: Borttappad eller skadad teknisk 
utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

Beslutsunderlag 
 Förslag gällande förändring av avgifter 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

6. Information om läkemedelsrobot 
Diarienr 18SN240 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del avinformationen. 

Ärendebeskrivning
Ett led i att effektivisera arbetet och göra det mer patientsäkert är att använda sig av den 
välfärdteknik som finns att tillgå på marknaden. Vi kommer att under 6 månader, med start i 
augusti, testa en läkemedelsrobot- Evondos i ordinärt boende. Vi kommer att hyra 6 
läkemedelsrobotar till en kostnad av 2500 kr/ styck och månad. 

Hemsjukvården köper dagligen tjänster av hemtjänsten att utföra delegerade insatser som inte 
sammanfaller med en SoL-insatser, det handlar främst om att ge läkemedel. Idag finns på 
marknaden välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller andra 
funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt lösgör tid för 
hemtjänsten. Patientsäkerheten ökar och det blir mer kostnadseffektivt eftersom det kostar mer 
att personal går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

Läkemedelsroboten hjälper brukare att komma ihåg att ta sina läkemedel i tid. Till roboten finns 
även ett distansvårdsystem vilket betyder att den som har behörighet på distans kan se alla 
aktiviteter som händer kring roboten. Det går även att ändra inställningar på distans. Roboten 
har ett låst skåp som fylls på med distansdispenserande läkemedelsrullar. Roboten talar om 
både med ljud och ljus i stegrande frekvens att det är dags för brukaren att ta sina medicin. Den 
läser optiskt av dospåsarna, vilket innebär att påsarna alltid ges till rätt person, på rätt dag och 
vid rätt tidpunkt. Om brukaren av någon anledning inte tar sina läkemedel, samlas dessa i ett 
låst fack i maskinen. Ett meddelande går då till undersköterskorna i hemsjukvården och sedan 
även till distriktssköterskan. Vid eventuella fel på roboten går ett meddelande till Evondos som 
då kan starta undersökningen av vad som kan vara fel. 

Vi har identifierat personer som har delegerade insatser men inga SoL-insatser. Av dessa görs 
ett urval vilka som kan tänkas klara av att ta sina mediciner med hjälp av roboten. Personen 
måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen meddelar att det är dags att ta sina 
läkemedel. Vidare måste personen kunna se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra 
funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också ha, 
eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att vara aktuell för projektet. 

Beslutsunderlag 
 Information om läkemedelsrobot 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-06-19

7. Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 
Diarienr 17SN344 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i riktlinjen. 

Ärendebeskrivning
I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Tidigare text beskrev hur man 
hittade det på gamla Insidan. Texten i riktlinjen är nu uppdaterad för nya Insidan. Dessutom har 
bilden som beskriver årshjulet uppdaterats till samma som finns på Insidan. 

I riktlinjen har också bilden som beskriver socialtjänstens organisation uppdaterats tillsammans 
med den efterföljande texten under rubriken 6.2 

Beslutsunderlag 
 Ändringar planeringsförutsättningar VEP 
 Planeringsförutsättningar SN 2018 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

8. Ändringar delegationsordning 
Diarienr 18SN127 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen 

Ärendebeskrivning
Ändring 1
Överklagan: Förtydligat i kommentar till punkt A2.1 och i inledande text att alla ärenden som 
överklagas och som föreslås gå vidare till domstol för prövning ska passera AU för beslut. 

Ändring 2
I inledande text har ett stycke ”Övrigt” lagts till för att beskriva att beslutanderätten för delegat 
även omfattar förordnad vikarie/ställföreträdare. Detta för att det inte ska uppstå några 
oklarheter i delegation i och med semestrar och liknande. 

I samband med detta uppmärksammades också att under punkt H8 saknas delegat 
verksamhetsområdeschef PSV och under H9 saknas delegat verksamhetsområdeschef PSV och 
avdelningschef SO. Om detta läggs till blir kommentar överflödig och kan därmed tas bort. 

Beslutsunderlag 
 Ändringar delegationsordning 
 Utdrag delegationsordning 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

9. Internkontrollplan HSL 2018 
Diarienr 18SN229 

Förslag till beslut
Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att besluta 
om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för att ge en 
översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen. 

I diskussion med företrädare från verksamheten har det förts en diskussion om att tidigarelägga 
verksamhetens uppföljningar för att kunna arbeta gemensamt med analyser av resultaten. 
Tyvärr bedömdes detta inte möjligt för detta år, men MAS avser att ta upp förslaget igen till 
nästa års arbete med internkontrollplanen. 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att upplevelse av risk handlar om brist på 
tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. Betydligt färre 
som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att tänka nytt, 
organiserar, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 
prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018. 
 Internkontrollplan HSL 2018 
 Internkontrollplan HSL 2018 - med korrigeringar 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 - med korrigeringar 
 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 180412 

Expedieras till 
MAS 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

10. Sprinklersystem Energigränd 
Diarienr 18SN244 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsäskande av investeringsbudget 
för 2018 på 750 tkr, för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till Energigränds 
gruppboende. 

Ärendebeskrivning
Gruppboendet Energigränd flyttar sin verksamhet till nyproducerade lokaler och enligt Statens 
räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10), och lagen om skydd mot olyckor (2003:778) så 
är verksamheter som drivs enligt Boverkets byggregler, 5b klassad verksamhet, skyldig att i 
sina lokaler rusta med sprinklersystem. Kostnadsförslag som är bifogat beskriver två alternativa 
investeringskostnader på ca 595 tkr exkl moms, alt 630 tkr exkl moms. 

Beslutsunderlag 
 Sprinklersystem Energigränd 
 Kostnadsredovisning Part AB 

Expedieras till
Kommunstyrelsen 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum
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11. Föreningsbidrag KPR 2018 
Diarienr 18SN234 

Förslag till beslut
Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2018 till 
pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2018 är 138 300 kronor. 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem och 
vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

För att klara budget för 2018 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 
18,83 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,77 kr 
per medlem. 

Beslutsunderlag 
 Föreningsbidrag KPR 2018 
 Samanställning Föreningsbidrag 2018 bilaga 1 
 Samanställning Föreningsbidrag 2018 bilaga 2 
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12. Föreningsbidrag KTR 2018 
Diarienr 18SN235 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2018 har 16 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Varje förening ges 5 000 kronor i 
grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande medlem. Den totala summan är 365 000 kronor. 

Nytt för året är att föreningarna redovisat medlemsantalet i män och kvinnor. 

Beslutsunderlag 
 Föreningsbidrag KTR 2018 
 Underlag föreningsbidrag KTR 2018 
 Förslag föreningsbidrag 2018_KTR 
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13. Föreningsbidrag KFR 2018 
Diarienr 18SN236 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2018 har 8 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Samtliga har ansökt om grundbidrag, 
medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den totala summan är 600 000 kronor. 

Nytt för året är att föreningarna fått frågan om de kan redovisa medlemsantalet i män och 
kvinnor. Det är dock endast IOGT/NTO som redovisat på det sättet och har 51 % män och 49 % 
kvinnor. 

Beslutsunderlag 
 Föreningsbidrag KFR 2018 
 Underlag föreningsbidrag KFR 2018 
 Föreningsbidrag_ber_2018_KFR 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-06-19

14. Delgivningar juni 
Diarienr 18SN231 

 § 75 Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 4 2017 
 §76 Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2017 
 §129 Fördjupad månadsrapport mars 2018 
 §148 Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 
 Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 
 Cirkulär 18:19 från Sveriges Kommuner och Landsting 
 Länsstyrelsens beslut om statsbidrag till verksamhet med Personligt ombud 2018 
 Redovisning av ärendeflödet 2018 
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15. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-06-19

16. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
Diarienr 18SN176 

Förslag till beslut 
Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
2018-06-12 Omplacering till vårdnadshavare 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt juni 
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17. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för juni 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 
- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
 Ärendebevakningslistan juni 2018 
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18. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 

(19 av 22)



  

Kallelse/dagordning 
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19. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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20. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 
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21. TEMA: Återkoppling från Amsab 
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Ärende 5 

Förslag gällande förändring av 
avgifter 



 

    

  
               
  

             
  

   

                
                
          

           
            

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-21 
Dnr 18SN228 

Förslag gällande förändring av avgifter 

Förslag till beslut
Att Socialnämnden beslutar att ta bort avgiften för larmknappen på 1000 kr och ersätta det 
med formuleringen: 

Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet 
debiteras till självkostnadspris. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Ändringen gällande avgift för larmknappen, i dagsläget tas det ut en avgift på 1000 kr för 
borttappad larmknapp. Förslaget som ges är att ta bort den avgiften och ersätta den med en 
formulering som omfattar all teknisk utrustning till exempel larmknapp, larmapparat, 
bevakningskameror mm. Den nya texten föreslås lyda: Borttappad eller skadad teknisk 
utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

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

Anna Duvmo 
Handläggare 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 6 

Information om läkemedelsrobot 



 

  

  
    

                 
                 

              
          

            
              

          
            

           
              

              
               

              
            

                   
               

                
               

             
              

              
                 

                 
               

               
              

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-24 
Dnr 18SN240 

Information om läkemedelsrobot 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del avinformationen. 

Ärendebeskrivning
Ett led i att effektivisera arbetet och göra det mer patientsäkert är att använda sig av den 
välfärdteknik som finns att tillgå på marknaden. Vi kommer att under 6 månader, med start i 
augusti, testa en läkemedelsrobot- Evondos i ordinärt boende. Vi kommer att hyra 6 
läkemedelsrobotar till en kostnad av 2500 kr/ styck och månad. 

Hemsjukvården köper dagligen tjänster av hemtjänsten att utföra delegerade insatser som inte 
sammanfaller med en SoL-insatser, det handlar främst om att ge läkemedel. Idag finns på 
marknaden välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller andra 
funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt lösgör tid för 
hemtjänsten. Patientsäkerheten ökar och det blir mer kostnadseffektivt eftersom det kostar 
mer att personal går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

Läkemedelsroboten hjälper brukare att komma ihåg att ta sina läkemedel i tid. Till roboten 
finns även ett distansvårdsystem vilket betyder att den som har behörighet på distans kan se 
alla aktiviteter som händer kring roboten. Det går även att ändra inställningar på distans. 
Roboten har ett låst skåp som fylls på med distansdispenserande läkemedelsrullar. Roboten 
talar om både med ljud och ljus i stegrande frekvens att det är dags för brukaren att ta sina 
medicin. Den läser optiskt av dospåsarna, vilket innebär att påsarna alltid ges till rätt person, 
på rätt dag och vid rätt tidpunkt. Om brukaren av någon anledning inte tar sina läkemedel, 
samlas dessa i ett låst fack i maskinen. Ett meddelande går då till undersköterskorna i 
hemsjukvården och sedan även till distriktssköterskan. Vid eventuella fel på roboten går ett 
meddelande till Evondos som då kan starta undersökningen av vad som kan vara fel. 

Vi har identifierat personer som har delegerade insatser men inga SoL-insatser. Av dessa görs 
ett urval vilka som kan tänkas klara av att ta sina mediciner med hjälp av roboten. Personen 
måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen meddelar att det är dags att ta sina 
läkemedel. Vidare måste personen kunna se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra 
funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också 
ha, eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att vara aktuell för projektet. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

     
 

Ärende 7 

Ändringar i riktlinjen för SN 
planeringsförutsättningar VEP 



 

      

  
      

            
               

           

          
       

  

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-22 
Dnr 17SN344 

Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i riktlinjen. 

Ärendebeskrivning
I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Tidigare text beskrev hur man 
hittade det på gamla Insidan. Texten i riktlinjen är nu uppdaterad för nya Insidan. Dessutom 
har bilden som beskriver årshjulet uppdaterats till samma som finns på Insidan. 

I riktlinjen har också bilden som beskriver socialtjänstens organisation uppdaterats 
tillsammans med den efterföljande texten under rubriken 6.2 

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar SN 2018 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



    
 

  

 
 

                                                                       

    
       

 

 

               
   

     

            
         

            
              

                 
       

              
 

Planerings principer – VEP Socialnämnden 
Beskrivning av förutsättningar för verksamheten och därmed 
verksamhetsplaneringen. 

1 Kommunal styrning 

1.1 Kommunfullmäktiges vision 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer 
när man kommer hem.” 

1.2 Styr- och ledningsprocess i kommunen, årshjulet 

Kommunens övergripande styr- och ledningssystem är uppdelad i fem olika delar. Du 
hittar systemet under insidan/styrning & ledning/arbetsmetoder och modeller/styr- och 
ledningssystem. Genom att klicka i högerspalten på Styr- och ledningsprocess visas de 
fem olika delarna i Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Genom att sedan klicka på 
rubrikerna i högerspalten kan du se det årshjul som gäller för var och en av de olika 
planeringsdelarna. Kommunens planeringsprocess utgår från övergripande mål. 
I budget och verksamhetsplan planeras hur ekonomi och verksamhet ska nå en hög grad 
av måluppfyllelse. 
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Den årliga processen för den kommunala styrningen startar upp med att en treårig 
verksamhetsplan och årsbudget ska fastställas av kommunfullmäktige för kommande år. 
För dess fastställande krävs förutsättningar, fakta och beslut i form av en omvärldsanalys, 
årsredovisning och antagande av bokslut för föregående år, aktuellt års verksamhetsplan 
och årsbudget samt övriga beslutsunderlag. Beslutsunderlagen blir riktlinjer till 
verksamhetsplan och årsbudget som riktar sig till nämnderna. 

Nämnderna arbetar därefter fram förslag till nämndspecifik verksamhetsplan och budget 
som behandlas i en budgetberedning för att därefter beslutas i kommunfullmäktige. 

I samband med antagande av verksamhetsplan och årsbudget fastställs mål inom 
områdena ekonomi, personal och verksamhet. Vidare fastställs resurserna för att uppnå 
dessa mål. Ett internt budgetarbete startar upp i nämnderna för att i detalj fördela de 
ekonomiska ramar som är fastställda av kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen utgör sedan grunden för kommande års verksamhetsplan, där brister i 
måluppfyllelse och förändringar i förutsättningar ska analyseras och hanteras framåt i 
processen. 

1.3 Reglemente för Socialnämnden 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente för socialnämnden. 

Socialnämndens verksamhetsområde 
Uppgifter 
1 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad 
som i lag sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lag om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade. 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lagen om färdtjänst och Lagen 
om riksfärdtjänst. 
Socialnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). 
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). 
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). 
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag mm. 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § 
Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
- avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 
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- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

Kommunchefens roll 
3 § 
Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning. 
Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen, förutom i nämndspecifika 
verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt 
utsedd nämnd. 

Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut 
4 § 
Nämnden får med stöd av kommunallagen 6 kap. 19 a § besluta att den eller de som väckt 
ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta 
i överläggningarna, men inte i besluten. 
Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt 
handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i 
fullmäktige. 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats gällande 
medborgarförslag. 
Nämnden ska även redovisa till fullmäktige de ärenden som inte avgjorts inom ett år. 
Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden får inte delegeras. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
5 § 
Nämnden ska inom ramen för sina verksamhetsområden ansvara för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål, uppdrag och styrande dokument som kommunfullmäktige 
har bestämt eller som kommunstyrelsen fastslagit på kommunfullmäktiges delegation, 
samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. 
Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll, 
nämnden ska årligen upprätta en plan för kontrollen. 
Nämnden ska två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten och den 
ekonomiska ställningen utvecklas. Rapporten ska framläggas vid fullmäktiges 
sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. Därutöver ska nämnden 
för kommunfullmäktige föredraga verksamhetens utveckling enligt kallelse. 

Personuppgifter 
6 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker nämndens i verksamhet. 

Personalansvar 
7 § 
Nämnden ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av från de uppgifter som åligger kommunstyrelsen 
som anställningsmyndighet samt dess arbets-och personalutskott. 

Övrigt ansvar 
8 § 
Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 
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Nämnden, kommunstyrelsen och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnden 
erhålla den information och det underlag de behöver i sitt uppdrag. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig i förhållande till 
sitt uppdrag. 
Nämnden har hand om reformeringen av nämndens regelbestånd. 
Nämnden ska i sina verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda 
och främja de mänskliga rättigheterna. 

Socialnämndens arbetsformer 
Sammansättning 
9 § 
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. 
Med hänvisning till 4 kap 1 § Kommunallagen har nämndens ordförande titeln 
socialnämndsordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
10 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 

Växeltjänstgöring 
11 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

Inkallande av ersättare 
12 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till Nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter 
ett rullande schema med yttranderätt i överläggningarna, dock inte rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

Övriga icke tjänstgörande ersättare 
13 §
Övriga icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, dock inte 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Ersättare för ordföranden 
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14 § 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden 
har utsetts. 
Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 
Tidpunkt 
15 § 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

Kallelse 
16 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 
17 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 
18 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
19 § 
Behörig att motta delgivning å Nämndens vägnar är, förutom ordföranden, nämndens 
förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

Utskott 
20 § 
Socialnämnden har rätt att inrätta de utskott som nämnden finner nödvändiga. 
Samtliga ledamöter och ersättare i utskott ska vara ledamöter i socialnämnden. 
Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
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Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i arbetsutskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

21 § 
Ersättare skall närvara vid utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda 
ordningen. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

22 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

23 § 
Vad i 10 § - 13 § föreskrivs om ersättarnas tjänstgöring och anmälan av hinder att 
närvara vid sammanträde samt inkallande av ersättare gäller i tillämpliga delar med 
avseende på utskott. 
Vad i 16 § föreskrivs om kallelse till nämnden sammanträden gäller i tillämpliga delar 
med avseende utskott. 

24 § 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollets innehåll och justering samt 
reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande 
tillämpning. I fråga om justering av protokoll samt reservation äger dessutom vad som 
sägs i 17 § och 18 § tillämpning för utskott. 

25 § 
Beträffande sådana ärenden, i vilka arbetsutskottet med stöd av delegerad beslutanderätt 
fattar beslut på nämndens vägnar, ska tillkännagivande om verkställd justering ske i den 
ordning som gäller för nämnden. 

26 § 
De ärenden som ska avgöras nämnden i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om 
beredning behövs och om nämnden inte har gett beredningsuppdraget åt särskilt tillsatt 
beredning/förtroendevald eller anställd. 
När ärendet beretts ska arbetsutskott lägga fram förslag till beslut. 

2 Statlig styrning 

2.1 Lagar 

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar. Kommunfullmäktige har beslutat om ett 
reglemente som beskriver socialnämndens uppdrag. Detta innebär att socialnämnden 
ansvarar för kommunens uppgifter enligt: 

 Socialtjänstlagen, SoL 
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 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 Lag om färdtjänst 
 Lag om riksfärdtjänst 
 Lag om hälso- och sjukvård, HSL 
 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 Lag om bostadsanpassningsbidrag, BAB 

2.2 Föreskrifter och allmänna råd 

Som komplement till lagarna utarbetar regeringen och Socialstyrelsen olika föreskrifter. 
Socialstyrelsen ger även ut allmänna råd. 

2.3 Tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg har ansvaret för tillsynen av socialtjänstens äldreomsorg, 
omsorger om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt enskild 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Arbetsmiljöverket svarar för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen och den kommunala 
revisionen svarar för den allmänna kommunala tillsynen. 

2.4 Överklagan 

Alla kommuninnevånare kan överklaga kommunala beslut via laglighetsprövning enligt 
Kommunallagen. Beslut enligt den sociala lagstiftningen överklagas via 
förvaltningsbesvär, dvs. ärendet prövas i sak av förvaltningsdomstolarna. 

3 Socialnämndens styrning 

3.1 Socialnämndens verksamhetsidé 

”Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att Piteborna, ung som gammal, kan 
leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation.” 

Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma
verksamhetsidé för barn och unga 
”Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin 
familj. Alla barn och ungdomar har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör.” 

3.2 Socialnämndens övergripande mål 

”Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person, och till rätt kostnad” 
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3.3 Budget och verksamhetsplaner 

Fullmäktige beslutar varje år om en årsbudget och en treårig verksamhetsplan. I detta 
beslut regleras de övergripande målen för socialtjänstens verksamhet och de ekonomiska 
ramar som ska gälla för dess uppdrag. Den ekonomiska ramen regleras från 2009 i ett 
program för hela socialnämnden i stället för som tidigare fyra program. Socialnämnden 
beslutar om verksamhetsplan och fördelning av ram till respektive avdelning vilket styr 
socialtjänstens verksamhet. 

3.4 Verksamhets- och ekonomiuppföljning 

Socialtjänstens verksamhet och ekonomi ska kontinuerligt följas upp varje månad och 
avrapporteras till socialnämnden. Månadsrapport mars, fördjupad månadsrapport april, 
delårsrapport augusti, månadsrapport oktober, månadsrapport november, årsredovisning 
och bokslut enligt kommunens styr- och ledningssystem års hjul ska särskilt utarbetas 
och avrapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen. Delårsrapport augusti, 
årsredovisning och bokslut ska även rapporteras till kommunfullmäktige. 

3.5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

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

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

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamheten. 

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 
Grundläggande principer för ansvarsfördelning 
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer 
och riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den 
ger bästa möjliga nytta för individen. 

Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att 
processerna levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade 
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skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer. 

Politiska nivån 
Socialnämndens ansvar 
 Fastställa övergripande mål och inriktningar 
 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 
 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor 
 Prioriterade kvalitetsområden 
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena. 
 Årlig uppföljning av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 

Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
administrativ chef/kvalitetscontroller, kvalitetsansvarig och ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 

utifrån fattade politiska beslut. 
o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet och 

initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 

Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs 
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen 
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. 

Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och 
synpunkter 

Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå 
för arbetet med klagomål och synpunkter. 

Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och 
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering 
och riskanalys 

Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL. 
Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 
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Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare 
avvikelser. 
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
egenkontroll följa upp kvalitén i verksamheten. 

Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och 
att åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar. 

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan 
med politik och förvaltningsledningen. 

Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som 
förvaltningen levererar till den enskilde. 

Stöd till Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för att de 
avdelningarna ska kunna fullgöra sitt ansvar. 

Ge MAS, Kvalitetsansvarig och Kvalitetscontroller, 
uppdrag att stödja verksamheten i deras kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

o Avdelningschefen har ett ansvar att förtydliga ansvaret för de olika 
chefsnivåerna. 

Avdelningens ansvar 
o Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska kvalitets- och 

förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet. 
o Avdelningen ska ge mandat till organisationen att bedriva systematiska 

kvalitets- och förbättringsarbetet som en integrerad del av det löpande 
arbetet. 

Dokumentation 

Klagomål och 
synpunkter 

Att säkerställa att de avdelningsunika processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som 
krävs för processen är dokumenterade. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. Att 
dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig 
personal. 

Säkerställa att dokumentationen (processer och rutiner) 
finns lättillgänglig för samtlig personal och att detta är 
känt av personalen 
Att se till att riktlinjen för klagomål och är känt i hela 
organisationen. 
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Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter. 
För att kunna se mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering Att se till att avvikelsehantering och riskanalys i 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 

organisationen 

Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma 
avvikelser och det utvecklingsarbete som detta har 
inneburit 

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling 

I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Att se till att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 

Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen så 
att alla delar av organisationen kan få stöd i 
kvalitetsarbetet. 

Internkontrollplan/ Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 
egenkontroll 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna 

Medarbetarna 
Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn för att 
kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

Medarbetarens ansvar 
Delta i 
kvalitetsarbetet 

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 
till att verksamheten förbättras 

Rapportera brister 
och risker 

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 
brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 
avvikelsehantering 

Klagomål och 
synpunkter 

Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra 
inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig 
chef. 

Extern påverkan 
Extern tillsyn och granskning 
Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av Inspektionen 
för vård och omsorg och av kommunrevisionen. 
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Medborgaren 
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 
 att överklaga myndighetsbeslut 
 direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
 att via kommunens övergripande system ”Synpunkten” påtala brister i 

verksamheten 
 att via klagomål och synpunkter direkt till verksamheten påtala brister 
 att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

ärende 
 att vända sig till patientnämnden 
 att vända sig till Socialnämndens ledamöter 

Övrigt 
Systemets grundläggande uppbyggnad framgår av följande skiss. 
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3.6 Struktur för styrning 

För socialnämndens styrning av verksamheten används följande struktur: 

Socialtjänst – Verksamhetsplan 
– Årsredovisning 

Avdelning – Avdelningsplan 
– Årsredovisning 

Enhet/ – Plan 
Verksamhetsområde – Årsredovisning 

Medarbetare – Medarbetarsamtal 
– Medarbetarsamtal/Uppföljning 

3.7 Delegation 

Socialtjänstens verksamhetsidé bygger på en långt gående delegation som bygger på 
delaktighet, förtroende och ansvar. Respektive arbetsledare har ansvaret för verksamhet, 
personal och ekonomi i samråd med sin personal. 

3.8 Integration och mångfald 

Piteå har en befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med 
olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika sexuell läggning, med eller utan 
funktionsnedsättning. Detta mångfaldsperspektiv ska prägla socialtjänstens arbete på alla 
nivåer. 

3.9 Personalpolitik 

Socialtjänsten ska eftersträva en god personalpolitik som bygger på kompetens och 
utbildad personal med hög motivation som kan svara för de kvalitetskrav som 
socialtjänsten ska erbjuda medborgarna. Det kräver god ledning och delaktighet från 
arbetskamraterna, liksom rimliga förutsättningar och ambitioner utifrån uppdraget. 
Medarbetar- och lönesamtal ska genomföras. 

3.10 Kompetensutveckling 

Det är viktigt att all personal fortlöpande utvecklas och förbättrar sina kunskaper. 
Fortbildning, handledning, erfarenhetsutbyte och en lärande organisation är viktiga delar 
i denna strategi. 

3.11 Samverkan med de fackliga organisationerna 

Samverkan reglerades redan 1997 genom att överenskommelse träffades mellan de 
fackliga organisationerna och Piteå kommun. Nytt samverkansavtal gäller från och med 
2010. För socialtjänsten bygger samverkanstanken på dialog i alla nivåer i 
organisationen. Arbetsledare ska ha kontinuerliga arbetsplatsträffar varje månad. 
Avdelningscheferna ska ha kontinuerliga träffar med facken varje kvartal, liksom 
förvaltningschefen som har samrådsgrupp med alla fack inom socialtjänsten varje 
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kvartal. Denna samverkansgrupp avhandlar även arbetsmiljöfrågor. Vid frågor som ska 
upp i nämnd krävs ibland särskild MBL-förhandling. Förvaltningschefen har detta 
uppdrag. 

3.12 Arbetsmiljö 

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet samverka för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret 
ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och 
utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. Två 
personalkonsulenter från förvaltningen strategiskt stöd, personalenheten, är stöd för 
cheferna i arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljökonsulent på personalenheten fungerar 
som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Socialtjänsten genomför varje år en halvdags 
utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig för planering och 
genomförande är samverkansgruppen på förvaltnings-nivå. Material som ska användas 
som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå i chefsrum och personalrum på intranätet. 

3.13 Jämställdhetsarbetet 

För att aktivt arbeta med jämställdhet i verksamheterna görs årligen en planering och 
uppföljning av jämställdhetsarbetet inom Socialtjänsten. Detta utifrån kommunens 
personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet. 

3.14 Samverkan med brukare och brukarorganisationer 

Socialtjänstens verksamhet ska utgå från ett brukar- och medborgarperspektiv som 
genomsyras av ett gott bemötande och god kvalitet, utifrån de ramar som finns 
tillgängliga. God relation med brukarorganisationerna ska eftersträvas och deras 
synpunkter ska efterfrågas 

3.14.1 Pensionärsråd 

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av 
representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, teknik och servicenämnden och 
representanter från pensionärsorganisationerna. Här informeras och förs dialog om frågor 
som rör pensionärers intresseområden. 

3.14.2 Handikappråd 

Handikapprådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av 
representanter från olika kommunala nämnder samt ledamöter från olika 
handikapporganisationer. Här informeras och förs dialog om frågor som rör 
funktionshindrades intresseområden. 

3.14.3 Förebygganderåd 

Förebygganderådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av 
representanter från företrädare för organisationer som arbetar med förebyggande arbete 
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eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information. 

3.14.4 Landsbygdspolitiska rådet 

Rådets uppgift är att vara kommunstyrelsens kontakt gentemot byarna och deras 
organisationer, byaforum m.fl. Syftet är att kunna fånga upp olika åsikter/synpunkter från
landsbygden och på så sätt utveckla demokratin. Rådet utser också Årets by samt mer 
praktiska frågor kring så kallade byapengar och upprustning av byacentrum. 

3.14.5 Samverkan med andra myndigheter och organisationer 

Socialtjänsten ska eftersträva goda relationer med andra myndigheter och organisationer 
som är nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna genomföra sina uppdrag och 
åtaganden. 

3.14.6 Nationell och internationell omvärld 

Socialtjänsten ska eftersträva samverkan och erfarenhetsutbyte både på nationell och på 
internationell nivå för att hämta impulser till verksamhetsutveckling som gagnar 
kommuninnevånarna. 

4 Kommunövergripande uppdrag med 
socialtjänstens deltagande 

4.1 POSOM 

POSOM står för psykosocialt krisstöd. Gruppen verkar inom kommunen och är avsedd 
att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, 
anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. POSOM inkallas via SOS 
alarmering eller räddningsledare vid räddningstjänsten. POSOM-gruppen består av en 
basgrupp och närmare ett trettiotal stödpersoner. Basgruppen omfattar sju personer som 
är representanter från räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten, skolan och kyrkan. 
Samordnaren kommer från socialtjänsten. 

4.2 Partnerskap 

Ett lokalt partnerskap för tillväxt och sysselsättning finns i Piteå för att samordna och 
uppnå bättre effektivitet och ekonomi för insatser riktade mot arbetslöshet och 
utanförskap i samhället. Partnerskapet är ett formaliserat samarbete mellan olika aktörer i 
en permanent samverkansgrupp. Medlemmar är fyra kommun interna förvaltningar samt 
arbetsförmedling och näringslivet. Kommunchefen är ordförande. Socialchefen 
representerar socialtjänsten. 
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4.3 Uthållig kommun 

Energimyndigheten har utsett Piteå Kommun till deltagare i programmet ”Uthållig 
kommun”. Arbetet i Piteå innehåller tre perspektiv: Socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar utveckling. Inom ramen för dessa pågår arbete huvudsakligen inom områdena 
folkhälsa och jämställdhet. 

4.3.1 Folkhälsoarbete 

I Piteå finns ett aktivt folkhälsoråd som representeras av kommun, landsting, polis, 
försäkringskassa, apotek och företagare. Folkhälsorådets arbete grundar sig på 
folkhälsoprogrammet för tiden 2012-2015. Programmet syftar till att fokusera på ett antal 
områden som behöver lyftas upp på en gemensam arena, utifrån nationella folkhälsomål 
och ur ett Piteåperspektiv. Folkhälsoprogrammet ska skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor. Socialtjänsten representeras i folkhälsoråd och 
arbetsgrupp. 

4.3.2 Jämställdhetsarbete 

Utifrån de nya kommunövergripande mål som antagits kommer Socialnämnden att arbeta 
vidare med inventering och åtgärder för att integrera jämställdhetsarbetet i verksamheten. 
Socialnämnd och förvaltning kommer att arbeta efter den plan för implementering av 
jämställdhet i Piteå kommun som finns upprättad. 

5 Beslutsprocessen i kommunen 

Ovanstående bild visar hur den politiska organisationen samt beslutsprocesserna ser ut i 
Piteå kommun. 
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6 Socialnämndens/socialtjänstens 
organisation 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar 
för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta 
reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att 
bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa 
typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, med 
undantag för juli månad, och socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje 
nämnds sammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen. 

6.1 Kontaktpolitiker 

För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra 
synpunkter har socialnämnden utsett 19 kontaktpolitiker. Indelningen för kontakt-
politikerna är geografisk. De geografiska områdena är Centrala stan, Öjebyn, Munksund-
Pitholm-Strömnäs, Hortlax, Markbyggden-Infjärden, Norrfjärden-Rosvik. Varje 
kontaktpolitiker har två dagar per år att använda för detta uppdrag. 
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6.2 Socialtjänstens organisation 

I socialtjänsten finns cirka 2133 anställda varav 1685 månadsanställda och 448 
timanställda. 

Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska 
ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef samt avdelningschefer för
Äldreomsorg, Stöd och omsorg samt för administration, tillsammans med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och ekonomicontroller bildar socialtjänstens 
ledningsgrupp. MAS ingår i staben direkt under socialchefen. 

Ledningsgruppen, under ledning av socialchefen, har till uppgift att styra och leda 
verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på 
ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också 
huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-02-07 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2018-05-25 

Redaktör 
Kvalitetscontroller 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
6a796baf-b198-4197-9b36-1932c51554a6.docx8 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 19 (19) 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-22 
Dnr 18SN127 

Ändringar delegationsordning 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen 

Ärendebeskrivning
Ändring 1
Överklagan: Förtydligat i kommentar till punkt A2.1 och i inledande text att alla ärenden som 
överklagas och som föreslås gå vidare till domstol för prövning ska passera AU för beslut. 

Ändring 2
I inledande text har ett stycke ”Övrigt” lagts till för att beskriva att beslutanderätten för 
delegat även omfattar förordnad vikarie/ställföreträdare. Detta för att det inte ska uppstå några 
oklarheter i delegation i och med semestrar och liknande. 

I samband med detta uppmärksammades också att under punkt H8 saknas delegat 
verksamhetsområdeschef PSV och under H9 saknas delegat verksamhetsområdeschef PSV 
och avdelningschef SO. Om detta läggs till blir kommentar överflödig och kan därmed tas 
bort. 

Beslutsunderlag
Utdrag delegationsordning 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 
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Internkontrollplan HSL 2018 



 

  

  
      

          
             

              
             

           
  

             
           

               
       

              
           

               
             

     
        

    
      

      

  

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-22 
Dnr 18SN229 

Internkontrollplan HSL 2018 

Förslag till beslut
Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 
besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 
att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen. 

I diskussion med företrädare från verksamheten har det förts en diskussion om att 
tidigarelägga verksamhetens uppföljningar för att kunna arbeta gemensamt med analyser av 
resultaten. Tyvärr bedömdes detta inte möjligt för detta år, men MAS avser att ta upp 
förslaget igen till nästa års arbete med internkontrollplanen. 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att upplevelse av risk handlar om brist på 
tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. Betydligt färre 
som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att tänka nytt, 
organiserar, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 
prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018 
Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2018 - med korrigeringar 
Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 
Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2018 - med korrigeringar 
Risk och väsentlighetsanalys inför Internkontrollplan HSL2018, 180413 

Beslutet skickas till 
MAS 

Irene Lundqvist 
Sjuksköt medans 
Socialförvaltningen 



    
    

  

 

                                                                        

    

          
             

           
            

            
         

           
        

           
   

          
              

        
         

     
       
          
     

       
       

        
        

           
      

           
       

      
               

        
          

        
   

          

Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2018 

Bakgrund 

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

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2015-02-16) ansvarar nämnder för att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt enligt kommunallagen, 

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Enligt 10§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts, 

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2017-12-20) ska socialnämnden årligen besluta 
om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska säkerställa att processerna 
håller god kvalitet, utöva egenkontroll och leverera in resultat och vidta 
åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och internkontrollerna, 

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utöva sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2018-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (2) 



    
    

  

 

                                                                        

      
    

      
      

 

  
            

            
       

           
      

          
             

            
              

    

         
   

           
   

Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid 
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende. 
 Hemsjukvård 
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter 
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen 
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen. 

Genomförande och Redovisning 
MAS i samarbete med berörda verksamhetsområdeschefer och verksamhetschef HSL 
är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen och att instruktioner finns för 
hur kontrollen ska genomföras. Respektive enhetschef är ansvarig för att utse och 
säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får information om 
detta och att uppgifterna utförs. 

Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och verksamheterna. 

Uppföljningsplan 
Redovisas i bifogad bilaga. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2018-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (2) 



    
    

  

 

                                                                        

    

          
             

           
           

             
           

           
        

           
   

          
              

         
         

     
       
          
     

       
       

       
         

          
        

           
       

      
               

        
          

        
   

          

Internkontrollplan hälso- och sjukvård 20187 

Bakgrund 

 Enligt kommunallagen 6 kap. 76§ definieras nämndernas ansvar för den 
interna kontrollen, Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter bestämmelser i lag eller författning som 
gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt, 

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2015-02-16) ansvarar nämnder för att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt enligt kommunallagen, 

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 2017:30) upprätthålls. Enligt 910§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts, 

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2016-10-26 2017-12-20) ska socialnämnden 
årligen besluta om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska säkerställa att 
processerna håller god kvalitet, utöva egenkontroll och leverera in resultat 
och vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och internkontrollerna, 

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utövar sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2018-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2017-06-21 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (2) 



    
    

  

 

                                                                        

      
       

      
      

 

  
            

            
       

           
      

         
             

          
               

      

         
   

           
   

Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid 
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende från hösten 2017. 
 Hemsjukvård 
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter 
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen 
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen. 

Genomförande och Redovisning 
MAS i samarbete med berörda verksamhetsområdeschefer och verksamhetschef HSL 
är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen och att instruktioner finns för 
hur kontrollen ska genomföras. Respektive Verksam enhetshetschefen är ansvarig för 
att utse och säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får 
information om detta och att uppgifterna utförs. 

Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och verksamheterna. 

Uppföljningsplan 
Redovisas i bifogad bilaga. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2018-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2017-06-21 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (2) 



    
    

  

 

                                                                   

    

   

       

 
 

  

    

 

   

  

        

  

     

         

       

  

  

      

  

      

   

Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll) 

Parameter Vård-
och 
omsorgs 
boende 

Hemsju 
kvården 

Stöd- och 
omsorgs 
boenden 

Äldre 
centra 

Rehab 
enheten 

Kommentar Ansvarsfördelning När 

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut 
Journalgranskning/ 

Dokumentation 

Inklusive riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, munhälsa 

X X X 

10 % av journalerna Verksamheten Klart senast 31/12 

Vårdhygien 

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument. 

Avser all personal i vård- och omsorgsboende samt äldrecentra. 

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten 

Verksamheten V. 46/47 

Läkemedelsavvikelser X X X X Verksamheten och MAS 11/1 

Övriga avvikelser X X X X X Informationsöverföring, Medicin tekniska produkter Verksamheten och MAS 11/1 

Fallskaderegistreringar X X X Verksamheten och MAS 11/1 

Frågor om inkontinens inklusive om det 

görs riskbedömning för inkontinens. 

X X X Verksamheten v.46/47 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2019-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (2) 



    
    

  

 

                                                                   

            

    

  

   

     

 

   

 

 

  

        

    

    

 

 

 

            

           

        

 

   

 

    

        

  

   

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2019-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (2) 

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X 

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs. 

V. 46/47 

Granskning av läkemedels- hanteringen 

X X X 

X 

V.a.år. 

Ojämn 

a år 

MAS via apoteksgranskare Oktober 

Samordnade individuella planer - SIPar X Verksamheten V 46/47 alt .26/11 

Delegeringar X X X X X Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar. 

v. 46/47 

Indikatorer 
(omvårdnad, förbättringsarbete) 

Trycksår, 

X X X 

Alla trycksår ska avvikelsehanteras och därmed får vi måttet på hur 

många trycksår, målet är att ta bort denna parameter, men vi 

behöver se att avvikelserna i så fall rapporteras rätt… 

Verksamheten V. 46/47 

Antal fokuspatienter X Verksamheten v. 46/47alt. 26/11 

Läkemedelsanvändning X Verksamheten v. 46/47 

Verksamheternas beskrivning av nya 

arbetssätt som har betydelse för 

patientsäkerheten, 

X X X X X 

Verksamheten 

MAS skickar ut frågor 

Klart senast 31/12 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt boende X X Verksamheten V. 46/47 



    
    

  

 

                                                                   

    

   

       

 
 

  

    

 

   

  

        

  

      

         

        

  

  

 

     

  

  

Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll) 

Parameter Vård-
och 
omsorgs 
boende 

Hemsju 
kvården 

Stöd- och 
omsorgs 
boenden 

Äldre 
centra 

Rehab 
enheten 

Kommentar Ansvarsfördelning När 

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut 
Journalgranskning/ 

Dokumentation 

Inklusive riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, munhälsa 

X X X 

10 % av journalerna Verksamheten Klart senast 31/12 

Vårdhygien 

X X X X X 

Avser leg. all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument. 

Avser all personal i vård- och omsorgsboende samt äldrecentra. 

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten. 

Verksamheten V. 46/47 

Läkemedelsavvikelser X X X X Verksamheten och MAS 13/1 

Övriga avvikelser X X X X X 

Informationsöverföring, Medicin tekniska produkter Verksamheten och MAS 13/1 

Fallskaderegistreringar 

Fall och fallskador X X X 

Verksamheten och MAS 13/1 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2019-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2017-06-212018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (3) 



    
    

  

 

                                                                   

           

      

 

           

      

 

           

      

 

           

        

      

   

            

    

  

   

     

 

   

 

 

 

  

        

   

    

          

         

      

   

   

    

 

 

Riskbedömning fall X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – riskbedömningar görs men 

statistiken förs i hemsjukvården eller särskilt boende. 

Verksamheten V. 46/47 

Riskbedömning nutrition X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – riskbedömningar görs men 

statistiken förs i hemsjukvården eller särskilt boende. 

Verksamheten V. 46/47 

Riskbedömning trycksår X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – riskbedömningar görs men 

statistiken förs i hemsjukvården eller särskilt boende. 

Verksamheten V. 46/47 

Riskbedömning munhälsa X X X Ej aktuellt att mäta i äldrecentrat – riskbedömningar görs men 

statistiken förs i hemsjukvården eller särskilt boende. 

Verksamheten 

Frågor om inkontinens inklusive om det 

görs riskbedömning för inkontinens. 

X X X Verksamheten v.46/47 

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X 

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs. 

V. 46/47 

Granskning av läkemedels- hanteringen 

X X X 

X 

V.a.år. 

fr. 

2017. 

Ojämn 

a år. 

MAS via apoteksgranskare Oktober 

Samordnade individuella planer - SIPar X Verksamheten V 46/47 alt. 26/11 

Palliativ vård, VO-specifika rutiner X X Verksamheten 

Rutiner lämnas in till MAS 

v.50 

Delegeringar X X X X X Uppföljning sker årligen utifrån MAS ansvar. För att även 

socialnämnden ska få en tydlig bild över omfattningen av 

delegeringar läggs denna uppföljningsparameter in i 

internkontrollen från 2017. 

Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar. 

v. 46/47 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2019-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2017-06-212018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (3) 



    
    

  

 

                                                                   

 

             

           

        

 

     

 

    

        

  

   

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2019-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2017-06-212018-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 3 (3) 

Indikatorer 
(omvårdnad, förbättringsarbete) 

Trycksår, Alla trycksår ska avvikelse hanteras och därmed får vi måttet på hur Verksamheten V. 46/47 

X X X många trycksår, målet är att ta bort denna parameter, men vi 

behöver se att avvikelserna i så fall rapporteras rätt… 

Antal fokuspatienter X Verksamheten v. 46/47 alt. 26/11 

Läkemedelsanvändning X Verksamheten v. 46/47 

Verksamheternas beskrivning av nya Verksamheten Klart senast 31/12 

arbetssätt som har betydelse för Mas skickar ut frågor 

patientsäkerheten, X X X X X 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt boende X X Verksamheten V. 46/47 



        

 

        
             
  

               
          

         

           
     

                
            

   
                

               
          

         
                

          
               
          

             
   

    
         

   
           

        
           

                  
       

                
            

                 

                     
                   

          
            

     
            

         
    

 
 

    

             
       

     
  

              

Risk- och väsentlighetsanalys inom HSL Socialtjänsten Piteå Kommun 2018 

Parameter Reglering Risker Sannolikhet Konsekvens Risk/ 
Väsentlighet 

Rekommenderat 
kontrollområde 

Journalföring/dokumentation 

Riskbedömning fall, nutrition, trycksår, munhälsa. 

Patientdatalagen 
Föreskrift 

Rutiner 

Risk att viktiga parametrar inte journalförts, eller journalförts felaktigt 4 
Risk att behandlingar uteblir, riska för att man inte uppmärksammar viktiga insatser, 
Risk för felbehandlingar. 
Nämnden behöver följa att det förbyggande arbetet sker så som beslutat. 
Om inte det förbyggande arbetet fortlöper finns risk för frakturer, undernäring, 
trycksår och undermålig munhälsa som kan leda till ex. undernäring. 

4 16 Ja 

Vårdhygien Lag 
Föreskrift 
Riktlinje 

Risk för vårdrelaterade infektioner, konsekvenserna kan bli stora för den drabbadel 
patienten, men även för personal. 

4 4 16 Ja 

Avvikelser,läkemedel och övriga avvikelser inom HSL-området Lag 
Föreskrift 
Rutin (ledningssystem, Lex Maria) 

Risk att förbättringsarbete försämras om avvikelser inte förs . Risk för 
att alla inte blir medvetna om förbättringsbehov. Risk för att fler patienter drabbas. 4 4 16 Ja 

Fall och fallskador Föreskrift 
Rutin 

Fall och fallskador är viktigt att följa upp för att se att det förbyggande arbetet 
sker och är en viktig markör att följa för att motverka frakturer och för tidig död. 4 4 16 Ja 

Uppföljning inkontinens Föreskrift 
Riktlinje 

Risk för felaktiga hjälpmedelsförskrivningar, risk att det förskrivs 
inkontinenshjälpmedel som skulle ha kunnat avhjälpas på annat sätt. 

4 2 8 Ja, arbetet 
behöver utv. 

SIP i hemsjukvård Lag 
Avtal 
Samverkansdokument 
Rutiiner 

Om inte SIP nyttjas i rätt omfattning blir det oklart för patienten till vem den 
ska vända sig för att få hjälp med sitt behov. 
Om inte SIP finns blir det oklart vilka uppdrag som den kommunala HSL har tagit över. 
Risk för att medicinska uppdrag uteblir om det inte finns nedskrivet. 

4 4 16 Ja 

Skydd och begränsningsåtgärder Lag 
Rutin 

Skydd och begränsningsåtgärder får endast nyttjas för att skydda individer. Detta 
kan påverka självständigheten. 
Skaderisker om åtgärderna används felaktigt. 

4 4 16 Ja 

Granskning av läkemedelshanteringen Föreskrift 
Rutin 

Författningsreglerat. Förbättringsarbete och kontroll att rutinerna för 
läkemedelshanteringen följs i verksamheterna. 4 4 16 Ja 

Delegeringar Föreskrift 
Rutin 

Schablon 30 delegeringar/ssk. MAS-uppf. Ansvar. Om en ssk har för många delegeringar 
med nuvarande arbetsfördelning finns risk att delegeringsprocessen inte håller 
kvalitet och regler. Risk för att det sker felaktigheter kopplat till delegationer. 

4 4 16 Ja 

Uppföljning antal trycksår, (ny struktur fr 2019?) Lag Trycksår är en vårdskada för den drabbade. Katetrar får endast 
användas i medicinska syften. Ej av omvårdnadsskäl. 

4 4 16 Ja 

Uppföljning av katetrar, sonder Vi kan ej påverka denna omfattning, vi ser ej syftet till uppföljningen. Vårdrelaterade 
infektioner skulle vara av större värde att mäta. Översyn under 2018. 

x x Utgick 2017 
Anses ej vara 
kvalitetsmätande 

Läkemedelsanvändning i vård- och omsorgsboende Indikatorer från socialstyrelsen Risk för fallskador och andra biverkningar om det sker en överanvändning av Ja 
riskläkemedel. 
Diskussion - fortsätta? Vems ansvar? Vi har nytta av data i diskussioner. Värdera! Revisionen har ansett att nämnden ska ha kontroll här. 

Verksamhetens beskrivning av nya arbetssätt som har 
betydelse för patientsäkerheten 

Lag Ingår somn uppföljning i patientsäkerhetsberättelsen. Risk för att det inte sker en 
spridning av innovationer om de inte delas med utav. 

Ja 

Läkaravtal särskilt boende Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga 
medicinska uppgifter inte tas om hand. 

2 3 6 Ja 

Läkaravtal ordinärt boende 
Uppföljning av patientansvarig läkare görs. 

Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga 
medicinska uppgifter inte tas om hand. 
I nuläget ingen tillgänglig metod. 

2 3 6 
Nej 

Antal hemsjukvårdspatienter Avtal Ja 
Antal fokus-patienter Rutin Ja 

Skala 
Myck 
Stor ( 
Liten 
Myck 

Allva 
Kata 

psyk 
Bety 
intel 

Mått 
intel 
vård 
Mind 

Riskanalys - diskussion i arbetsgruppen 

Nyttjas resurserna rätt? Gör vi rätt saker? Finns det saker som andra kan göra? 
Kompetensbrist baspersonal, färre utbildade usk, språkproblem ex delegeringar 
Brist på legitimerad personal ssk+ rehab 
Brist på läkarnärvaro 
Chefkunskap - utbildning? Ledarskap, bemanningsekonomi, övergripande styrning, omsättningen på chefer på säbo fä oroar 



          
     

   
  

     
     

         
         

Risker: stor omsättning generellt på personal Hur skulle denna problematik kunna mätas? 
usk utbildade kan vara en parameter 
läkararvtalet kan vi mäta 
lediga tjänster ssk 
hur många söker när vi rekryterar? 
pensionsavgångarna hur ser det ut 
avslagna pass behov av ssk, kan bemanningen ge dessa data? 
även att är ett stort problem, få sökande på tjänster…. 



a för sannolikhet:Förekomst 
ket stor (4)Kan inträffa dagligen 
(3)Kan inträffa varje vecka 

n (2)Kan inträffa varje månad 
ket liten (1)Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan 

varlighetsgrad Exempel på konsekvenser 
astrofal (4) Dödsfall/självmord 
Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller 

kologisk) 
ydande (3) Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 

ellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för tre eller fler patienter 1) 2) 
Förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter 

ttlig (2) Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 
ellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för en eller två patienter 2)Förhöjd 
dnivå för en eller två patienter 
ndre (1) Obehag eller obetydlig skada 



   

 

Sannolikhet Allvarlighetsgrad 
Katastrofal 

Mycket hög sannolikhet 

Stor 

Liten 

Mycket liten 



Betydande Måttlig 

Konsekvens 
4: Är så stor att den helt enkelt i 
3: Uppfattas som besvärande för 
2: Uppfattas som liten av alla be 
1: Uppfattas som obetydlig av al 

Sannolikhet 
4: Det är mycket troligt att fel sk 
3: Det finns en möjlig risk för att 
2: Risken är mycket liten för att f 
1: Risken är praktiskt taget obef 



 Mindre Rek. Kontrollområde 

inte får hända 
ör alla berörda personer (internt och externt) 
erörda personer (internt och externt) 
alla berörda personer (internt och externt) 

ka uppstå 
t fel ska uppstå 
fel ska uppstå 
fintlig att fel ska uppstå. 
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Sprinklersystem Energigränd 



 

 

  
         

            

          
           

            
             

             

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-06-13 
Dnr 18SN244 

Sprinklersystem Energigränd 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsäskande av investeringsbudget 
för 2018 på 750 tkr, för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till Energigränds 
gruppboende. 

Ärendebeskrivning
Gruppboendet Energigränd flyttar sin verksamhet till nyproducerade lokaler och enligt 
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10), och lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) så är verksamheter som drivs enligt Boverkets byggregler, 5b klassad verksamhet, 
skyldig att i sina lokaler rusta med sprinklersystem. Kostnadsförslag som är bifogat beskriver 
två alternativa investeringskostnader på ca 595 tkr exkl moms, alt 630 tkr exkl moms. 

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tomas Nilsson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Föreningsbidrag KPR 2018 



 

  

  
         

    

   

         

        
              

             
     

                 
               

 

     
     

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-22 
Dnr 18SN234 

Föreningsbidrag KPR 2018 

Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2018 till 
pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2018 är 138 300 kronor. 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 
och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

För att klara budget för 2018 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 
18,83 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,77 kr 
per medlem. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Fördelning av föreningsbidrag 2018 
Bilaga 2, Fördelning föreningsbidrag PRO 2018 

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

Helena Sandström 
Administratör 
Äldreomsorgen 



 

Bilaga 1 

Förslag 
Föreningsbidrag 2018 

Pensionärsorganisationer 

Antal föreningar 
Antal medlemmar 

PRO 

9 
2 193 

SPF 

Rönnen 

1 
416 

SPF 

Häggen 

1 
769 

SKPF 

avd 67 

1 
1 516 

Summa 
12 

4 894 

Anslag 2018 

Grundbidrag/förening 1438 12942 1438 1438 1438 

138 300 
Kvar att fördela 

17 256 121 044,00 

Adm stöd/medlem 5,90 12 938,70 2 454,40 4 537,10 8 944,40 28 874,60 92 169,40 

Kvar att fördela per medlem 18,8331 

Aktivt stöd/medlem 18,8331 41 301,08 7 834,59 14 482,69 28 551,04 92 169,40 0,00 

Aktivt stöd/medlem enl 
reglemente 
Differens 

19,60 
0,77 

Utbetalning 2018 till resp 
förening 
Utbetalning 2018/medlem 

67 182 
30,63 

11 727 
28,19 

20 458 
26,60 

38 933 
25,68 

138 300 
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Bilaga 2 

Förslag 
Föreningsbidrag PRO 2018 

Antal medlemmar 191 119 172 54 910 188 188 54 317 2193 

Grundbidrag/kr per förening 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 12942 

Adm stöd/kr per medlem 5,90 1 126,90 702,10 1 014,80 318,60 5 369,00 1 109,20 1 109,20 318,60 1 870,30 12 938,70 

Aktivt stöd/kr per medlem 18,8331 3597,13 2241,14 3239,30 1016,99 17138,16 3540,63 3540,63 1016,99 5970,11 41301,08 

Summa att utbetala 6 162 4 381 5 692 2 774 23 945 6 088 6 088 2 774 9 278 67 182 

Per medlem 32 37 33 51 26 32 32 51 29 
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Föreningsbidrag KTR 2018 



 

  

  
       

   

               
              

           

  
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-24 
Dnr 18SN235 

Föreningsbidrag KTR 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2018 har 16 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Varje förening ges 5 000 kronor i 
grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande medlem. Den totala summan är 365 000 
kronor. 

Nytt för året är att föreningarna redovisat medlemsantalet i män och kvinnor. 

Beslutsunderlag
Underlag i word 
Underlag i excel 

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

Carina Westbom 
Verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen 



 

         

   

 
 

 

 
 

 

 
 

    
 

   
   

 

 

                     
  

                                          
  

                      
  

                         
  

  
               

  
                  

  
                 

  
       

                  
  

Datum 
2018-05-24 

Underlag föreningsbidrag KTR 2018 

Förening Verksamhets-
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes-
protokoll 
(föregående år) 

Ej under-
tecknat 
protokoll 

VEP 
2018 

Budget 
2018 

Antal betalande 
röstberättigade 
medlemmar, bosatta i 
Piteå den 31/12 
föregående år. 

varav män/kvinnor 

FAMY Ja Ja Ja Ja 288 Män 48 % 
Kvinnor 52 % 

Piteå älvdals God man och 
Förvaltareförening 

Ja 2018 Ja Ja 57 Män 19 % 
Kvinnor 81 % 

Astma-allergiföreningen Ja 2018 x Ja Ja 171 Män 35 % 
Kvinnor 65 % 

FSDB Ja 2018 Ja Ja 18 Män 22 % 
Kvinnor 78 % 

SRF Föreningen är vilande 
Demensföreningen Ja 2018 Ja Ja 135 Män 32 % 

Kvinnor 68 % 
RSMH Hälsan Ja 2017 + 2018 Ja Ja 46 Män 46 % 

Kvinnor 54 % 
Hörselskadades förening Ja 2018 Ja Ja 230 Män 43 % 

Kvinnor 57 % 
Personskadeförbundet, RTP Ja 2017 x Ja Ja 35 Medlemsavgift till 

länet 
-

Hjärt/lungsjukas förening Ja 2018 Ja Ja 721 Medlemsavgift till 
länet 

Män 35 % 
Kvinnor 65 % 

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

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


     

              
  

              
  

            
  

               
  

                
  

            
  

              
  

 
                                

  
               

  

                                  
  

                
  

   
      

2 
Neuroförbundet Ja 2018 Ja Ja 100 

Medlemsavgift till länet 
Män 55 % 
Kvinnor 45 % 

Piteå diabetesförening Ja Ja Ja Ja 157 
Medlemsavgift till länet 

Män 39 % 
Kvinnor 61 % 

Reumatikerföreningen Ja Ja Ja Ja 517 Män 19 % 
Kvinnor 81 % 

Piteå FUB Ja 2018 Ja Ja 185 
Medlemsavgift till länet 

Män 46 % 
Kvinnor 54 % 

Parkinsonföreningen Ja 
Otroligt kort! 

2018 Ja Ja 54 
Inga betalande 
medlemmar? 

Män 45 % 
Kvinnor 55 % 

Piteå dövas förening Ja 2018 Ja Ja 23 
Inga betalande 
medlemmar? 

Män 39 % 
Kvinnor 61 % 

ILCO distr.förening Ingen ansökan 2018 
Bröstcancerföreningen Ja 2018 Ja Ja 46 Kvinnor 100 % 



    
 

 
       

         
   

 

   
   

 

         
         

   
       

           
             
 

         
         

         
         

         
           

     
           

       
       

                 

     
   

 

Förslag Föreningsbidrag KTR - 2018 

0 Vilande 
Demensföreningen Piteå 120 140 150 150 135 
RSMH Hälsan 75 72 61 56 46 
Hörselskadades förening i 
Piteå 282 252 241 241 230 
RTP Piteå Älvdal 40 25 32 32 35 
Hjärt och lungsjukas förening 748 723 725 764 721 
NHR (Neurologiskt 
handikappades riksförbund) 95 90 100 100 100 
Piteå Diabetesföreningen 157 159 155 152 157 
Reumatikerföreningen Piteå 453 467 495 516 517 
Piteå FUB 220 220 220 207 185 
Parkinsonsföreningen Piteå 51 50 50 56 51 
Piteås dövas förening 30 29 27 24 23 

ILCO distriktsförening fyrkanten 26 24 23 23 0 
Bröstcanserföreningen i Piteå 52 42 50 44 46 
Piteå Älvdals God Man och 
Förvaltareförening 54 56 60 62 57 

2 953 2 858 2 881 2 893 2 780 187 000 135 002 

Administrativt bidrag HSO 
Summa bidrag 365 002 

Rörlig 
bidragsdel 

Rörlig 
bidragsdel 

Utfall vid 
förändrat 
grundbidrag 

Utbetalt 
2017 

Medlemmar 44,766 48,561 

Förening 2014 2015 2016 2017 2018 
Grund- Medlemsbi Medlemsbidrag 
bidrag drag 2017 2018 2018 2016 

FAMY 252 251 268 274 288 5 000 12 312 13 986 18 986 17312 
Allergiföreningen Piteå 194 189 170 180 171 5 000 8 088 8 304 13 304 13088 
IFS (Intresseföreningen för 
psykiskt funktionshindrade) 
(Upphört) 41 26 0 0 0 0 
FSDB (Föreningen Sveriges 
Dövblinda 17 10 12 12 18 5 000 539 874 5 874 5539 
SRF (Synskadades 
riksförbund) 46 33 42 0 0 0 0 0 0 

5 000 6 740 6 556 11 556 11740 
5 000 2 516 2 234 7 234 7516 

5 000 10 830 11 169 16 169 15830 
5 000 1 438 1 700 6 700 6438 
5 000 34 331 35 013 40 013 39331 

5 000 4 494 4 856 9 856 9494 
5 000 6 830 7 624 12 624 11830 
5 000 23 188 25 106 30 106 28188 
5 000 9 302 8 984 13 984 14302 
5 000 2 516 2 477 7 477 7516 
5 000 1 078 1 117 6 117 6078 

0 1 034 0 0 6034 
5 000 1 977 2 234 7 234 6977 

5 000 2 787 2 768 7 768 7787 
80 000 215 002 215000 

150 000 

BUDGET 365 000 

0 
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Föreningsbidrag KFR 2018 



 

  

  
       

   

             
         

                
                  

 

  
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-24 
Dnr 18SN236 

Föreningsbidrag KFR 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2018 har 8 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Samtliga har ansökt om grundbidrag, 
medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den totala summan är 600 000 kronor. 

Nytt för året är att föreningarna fått frågan om de kan redovisa medlemsantalet i män och 
kvinnor. Det är dock endast IOGT/NTO som redovisat på det sättet och har 51 % män och 49 
% kvinnor. 

Beslutsunderlag
Underlag i word 
Underlag i excel 

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

Carina Westbom 
Verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen 



 

         

 
 

 

 
 

 

                                              
      

  
 

         

          
    

     
             

                 

                

         

            

           
  

Datum 
2018-05-09 

Förening Verksamhets-
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes-
protokoll 
(föregående år) 

VEP 2018 Budget 
2018 

Antal betalande röstberättigade medlemmar, 
bosatta i Piteå den 31/12 föregående år. 

RFSL Pite älvdal Ja Ja 
ej undertecknat 

Ja Ja 49 Söker gb + medlb + verksb 

IOGT-NTO Ja 2018 Ja Ja 132 (varav 67 män och 65 kvinnor) 
Hela medlemsavgiften går till förbundet. 
Söker gb + medlb + verksb 

Länkarna Ja 2018 Ja Ja 40 Söker grb + medlb + verksb 

Piteå – Älvdals brottsofferjour Ja 2018 Ja Ja 14 Söker grb + medlb + verksb 

Norrbottens 
familjehemsförening 

Ja 2018 Ja Ja 25 Söker grb + medlb + verksb 

LP-kontaktens ideella förening Ja 2018 Ja Ja 385 Söker grb + medlb + verksb 

Connextions Norrbotten Ja Ja Ja Ja 15 Söker grb + medlb + verksb 

FMN Norrbotten Ja 2018 Ja Ja 52 Söker grb + medlb + verksb 
Ansökan inkom 8/5 

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

www.pitea.se/kommun
mailto:socialtjansten@pitea.se
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Underlag föreningsbidrag KFR 2018 

Verksamhetsbidrag sökta 2018 



      
 

    
   

          
      

     
  

      

 

   

  

 

         
      

       
      

 

 
 

          
         

        
       

 

   

                  
        

     

          
      

 

                 
  

 

3 
Förening Sökt bidrag till Sökt 

summa 
Förslag till beslut, 
se excelfil 

RFSL Pite älvdal 1. Kärlekscafé, 5000 kronor. 
HBTQ information, 5000 kronor. 
Medlemsaktiviteter Pite älv Pride, 5000 kronor. (Medel söks även från andra) 
Stöd till asylsökande hbtq-flyktingar Newcomers, 5000 kronor. 

2. Information under Piteå Summergames och PDOL. 
World AIDS day 
Start av HBTQ-aktivitet på Strömbacka och musikhögskolan 

20 000 

25 000 

IOGT-NTO 1. Träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö, t ex café och temakvällar. 
Kulturarrangemang, trivselkvällar med t ex matlagning, frågetävlingar. 
Språkcafé. 

2. Folknykterhetens vecka, Vit Jul, Språkcafé, Ljusmanifestation, Kamratstöd, 
Cirklar, Musiklek, Föreläsningar, Sober october, Bagarstugeaktiviteter, 
Drogkampen. 

75 000 

Länkarna 1. Drogfria aktiviteter, kamratstöd, informera på stan. Sponsring till aktiviteter som 
bio, teater, bowling, utflykter, fiske, hockey mm. Middag på onsdagar. 

2. Öka uppsökande verksamhet. Läger. Kvinno/tjejgrupp. Självförsvarskurs med spa 
och massage. Vattengympa. ”Länkdag”. Föreläsning om Cannabis. 

200 000 

40 000 

Piteå – Älvsbyns 
brottsofferjour 

Kontakta och bistå brottsoffer. Ge råd för att få ekonomiskt stöd och hjälp från den 
misstänkte, försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten. Ge råd till annan hjälp. 
Förbereda och medfölja till rättegångar. 

Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stöd- och vittnespersoner, rese- och 
omkostnader i samband med rättegångar. Utbildningsmaterial. Lokalhyra. 

85 000 

Norrbottens 
familjehemsförening 

Skapa nätverk där vi ska stötta, samtala med varandra i olika frågor som uppstår när man 
har placerade barn. 

13 500 



          
        

 
   

           
           

          
          

          
           

  
          

    

 

  

 

               
           

      
         

  
             

        
   

   

  

        

   

         

4 
Söker pengar till medlemsmöten och aktivitetsdagar 8 000 kronor, utskick/lokalhyra 
2 500 kronor samt föreläsare 3 000 kronor. 

LP-kontaktens 1. Bedriva kontaktverksamhet på kristen grund för missbrukare. I lokalen finns kaffe 190 000 
ideella förening i och smörgås samt lunch på fredagar. Matkassar delas ut till behövande. 
Piteå Sinnesrogrupp samt kvinnogrupp. Ge stöd till missbrukare vid kontakt med 

myndigheter. Göra hembesök vid behov. Planerar extra satsning på ungdomar 
genom konserter, cafékvällar, samtalskvällar mm. Har ambition att starta en 
handledd arbetsträning, primärt med inriktning mot de yngre. Söker medel till 
lokal och personal. 

2. Arrangemang av LP-möten i olika kyrkor. Resor till andra LP-kontakter. 
Motivationsträffar på annan ort. Konserter. 

30 000 

Connextions 1. Bedriva drogfri mötesplats i en positiv miljö där man kan få en kopp kaffe, äta 
sopplunch, måla, pyssla, spela spel. Utomhusaktiviteter för t ex grillning. Stöd 
med myndighetskontakter, ekonomi, ansökningar, överklagningar mm. 
Aktiviteter även i form av filmkvällar, temakvällar, middagar. Stödgruppsträffar. 
Information och föreläsningar. 
Söker medel till lokal, internet, telefon, fika, mat, material samt aktiviteter i ny 
ungdomsgrupp. 

2. Studiecirklar, ljusmanifestation, musikcafé, föreningarnas dag, chilla med PDOL, 
Noliamässan, Skördemarknaden i Boden, 

108 482 

40 000 

FMN Norrbotten Stödsamtal, FMN-träffar varje vecka, kurser, föreläsningar mm. 35 000 

Uppföljning av verksamhetsbidrag 2017 

Förening Sökt bidrag till 2017 Erhållen summa Uppföljning av 2017 i 



  
 

 
        

      
  

       
     

        

 

  

     
     

 
     

  
       

        
      

    
    

   
        

   
  

      
     

   

  
 

      
        

    
      

     
    

      
      

       
     

   

      
       

          

       
      

   
     

5 
verksamhets-
bidrag 2017 

verksamhetsberättelse/årsberättelse 
för 2017 

RFSL Pite älvdal  Social verksamhet, utbildning och information. Driver 
träffpunkt Polstjärnan. Söker bidrag till lokalhyra, 
material, resor, utbildningskostnader 

 Kärlekscafé under Pite summergames med info om 
HBTQ och säkrare sex. Underhållning. 
Flygbladsutdelning. 

 Kostnader söks för att täcka resor, logi, lokaler, filmhyra 

47 300 - Möten och café. Temakvällar med 
Eurovision, Halloween och Jul. Bedrivit 
hiv-preventivt projekt. 

- Kärlekslandet under PDOL, i samarbete 
med Stadshotellet. 

- Kärlekscafé i samband med Pride, dels i 
egen lokal i Piteå samt i A-plog, A-jaur
och Älvsbyn. Föreläsning ”En resa i 
utanförskap” med Magnus Borg. 
Kommunalråd på resp ort medverkade. 

OK mot erhållet bidrag! 
IOGT-NTO  Anordna träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö, t ex café, 

temakvällar, kulturarrangemang, trivselkvällar, 
matlagning och frågetävlingar 

 Folknykterhetens vecka, Vit jul, Stoppa langningen 
kampanjer, Kamratstöd för kvinnor, Föreläsningar, 
Ljusmanifestation, Pumpen, Musikleken, Drogkampen 

51 800 Deltagit i tävlingarna Pumpen och Musikleken. 
Språkcafé där det även bedrivits en stor mängd 
aktiviteter. 125-års jubileumsfest. Studiecirkel 
om samhällsfrågor. Haft aktiviteter i samband 
med folknykterhetens vecka. Föreläsning om 
Cannabis. Frukostmöte med tema 
”Alkoholfritt”. Deltog i insamling för världens 
barn samt kampanjen Sober october. Skrivit 
debattartikel i PT. Deltog i ljusmanifestation för 
narkotikans offer samt kampanjen Vit Jul. 

OK mot erhållet bidrag! 

Länkarna  Drogfria aktiviteter, kamratstöd, informera på stan. 
Sponsring till aktiviteter som bio, utflykter, fiske mm. 

 Förebyggande arbete med unga i form av disco 4 ggr/år. 

163 000 Drogfria aktiviteter som genomförts under året 
är t ex studiecirklar, fisketurer, utbildningar, 
konferenser, matlagningskurs, information, 
kamratstöd, tävlingen Drogkampen, Loppis på 



             
        
     

   
                   

    

   
        

      
           

     
      

    

      
 

 
        

      
       

        
         

      
 

       
       

        
     

   
      

       
     

   

          
          

           
      

        

         
         
       

     
     

6 
Söker pengar till DJ, vakter, lokalhyra, vinster till lekar. Kyrkcenter, ljusmanifestation, fester, disco för 

dem i åldrarna 12-16 år, firande av storhelger 
mm. Väldigt många aktiviteter under året. 

OK mot erhållet bidrag! 
Piteå – Älvdals 
brottsofferjour 

Hyra av lokal, utbildningsmaterial, fortbildning av stödpersoner 59 300 Varit på förbundsstämma i Solna. Fyra träffar 
med Luleå och Bodens Brottsofferjour. 

OK mot erhållet bidrag! 
Norrbottens Familjeaktiviteter med de placerade barnen, ordna föreläsningar 4 000 Trivseldag på Rosfors herrgård med grillning och 
familjehemsförening för föräldrarna, nätverksstöd till familjerna, jullunch mm drakflygning. Svagt intresse från medlemmarna, 

därav få aktiviteter. Deltagit på riksförbundets 
kongress. Stöttat medlemmar genom 
rådgivning. 

Tveksamt mot erhållet bidrag (även i fjol)! 
LP-kontaktens  Bidrag till kostnader för lokal, föreståndare samt övrig 80 000 Bedrivit träffpunkt för missbrukare, på kristen 
ideella förening personal för att bedriva kontaktverksamhet mot 

missbrukare, på kristen grund. Träffpunkt med kaffe, 
smörgås och ibland enklare måltid. Delar ut matkassar 
från Willys. Har en kvinnogrupp. Jobbar för en god 
kontakt med olika samhällsfunktioner. Gör hembesök 
vid behov 

 Förplägnad vid olika LP-möten, resor och övernattningar 
till andra LP i regionen. Fisketurer, motivationsträffar 
mm 

grund. Haft kvinnogrupp varje tisdag. 
Ljusmanifestation. Sinnesromässor. LP-kören. 
Varit på inspirationshelg i A-plog. Fortsatt 
samarbete med Willys. Utbildat nya och gamla 
volontärer. Fortsatt samarbete med rättspsyk. 

OK mot erhållet bidrag! 

Connextions  Bedriva drogfri mötesplats 6 dagar per vecka. Där kan 
man t ex fika, spela biljard/dart och brädspel. Det går 
också bra att låna telefon och dator. Man kan få hjälp 
med myndighetskontakter, skriva ansökningar, leta jobb, 
samtalsstöd mm. De gör även utflykter när vädret 

94 100 Mötesplats där det varit möjligt att spela biljard, 
kasta dart, läsa en bok, spela gitarr, få håret 
klippt. Givit information och föreläst. Varit på 
föreningarnas dag samt på brottsofferdagen. 
Deltagit i ljusmanifestationer och skyltsöndag. 



     
      

        
      
        

         
   

    
      

      
       
        

        
   

 

   
       

      

   

   

      
       

      
   

     
      

  

   

7 
tillåter. Kvällsaktiviteter som stödgrupper, filmkvällar, 
sportkvällar samt söndagsfrukost 1 g/månad. Ibland 
inbjudna gäster från ex kommun, psykiatri, fack. All 
verksamhet är kostnadsfri eftersom besökarna saknar 
ekonomiska medel för aktiviteter och därför söks bidrag 
till såväl fasta kostnader som hyra, bredband som för 
fika, aktivitetskostnader, frukostar osv. 

 Matlagningskurser, skapande, föreningsteknik samt 
andra cirklar. Utbildning i konflikthantering och 
bemötande, styrelseutbildning via ABF. Samarbete med
PDOL. Öppen lokal under Valborg, midsommar och 
andra helgdagar. Bidrag söks för kostnader vid dessa 
aktiviteter/kurser. 
Kommer även att ansöka om medel från Alkoholpotten 
till Chilla med PDOL. 

Bedrivit olika stödgruppsverksamheter. 
Ansvarat för ”chilla med PDOL”. Planerat för 
start i januari 2018 av ”Connextions ung”. 

Mycket aktiviteter och stödgrupper. 

OK mot erhållet bidrag! 

FMN Norrbotten FMN-kvällar, Temakvällar, julmiddag, måbra-träffar, samarbete 
med skola och myndigheter, delta i brukarråd mm 

27 750 Stödsamtal till ett stort antal 
anhöriga/närstående, FMN-möten, temakvällar, 
julmiddag, haft föreläsningar, deltagit i 
sinnesromässa, Brukarrådet och KFR. Deltagit i 
”riskettan” på trafikskola. 

OK mot erhållet bidrag! 



       

   

 
 
 

 
 

   
               

       
       

           
           

       
         

         
         

 
     

 

 

 
   
     
 

Föreningsbidrag - KFR - 2018 

Medlemsbidrag + Grundbidrag 

Bil Förening Medlemmar 
Sökt Medlems-
bidrag 

Sökt 
Grundbidrag 

Summa sökt 
medlems- & 
grundbidrag 

Förslag till 
medlems- & 
grundbidrag

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 49 2 450 5 000 7 450 7 450 
3 IOGT-NTO 132 6 600 5 000 11 600 11 600 
4 Länkarna 40 2 000 5 000 7 000 7 000 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 14 700 5 000 5 700 5 700 
6 LP-kontaktens ideella förening 385 19 250 5 000 24 250 24 250 
7 Connextions Norrbotten 15 750 5 000 5 750 5 750 
8 
9 
9 

FMN Norrbotten 52 2 600 5 000 7 600 7 600 
BRIS 0 0 0 
Norrbotterns familjehmsförening 20 1 000 5 000 6 000 6 000 
Summa 687 35 350 40 000 75 350 75 350 
Antal föreningar 7 

VHT bidrag att fördela 
524 650 

Totalbudget 600 000 
Fördelning 
Medlemsbidrag 6% 35 350 50 kr/medlem 
Grundbidrag 7% 40 000 5 000 kr/förening 
Verksamhetsbidrag 87% 524 650 524 650 att fördela 
Summa 100% 600 000 



   

 

 
   

             
     
     

           
         

       
       

             
           

   

 
 

 
   

             
     
     

           
         

       
       

     
       

Verksamhetsbidrag 

Bil Förening 

Erhållet 
verksamhet-
bidrag 2017 

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 47 300 
3 IOGT-NTO 51 800 
4 Länkarna 163 000 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 59 300 
6 LP-kontaktens ideella förening 80 000 
7 Connextions Norrbotten 94 100 
8 FMN Norrbotten 27 750 
8 BRIS 0 
9 Norrbottens familjehemsförening 4000 
Summa 527 250 

Sökt 
verksamhets-

Förslag till 
verksamhets-

bidrag 2018 bidrag 2018 
0 0 

45 000 48 000 
75 000 53 000 
220 000 163 000 
85 000 60 000 
220 000 76 000 
148 482 94 500 
35 000 26 150 

0 0 
13 500 0 
841 982 520 650 

Kvar att fördela Vht bidrag att fördela 
4 000 524 650 

Förslag till beslut 

Bil Förening 
Erhållet 
bidrag 2017 

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 0 
3 IOGT-NTO 0 
4 Länkarna 0 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 0 
6 LP-kontaktens ideella förening 0 
7 Connextions Norrbotten 0 
8 FMN Norrbotten 0 
9 BRIS 0 
9 Norrbottens familjehemsförening 0 
Summa 0 

Medlems- & 
grundbidrag 

Verksamhets-
bidrag 

Summa 
bidrag 2018 

0 0 0 
7 450 48 000 55 450 
11 600 53 000 64 600 
7 000 163 000 170 000 
5 700 60 000 65 700 
24 250 76 000 100 250 
5 750 94 500 100 250 
7 600 26 150 33 750 

0 0 0 
6 000 0 6 000 
75 350 520 650 596 000 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-05-07 

§ 75 
Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 4 2017 
Diarienr 18KS159 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) för kvartal 4, 2017. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2017. 

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS Kvartal 4 -2017 
 Protokollsutdrag Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 -2017 § 46 2018-02-21 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
         

 

          
  

               
         

          

      

             
 

    
        

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-05-07 

§ 76 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 
2017 
Diarienr 18KS160 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 4, 2017. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2017. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 45 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 - 2017 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
   

 

     
 

           
          

         

         
              

   

           
          

            

   

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-05-08 

§ 129 
Fördjupad månadsrapport mars 2018 
Diarienr 18KS15 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Fördjupad månadsrapport mars 2018. 

Kommunstyrelsen noterar att kommunchefens uppdrag att i detalj analysera orsakerna till 
Socialtjänstens underskott och genomföra förändringar fortlöper, även om ingen inbromsning 
av förlusterna ännu kan noteras. Kommunchefen genomför också en organisationsöversyn. 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar arbetat fram ett 
ekonomiskt resultat per 31 mars 2018 som uppgår till -9,3 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 21,0 mkr. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): Kommunstyrelsen noterar att kommunchefens uppdrag att i detalj 
analysera orsakerna till Socialtjänstens underskott och genomföra förändringar fortlöper, även 
om ingen inbromsning av förlusterna ännu kan noteras. Kommunchefen genomför också en 
organisationsöversyn. 

Beslutsunderlag 
 Fördjupad månadsrapport mars 2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
   

 

     

            
       

          
               

                
      

                 
            

              
     

             
 

         
               

       

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-04 

§ 148 
Riktlinje för personlig säkerhet 
Diarienr 17KS540 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för personlig säkerhet. 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer vid våld och hot om våld samt Vägledning för 
förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera ” Vägledning för 
förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier” och lyfta det till en ny riktlinje. 
Då vägledningen även hänvisar till ”Riktlinje vid våld och hot om våld, så har arbetet även 
inneburit att se över båda dessa styrdokument. 

Förslaget är att både ”Riktlinjer vid våld och hot om våld” som är riktad främst mot anställda 
samt ”Vägledning för förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier”, med 
inriktning mot otillåten påverkan, nu ska ersättas av en ny riktlinje, kallad ”Riktlinje för 
personlig säkerhet” där båda inriktningarna omfattas. 

Arbetet med ärendet har handlagts av kommunens säkerhetsskyddschef och har skett i samråd 
med personalavdelningen. 

Säkerhetskyddschef tillsammans med personalavdelningen avser även ta fram underliggande 
anvisningar som i detalj ska beskriva hur man kan förebygga och hantera situationer som rör 
den personliga säkerheten för kommunens medarbetare och förtroendevalda. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

     
  

     
     

Riktlinje för personlig säkerhet 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinje för personlig säkerhet Riktlinjer 2018-06-04 § 148 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 2022-12-31 
Dokumentinformation Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 
Dokumentet gäller för Förtroendevalda i Piteå kommun 



 

               
                

            
     

                 
             

                
        

            
                

            
     

           

 
              

          

              
     

            
             

               
 

               
             

 
          

       
      
           

           

Sid 1 

1. Inledning 
Piteå kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda 
och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Det är av största vikt att de 
förtroendevalda har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag i dialog med medborgare, 
civilsamhälle, näringsliv och den kommunala organisationen. 

Det är viktigt att inte acceptera någon form av otillåten påverkan. Det kan annars leda till att 
förtroendevalda tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag 
eller väljer att inte engagera sig i vissa frågor. Det kan även försvåra rekryteringen av nya 
förtroendevalda samt påverka hur tillgängliga de blir gentemot medborgarna. 

Den politiska beslutsprocessen och verkställandet av dessa beslut är därför särskilt skyddsvärda 
då det är en av grundstenarna i vårt samhällssystem och hot mot detta innebär därför i 
förlängningen ett hot mot vår demokrati. Piteå kommun ska, som offentlig myndighet, 
kännetecknas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 

Mot bakgrund av ovanstående har Piteå kommun tagit fram följande riktlinjer. 

2. Omfattning 
Riktlinjer för personlig säkerhet tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda i Piteå kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. 

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot anställda i Piteå kommun hanteras i särskilda 
riktlinjer inom ramen för arbetsmiljöfrågor. 

3. Syfte 
Riktlinjer för personlig säkerhet ska utgöra ett stöd och vägledning för kommunens 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga uppdrag. Piteå 
kommun verkar genom dessa riktlinjer för att förtroendevalda inte ska påverkas i sin roll som 
beslutsfattare. 

Riktlinjerna utgör även ett stöd och underlag för anvisningar och rutiner som i detalj beskriver 
hur den förtroendevalde går till väga då situationer av hot, våld och trakasserier uppstår. 

4. Mål 
Målet med styrdokumentet är att den eller de som drabbas: 

 Ska ha tydliga riktlinjer att luta sig mot 
 Inte ska påverkas i sitt beslutsfattande 
 Ska känna sig trygg och kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
 Känna till vilket ansvar Piteå kommun har då en förtroendevald blir utsatt 



 

               
                

   

              
          

            
                

     

           
            

       

            

         

            
            

     

             
             

      

 

   

            
         

           
 

   

                
               

         

                
             

           
        

Sid 2 

5. Definitioner 

Otillåten påverkan innebär att man genom att nyttja otillåtna medel, få den drabbade att utföra 
handlingar mot sin vilja, ex. fatta andra beslut, avstå från beslut, ändra åsikt eller ståndpunkt i 
en viktig fråga. 

Otillåtna medel kan röra sig om allt från subtila förtäckta eller direkta hot, trakasserier, 
förföljelse, utpressning, korruption, rättshaveri, till mer våldsamma brott som misshandel, 
kidnappning, mordförsök eller sprängattentat. Dessa kan både riktas mot den enskilde direkt 
men även mot andra personer i dennes närhet, egendom, djur eller andra föremål som har stor 
betydelse för den som är drabbad. 

6. Ansvar 
Förtroendevalda är inte formellt anställda i kommunen och omfattas inte av 
arbetsmiljölagstiftningen såsom anställda gör. Det är upp till partierna och den politiska 
församlingen att ta ansvar för sina förtroendevalda. 

Ordföranden i respektive nämnd eller styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer följs. 

Varje enskild förtroendevald har ansvar för att rapportera eventuella händelser. 

Vid händelser av otillåten påverkan är det kommunens säkerhetskyddschef som ansvarar för 
internutredning och i samråd med polisen, bistå med underlag i hotbildsbedömningen samt 
bidra med skyddsåtgärder för den drabbade. 

Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i kommunen vilket innebär 
att den polisiära handläggningen av ärenden om otillåten påverkan genom otillåtna medel mot 
förtroendevalda, är en uppgift för respektive polismyndighet. 

7. Övergripande rutiner 

7.1. Hot mot förtroendevald 

När en förtroendevald blivit utsatt för otillåten påverkan skall partiets gruppledare och 
kommunens säkerhetskyddschef kontaktas. Den förtroendevalde skall därefter tillsammans med 
säkerhetsskyddschef göra en hotbildsbedömning och ta fram lämpliga säkerhetsåtgärder för den 
drabbade. 

7.2. Hot mot sammanträde 

Om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet kan komma att förövas brott som 
innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av 
egendom så ska ordföranden kontakta Säkerhetsskyddschefen för en hotbildsbedömning. 

Det är polisen som i sin tur gör den professionella bedömningen av vilka åtgärder som ska 
vidtas vid varje enskild situation. Polisens bedömning är mycket viktig, beslutet om eventuell 
säkerhetskontroll fattas dock av sammanträdets ordförande efter samråd med polisen eftersom 
denne enligt kommunallagen har ansvar för sina sammanträden. 



 

 

          
                

            
            

              
        

      

             
            

     

         

           

   

           
               

            

           
             

            
    

               
            

            
      

                  
    

 
    

     

             
      

Sid 3 

7.3. Kommunfullmäktige 

Det är kommunfullmäktigeordförandes roll att ansvara för ordningen under sammanträdet. 
Ordföranden har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Bestämmelsen om ordförandens rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som 
ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår sådan oordning att sammanträdet 
inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta har ordföranden rätt att bestämma att sammanträdet 
ska ajourneras eller som en sista utväg upplösas. 

7.4. Kommunstyrelsens samt övriga nämnder och utskott 

Huvudregeln för nämnder och utskott är att sammanträdena ska vara offentliga, att fullmäktige 
har medgett det och att ärendet som behandlas vid sammanträdet inte avser 
myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Kommunstyrelsen har beslut om offentligt möte i samband med beslutsärenden. 

I ordningsfrågor vid offentliga sammanträdet gäller samma regler som för kommunfullmäktige. 

7.5. Genomförande av säkerhetskontroll 

Polismyndigheten beslutar om säkerhetskontroll ska genomföras med närvarande polis eller om 
den kan utföras på annat sätt. I det fall en säkerhetskontroll genomförs får den omfatta 
undersökning av personer, väskor, paket och dylikt med hjälp av teknisk utrustning. 

Manuell kroppsvisitation är en undersökning där kontrollpersonalen för hand letar efter 
otillåtna föremål. Kroppsvisitering får endast ske om det finns särskilda skäl för detta. 
Undersökningen ska utföras av polis eller av ordningsvakt som fått godkännande av 
polismyndigheten att utföra sådan kontroll. 

7.6. Polisanmälan 

Grundregeln är att alla former av brott ska polisanmälas. Det är därför viktigt att förtroendevald 
som blir utsatt för någon form av otillåten påverkan gör en polisanmälan. 

En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter att förhindra att gärningspersonen upprepar 
brott samt möjliggör att personen kan lagföras. 

Det är av största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan så att 
rättssäkerhet och demokrati inte påverkas. 

 Polisanmäl alltid otillåten påverkan. 
 Överväg att begära åtkomstskydd av anmälan. 

Situationer med otillåten påverkan kan ibland vara svåra att bedöma och innan polisanmälan 
görs, bör samråd ske med säkerhetsskyddschefen. 



 

              
                

           

  

            
                 

 

           

             
              

           
         

 
       

          
 

         
            

  

           
          

  

     

Sid 4 

Polisanmälan behöver inte utföras av den drabbade själv, det kan t.ex. partiet, kommunen eller 
säkerhetsskyddschef göra. Oavsett vem som anmäler, är det bra om det sker i dialog med den 
drabbade då denne kommer att måsta bistå polisen i en eventuell förundersökning. 

7.7. Åtkomstskyddad anmälan 

Förtroendevalda har möjlighet att få sin polisanmälan åtkomstskyddad. Det innebär att endast 
de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ärendet kan ta del av innehållet i 
ärendet. 

För råd och stöd, kontakta kommunens säkerhetskyddschef innan anmälan upprättas hos 
polisen. 

8. Riskbedömning 
I det politiska uppdraget måste varje enskild förtroendevald reflektera över sin situation och 
analysera om man är utsatt för risker. Detta innebär att inför varje sammanträde, offentligt 
framträdande osv. göra en riskbedömning och därefter anpassa sig efter rådande 
omständigheter. Till hjälp finns kommunens säkerhetskyddschef för rådgivning och stöd. 

9. Förebyggande arbete 
Säkerhetsskyddschef koordinerar/administrerar på uppdrag av kommunstyrelsen, förebyggande 
utbildningar, information och rådgivning för förtroendevalda i säkerhetsfrågor enligt dessa 
riktlinjer. 

Under varje mandatperiod skall utbildning/information erbjudas till samtliga förtroendevalda 
kring säkerhetsfrågor kopplat till otillåten påverkan. Särskilt ska information och utbildning för 
nyvalda förtroendevalda prioriteras. 

10. Uppföljning 
Löpande under året dokumenterar och rapporterar säkerhetsskyddschef alla kända incidenter av 
otillåten påverkan till kommunens säkerhetsgrupp, dessa sammanställs och rapporteras årligen 
till kommunens säkerhetsråd. 

Antagen av KS 2018-06-04 § 148 















 

 

 
 

Datum Diarienummer 
2018-06-12 1819-2018 

1 (2) 

Socialnämnden 
Piteå kommun 

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 

Beslut 
Länsstyrelsen beviljar Piteå kommun medel för tre och en halv tjänst som personligt 
ombud för år 2018 med 302 400 kronor per heltidsanställt ombud; totalt 1 058 400 kr, 
enligt ansökan. 

Piteå kommun kan komma att bli återbetalningsskyldig på de grunder som anges nedan. 

Statsbidraget utbetalas till bankgiro 261-33 21. Referens på utbetalningen är 50242. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i förordning om 
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 
personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522), samt i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 
(HSLF-FS 2016:98). 

Redogörelse för verksamheten med personligt ombud under år 2017 har inkommit till 
Länsstyrelsen enligt villkoren för statsbidraget. Kommunen har ansökt om medel för år 
2018. Länsstyrelsen har beviljat Piteå kommun statsbidrag för inrättande av tre och en 
halv tjänst som personligt ombud. 

Redovisning
Kommunen ska senast den 15 januari 2019 skriftligen redovisa till Länsstyrelsen hur 
beviljade medel använts under året och lämna de uppgifter som framgår av 10 § i 
förordning SFS 2013:522. Länsstyrelsen tillhandahåller en blankett för redovisningen. 
Kommunen ska då även meddela på vilket sätt verksamheten fortsatt kommer att bedrivas. 
När ansvarig person eller nämnd behandlat redovisning för verksamheten ska beslut 
meddelas till Länsstyrelsen. 

En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig enligt 15 § förordning 
SFS 2013:522 om redovisning inte lämnas eller om bidraget helt eller delvis inte har 
använts för det ändamål som det har lämnats för. 

Ansökan 
En kommuns ansökan om statsbidrag till verksamheter med personligt ombud ska ha 
kommit in till länsstyrelsen senast 1 mars samma år som länsstyrelsen fördelar bidraget. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 
971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


Datum Diarienummer 
2018-06-12 1819-2018 

2 (2) 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens bedömning är att kommun, ombud och ledningsgrupp arbetar i enlighet 
med intentionerna i förordningen och att redovisning och ansökan skett i enlighet med 
förordningarnas krav. 

I detta ärende har avdelningschef Karin Börjesson beslutat efter föredragning av 
handläggare Katarina Sandling Jonsson. 

Kopia för kännedom till Gunilla Granqvist, enhetschef inom verksamheten Psykosocialt 
stöd till vuxna, Piteå kommun. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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 10 5 16

maj 16 9 3 22

jun 22

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 34 0 24 0

Medel: 6,8 0,0 4,8 0,0 14,8

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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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 2 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 9 9 9 9 10 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

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

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

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 0 0 0 0 0 0 0

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 17 0 2 15

jun 15

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 6 8

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

      

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

4 

Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 10 1 1 10

feb 10 2 0 12

mar 12 3 1 14

apr 14 0 3 11

maj 11 1 0 12

jun 12 2 0 14

jul 14 0 1 13

aug 13 3 1 15

sep 15 0 1 14

okt 14 0 0 14

nov 14 0 0 14

dec 14 0 1 13

Summa: 12 9 13,0

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 13 0 2 11

feb 11 0 0 11

mar 11 0 0 11

apr 11 2 0 13

maj 13 1 0 14

jun 14

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 3 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 59 2 3 58

jun 58

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 10 16

Medel: 2,0 3,2 60,6

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 15 

Delegationsbeslut 2018 



   

    
    

Ärende 16 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt 



 

       
  

  
      

          

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-06-13 
Dnr 18SN176 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 

Förslag till beslut 
Anmälan godkänns och informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
2018-06-12 Omplacering till vårdnadshavare 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 17 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

    

  
       

  
   
          
    
     
       
          
         
        
            

           
         

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-31 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan juni 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för juni 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 
- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 
            

        
 

  
  

 
   

        
 

 
   

     
 

    

      
        

 
        

 
          

  
 

 

    
  

  
  

   

          
      

        
   

  
   

 

         
   

18SN10 

Ärendebevakningslistan juni 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 den 7 
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. 
Till socialnämnden 
den 7 september 

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 

Till socialnämnden 
den 7 september 

Leena Leijon 

2018-05-28 Au § 414 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Fråga om biståndsbedömd trygghetsboende för 
äldre enligt lagrådsremiss 



   

 

Ärende 18 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 19 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 20 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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