
 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

Ledamöter i Socialnämnden 

Ersättare för kännedom 

Tid Fredag 7 september 2018, kl. 10:00-17:00 

Plats Österbo, Storgatan 10 C 

Ärenden Enligt bilagd dagordning 

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

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

Övriga deltagare Fredrik Sjömark, socialchef 

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

Förslag på justerare: Elisabet Davidsson 
Förslag på tid och plats för justering: torsdag 13 september, kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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3. Delårsbokslut till och med augusti 2018 
Diarienr 18SN317 

Handlingar delar ut vid sammanträdet. 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum
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4. Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 
Diarienr 18SN17 

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

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

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 
 Socialförvaltningens aktiviteter för att nå budget i balans 2018-04-26 
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5. Yttrande revisionsrapport internkontroll 
Diarienr 18SN129 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner yttrande 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden uppfyller de granskade parametrarna om upprättad riskanalys, beslut om 
internkontrollplan 2018 samt uppföljning av internkontrollplan 2017. I årsredovisningen görs 
även bedömningen att nämndens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Socialnämnden har tre internkontrollplaner; en för ekonomi, en för Socialtjänstlagen 
(SoL)/Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt en för Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Det som granskas i internkontrollen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys utifrån 
de risker vi ser i verksamheten. 

Socialnämnden delar revisionens uppfattning om att kommunstyrelsen bör se över policyn och 
fastställa tillämpningsanvisningar för intern kontroll samt uppföljning av nämndernas 
internkontrollarbete. Även rekommendationen att politiker och tjänstepersoner bör få 
regelbunden utbildning i internkontroll står Socialnämnden bakom. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande revisionsrapport internkontroll 
 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll 
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6. Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2018 
Diarienr 18SN43 

Förslag till beslut
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 2:a kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
85 stycken fler besök på mottagningen jämfört med första kvartalet ingen skillnad vad gäller 
gjorda hembesök. 26 personer fler och 758 vårddygn mer på behandlingshem andra kvartalet 
jämfört med första kvartalet 2018. Tre personer har under perioden fått/får vård med stöd av 
LVM vilket är lika många som första kvartalet. 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska vårdavdelningen i Piteå 
eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket underlättar för våra klienter med en planerad 
behandling. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under andra kvartalet kostat 4 634 352 kr. Jämfört 
med första halvåret 2017 har 2018 institutionsvården kostat 93 655 kr mindre . 

Beslutsunderlag 
 kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2018 
 Kvartalsrapport april-juni 2018 
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7. Utredning av insatser för personer med spelmissbruk 
Diarienr 18SN161 
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8. Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens 
gruppbostad 3 maj 2018 
Diarienr 18SN248 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna svaret på arbetsmiljöverkets krav från inspektionen den 3 
maj 2018. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Svar till arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens gruppbostad den 3 maj 2018 
(2018/024830). Svaret ska lämnas till arbetsmiljöverket senast 180828. 

1.1 Ni ska se till att ni har beredskap, rutiner samt utrustning för första hjälpen och krisstöd. 
- Rutiner finns för krishantering vid akut händelse. Se bilaga 1 och 2. 
- Larm finns för akut behov av hjälp. 
- Första hjälpen utrustning för blodstopp och förband finns på arbetsplatsen. 
- Första hjälpen utbildning inplanerad för hela personalgruppen hösten 2018. 

2.2 Ni ska ta fram rutiner för att säkerställa att all personal känner till hur larmet fungerar samt 
rutiner för underhåll och kontroll av larmets funktion. 
- Larmet testas 1 gång i månaden. Personal turas om att testa för att alla ska hållas uppdaterade, 
se bifogad rutin i bilaga 3. 
- Vi för bok på vilka datum det testats och vilka av personalen som har testat. 

3.1 Ni ska se till att vassa knivar och andra föremål som kan skada personal eller brukare rensas 
från verksamheten. 
- Alla vassa föremål i gemensamhetsutrymmets kök ska alltid vara nedlagt i sina lådor och 
skåpar. 
- Vassa knivar i köket låses in. 
- Hall-utrymmet är fritt från lösa objekt som kan användas mot någon person. 

4.1 Ni ska undersöka arbetsförhållanden i er verksamhet och bedöma riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Ni ska undersöka alla faktorer som kan påverka arbetsmiljön för era olika 
yrkeskategorier i arbetet med olika brukare. 
- Se bifogad riskbedömning för den aktuelle brukaren, Denna arbetar vi med löpande. bilaga 4. 
- Se riktlinjer för bemötande/förhållningssätt gällande den aktuelle brukaren, bilaga 5. 

5.1 Ni ska se till att ni har rutiner som säkerställer att era arbetstagare som är nyanställda, 
vikarierande har fått nya arbetsuppgifter eller som återkommer efter en längre frånvaro får 
introduktion i arbetet. 

Vid introduktion av ny vikarie eller genomgång med personal som haft längre frånvaro används 
en checklista för att säkra att alla delar tas upp. Punkterna som gäller säkerhetsåtgärder är: 
? Förhållningssätt/bemötande – gå igenom dokument 
? Rutin för larm samt test av larm 
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? Säkerhetsåtgärder, hur man ska placera sig, hålla avstånd - gå igenom lokalen och visa 
? Krishanteringsrutiner och rutiner för orostillstånd hos brukare 

Beslutsunderlag 
 Resultat av inspektionen 3 maj 2018, Grändens gruppbostad 
 Krishantering vid akut våldshändelse Gränden - bilaga 1 
 Handlingsplan vid psykiska orostillstånd hos brukare på Gränden - bilaga 2 
 RUTIN OCH INSTRUKTION OM PERSONLARMET - bilaga 3 
 Riskbedömning PN 2018 - bilaga 4 
 Förhållningssätt - bilaga 5 
 Resultat av inspektion 3 maj 2018 Grändens gruppbostad 

Expedieras till
Arbetsmiljöverket 
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9. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar SO kvartal 2 2018 
Diarienr 18SN44 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2018 utfördes 312 tim/vecka, mars 360 tim/vecka, maj 414 tim/vecka och juni 
456 tim/vecka. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 
till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 
Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 
brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juni 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 42 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på 8 brukare. En brukare som har haft 
personlig assistans har tappat sin assistansersättning och fått hemtjänst istället och har haft 
behov av ytterligare utökningar de sista månaderna. Den andre brukaren har en neurologisk 
sjukdom med en svår funktionsnedsättning som resultat av detta och får därför omfattande 
hemtjänst med 60 tim/vecka (har utökats sedan den sista rapporten skrevs). Den tredje brukaren 
är ett palliativt ärende som är stort och omfattande. Brukaren har flyttat till Piteå från annan 
kommun för att vara närmare vårdhuvudman. Det fjärde ärendet är ytterligare en inflyttad 
person med stora omsorgs- och tillsynsbehov. Det femte ärendet är en multisjuk person där det 
har tillstött en akut försämring som har krävt stora utökningar. Det sjätte ärendet är ytterligare 
ett palliativt ärende som med stor sannolikhet kommer att behöva än mer hjälp om någon/några 
månader. Det sjunde ärendet är ett nytt ärende med en person som har fått en omfattande stroke. 
Avslutningsvis har det tillkommit ytterligare ett nytt ärende med en person som har ALS. 
Utöver dessa ärenden har fler ärenden tillkommit, dock inte lika tidsomfattande som de ovan. 
Psykosocialt stöd timmar ligger kontant med beviljade timmar. Genomsnittliga timmar 2017 för 
SO var 334 beviljade timmar per vecka. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses 
där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis. 

(11 av 42)
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Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport hemtjänsttimmar SO kvartal 2 2018 
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10. Kvartalsrapport för ärendekön barn och unga kvartal 2 2018 
Diarienr 18SN46 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-06-30 är 30 ärenden. 10 handlar om misstanke om våld i någon 
form. Inflödet till Stöd till barn och familjer har varit mycket högt under december, januari och 
februari men något lägre i mars och april. Maj och juni har det ökat igen och prognosen är att 
det kommer att inledas ca 350 utredningar 2018 jämfört med 281 utredningar 2017. 

Personalsituationen 
2018-06-30 arbetar 19 socialsekreterare samt en beteendevetare i barn- och ungdomsgruppen. 
Utifrån vissa nedsättningar i tid motsvarar det ca 17,5 årsarbetare. Utifrån pågående semestrar 
och föräldraledigheter över sommaren är bemanningen i praktiken ungefär halverad. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Det finns dock risk att 
några av de ärenden som ligger i kö kommer att överskrida den lagstadgade utredningstiden 
vilket kan påverka medborgarna negativt då de inte får sina behov tillgodosedda i tid. 

Verksamhet 
Fortfarande påverkar den tidigare höga arbetsbelastningen verksamhetsområdet. En följd av att 
vi avslutat väldigt många utredningar är att antalet insatser har ökat. Det gör att alla utredningar 
som inleds inte kan fördelas till handläggare på en gång även om flera utredningar per vecka 
har fördelats till handläggare. 

Från och med i höst har vi full bemanning på socialsekreterarsidan vilket ger bättre möjligheter 
att hantera inflödet. Lönetrappan är införd vilket bedöms kunna leda till minskad 
personalomsättning. 

För att ytterligare förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla socialsekreterare till barn och 
ungomsgruppen har två specialistsocianomer anställts och en tredje börjar i september. Syftet är 
att ge stöd, vägledning och avlastning till befintliga socialsekreterare samt att jobba med 
utveckling och kvalitetessäkring genom tex processkartorna. 

Budget 
Till skillnad från 1:a kvartalet har behovet av konsultköp gjort att det finns risk att budgeten för 
personalkostnader kommer att överskridas. Prognosen är dock osäker och kan påverkas av hur 
inflödet kommer att se ut under hösten kopplat till ev nedsättningar i tid och vikariebehov. Det 
ökade antalet insatser som det ökade antalet utredningar leder till kan komma att påverka 
kostnaderna för insatser och framför allt placeringar utanför hemmet. 
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Beslutsunderlag 
 Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 2 2018 
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11. Kvartalsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 2 2018 
Diarienr 18SN47 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
2018-006-30 är 32 barn och unga placerade i förstärkt familjehem eller på HVB/institution. Se 
bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 32 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det har 
skett en ökning sedan 2017 som framför allt beror på en situation med ett ökat missbruk av 
narkotika bland unga. De insatser vi kan erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi 
inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett 
långt gånget missbruk och är i behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

Några av de ungdomar som varit placerade pga missbruk och beteende planeras att flytta hem i 
början av hösten och erbjudas stöd på hemmaplan. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS. De har tidigare varit placerade enligt SoL eller LVU men i 
senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över 
möjligheten att starta ett boende i egen regi i Piteå för att kunna erbjuda insatsen på hemmaplan 
för att förbättra möjlighet till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

Det finns ett behov av ett fjärde jourfamiljehem för att undvika att barn och unga behöver flytta 
om flera gånger i väntan på stadigvarande placering. Familjehemmet behöver vara djurfritt då 
många av de barn som placeras har allergier. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär ett ökat antal placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer. Då relativt många placeringar är med stöd av 
LVU pågår det också flera rättsliga processer. Fler insatser per handläggare innebär också 
minskat utrymme för utredningar. Sammantaget påverkar detta den psykosociala arbetsmiljön. 
Riskbedömningar med åtgärdsplaner görs löpande efter behov. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har verksamheten beviljats pengar från 
innovationsfonden för att kunna förstärka bemanningen samt kunna köpa in en 
innovationssprint för att inventera behov och prioritera vilka insatser som ska genomföras. 
Arbete har påbörjats i behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som 
kan användas. 

Familjehemsgruppen har påbörjat uppdraget att utveckla arbetet med att rekrytera familjehem. 
En projektplan kommer att presenteras för det arbetet. 
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Ekonomi 
Det ökade antalet placeringar kommer att påverka ekonomin. Prognosen för 2018 visar på ett 
kraftigt underskott. Det är ändå positivt att en del placeringar är på väg att upphöra som planerat 
och inte kräver förlängda beslut. Förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla de egna 
öppenvårdsinsatserna för att på så sätt kunna erbjuda andra insatser på hemmaplan för att 
minska behovet av placeringar. En inriktning är att nå unga i riskzonen för missbruk i ett 
tidigare skede och en annan inriktning är att kunna jobba med ett mer intensivt stöd i hemmet 
riktat till familjer med även mindre barn. Pengar har erhållits från innovationsfonden för detta 
utvecklingsarbete. 

Rekrytering av ett fjärde jourfamiljehem pågår för att undvika behov av att köpa jourplaceringar 
privat och därmed sänka kostnaderna. Behovet är ett jourfamiljehem som är djurfritt då många 
av de barn som placeras har allergier. Detta begränsar möjligheterna att hitta ett familjehem 
men är samtidigt nödvändigt för att uppfylla syftet. Ett antal förfrågningar till tänkbara 
jourfamiljehem har gått ut men än har man inte hittat något lämpligt. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 2 
 Antal och typ av placeringar 2018-06-30 
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12. Förslag på införande av tjänstemannaberedskap 
Diarienr 18SN154 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lämna uppdrag till förvaltningen att 
införa tjänstemannaberedskap enligt justerat förslag, som innebär en tjänsteman och en chef i 
beredskap, under förutsättning att Kommunfullmäktige avsätter medel för detta. 

Ärendebeskrivning
Denna utredning om tjänstemannaberedskap har utförts på uppdrag socialnämnden. Uppdraget 
innebär att lämna förslag på hur en tjänstemannaberedskap kan organiseras för socialnämndens 
hela ansvarsområde, d.v.s. både Äldreomsorgens och Stöd och omsorgs verksamheter. 

Utredningens förslag innebär ingen utökning av arbetsuppgifter eller ambitionshöjning vad 
gäller vilka av Socialnämndens arbetsuppgifter som ska utföras utanför normal arbetstid utan 
inriktningen är att säkerställa att det finns en lämplig organisation för att kunna hantera de 
arbetsuppgifter som inte kan vänta till nästkommande vardag och att kvalitet och rättssäkerhet 
för medborgarna säkerställs. 

Utredningens förslag innebär i korthet att två tjänstemän på handläggarnivå, 
socialsekreterare/LSS-handläggare/biståndshandläggare har beredskap utanför normal arbetstid. 
En första linjens chef har beredskap som stöd till handläggare samt för arbetsmiljöansvar. 
Socialnämndens ordförande, vice ordförande eller särskilt namngiven ledamot har beredskap 
för att kunna fatta beslut som inte kan delegeras till tjänsteman. Ingången till beredskapen är 
fortfarande via 112 och den mjuka hänvisningen behålls för att så få samtal som möjligt ska bli 
aktuella. 

Utredningen visar att det finns fördelar med en tjänstemannaberedskap ur flera perspektiv. För 
medborgarna innebär det en kvalitetssäkring och en ökad rättssäkerhet. För medarbetare och 
chefer innebär det ett förtydligande av vilket ansvar man har utanför ordinarie arbetstid vilket 
förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. 

En tjänstemannaberedskap innebär en ökad kostnad med 621 580 tkr per år för socialnämnden. 

Innan en tjänstemannaberedskap kan vara i drift behöver beslutet förankras i förvaltningen och 
med fackliga organisationer. Avstämning mot personalkontoret vad gäller ersättning och 
arbetstidsregler behöver genomföras. Viss förändring av delegationsordningen kan vara aktuell. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på införande av tjänstemannaberedskap - AU förslag 
 Utredning angående tjänstemannaberedskap 
 Beräkning tjänstemannaberedskap 
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13. Handlingsplan rekrytering familjehem 
Diarienr 18SN263 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslagen handlingsplan. 

Ärendebeskrivning
Familjehemsgruppen är en grupp inom Stöd till Barn och Familjer som bland annat har som 
ansvar att rekrytera och utreda familjehem och kontaktfamiljer till barn i Piteå kommun som 
beviljats insatsen. Familjehemsgruppen skapades 2001 som en specialistfunktion för att bland 
annat säkerställa kvaliteten hos de familjer som socialtjänsten anlitar och i det stöd de erbjuds. 
Grundläggande för att kunna bedriva familjehems- och kontaktfamiljsvård är att det finns 
familjer som vill och kan ta emot de barn som beviljats insatsen i sin familj. Socialtjänstlagen 
fastställer att kommunen har skyldighet att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer. Varje 
barn som beviljas insatsen familjehem eller kontaktfamilj ska få en familj som kan möta barnets 
behov. 

Problembeskrivning 
Socialsekreterare runtom landet vittnar om att det de senaste åren blivit svårare och svårare att 
rekrytera familjehem och kontaktfamiljer till de barn och ungdomar som fått insatsen beviljad. 
De traditionella familjehemmen, som förut ofta fanns på landsbygden, finns inte kvar i samma 
utsträckning och socialtjänsten måste idag nå ut till nya grupper. Socialtjänster i närområdet 
verkar på en och samma marknad av familjehem och kontaktfamiljer, en marknad som är 
konkurrensstyrd. Antalet företag som bedriver förstärkt familjehemsvård har de senaste åren 
ökat markant och konkurrensen mellan kommunerna och företagen att hitta familjehem har 
därmed blivit än större. 

Samtidigt som de familjer som ställer upp för dessa uppdrag förändrats ser vi en utveckling där 
de barn och ungdomar som beviljas insatsen ofta har svårare och mer komplex problematik än 
tidigare. Detta ställer högre krav än tidigare på de familjer som ska ta emot dessa barn och 
ungdomar, vilket i sin tur innebär att det blir ännu svårare att hitta familjer med dessa resurser. 
Socialnämnden förespråkar att vi ska arbeta med hemmaplanslösningar, det vill säga hitta andra 
lösningar för institutionsnära ungdomar eller ungdomar med svår psykisk problematik som 
exempelvis självskadebeteende. En lösning som ofta förutsätter möjlighet till 
familjehemsplacering. Idag har vi inte familjer som har förutsättningar att emot dessa ungdomar 
i sin familj utan blir då tvingade att vända oss till förstärkta familjehemsföretag med fördyrade 
kostnader som följd. 

Sammantaget gör det att socialtjänsten den närmaste tiden står inför en stor utmaning. 
Vi behöver mobilisera. Uppgiften blir att lyckas hitta fler- och särskilt resursstarka familjer. För 
att lyckas med detta behöver socialtjänsten finna nya vägar och nya metoder för marknadsföring 
och rekrytering behöver utarbetas. Detta arbete skall ske i samarbete med Piteå kommuns 
informationsenhet. 

Syfte 
Att genom intensifiera arbetet att hitta fler familjehem och att arbeta vidare med de familjer 
som vi redan samarbetar med för att kunna behålla dem för fortsatta uppdrag och att de ska 
kunna ta emot fler placeringar. 
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Att hitta särskilt resursstarka familjer, egna ”förstärkta” familjehem, för kontraktering av 1-2 
platser. Detta för att kunna genomföra hemmaplanslösningar 

Att hitta fler kontrakterade jourfamiljehem för att kunna möte behovet av kortare placeringar i 
akuta situationer och under utredningstiden. Ett av jourfamiljehemmet skall vara djur-och 
allergifritt. 

Hitta nya metoder för marknadsföring och rekrytering av uppdragstagare. 

Genomförande 
Att anställa en familjehemshandläggare på heltid under 6 månader för att göra det möjligt att 
arbeta med rekrytering enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
 Handlingsplan rekrytering familjehem 

(19 av 42)
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14. Information om avveckling av Träffpunkten Öjebyn 
Diarienr 18SN277 

Förslag till beslut
Information har delgetts socialnämnden att avdelningen Stöd och omsorg har för avsikt att
avveckla verksamheten Träffpunkten i Öjebyn 

Ärendebeskrivning
Aktuell uppföljning av verksamheteten visar på att besökarantalet succesivt sjunker. Tidigare 
uppföljningar har gjort på verksamheten, detta år 2009 samt 2013. Samtliga uppföljningar visar 
på ett sjunkande deltagarbesök. Stöd och omsorg har för avsikt, grundat på senaste uppföljning 
gjord april 2018 att avvecklar verksamheten. Tanken är att rikta medel och personal till 
Träffpunkten Café Ernst på Storgatan i centrala Piteå. Avdelningschef bedömer med underlaget 
att det inte finns ekonomisk bärighet för fortsatt drift av verksamheten i Öjebyn. Målgruppen 
med psykiska funktionsnedsättningar uttrycker ett behov av en gemensam Träffpunkt, dock så 
får verksamheten i centrala Piteå vara den vi hädanefter hänvisar till, detta med utökat program 
och innehåll. 

Beslutsunderlag 
 Information om avveckling av Träffpunkten Öjebyn 
 Träffpunkten Öjebyn 

Expedieras till
Socialnämnden 

(20 av 42)
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15. Information om intensivt stöd till barn och unga 
Diarienr 18SN341 

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar information om intensivt stöd till barn och unga 

Ärendebeskrivning
På uppdrag, och med medel från Innovationsfonden, så har verksamhetsområdet Barn och 
familjer skapat förutsättningar för att göra en översyn samt utöka den öppenvårdsverksamhet 
som skall vara medborgarna till gagn. Tanken är att öka tillgänglighet till öppenvård då behovet 
och efterfrågan ökar i volym. Verksamheten kommer samtidigt göra en översyn i metodstöd då 
vi ser ökat behov i vissa familjer av praktiskt och pedagogiskt stöd. Det behov som efterfrågas 
och behövs kan innebära en anpassning av när, och på vilka tider på dygnet som öppenvården är 
tillgänglig. 
Utöver detta så intensifieras det uppsökande och förebyggande innehållet i öppenvården, det 
arbetet kommer att genomföras i ett utökat samarbete med polis, skola samt övriga 
förvaltningar som möter målgruppen i sitt uppdrag, såsom Samhällsbyggnad och Kultur park 
och fritid. 

Beslutsunderlag 
 Information om intensivt stöd till barn och unga 

(21 av 42)
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16. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård kvartal 2 2018 Äldreomsorg 
Diarienr 18SN45 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Enligt statistikrapporten för kvartal 2 har det skett viss minskning av biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som det har skett en ökning av antalet hälso- och sjukvårdstimmar 
som hemsjukvården köper av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har minskat medan det har 
skett ökning inom hemsjukvården. 

Hemtjänsttimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 
Kvartal 1 Kvartal 2 
Januari 785/688 April 781/681 
Februari 785/683 Maj 787/682 
Mars 784/685 Juni 780/672 

Hälso- och sjukvårdstimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 
Kvartal 1 Kvartal 2 
Januari 21/60 April 23/67 
Februari 22/65 Maj 24/67 
Mars 24/65 Juni 25/68 

Under kvartal 2 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar minskat med i genomsnitt 2 
timmar/dag samtidigt som antalet brukare minskat med i genomsnitt sju personer jämfört med 
kvartal 1. Motsvarande siffror för hemsjukvården visar på att hälso- och sjukvårdstimmarna har 
ökat med i genomsnitt 1,67 timmar/dag samtidigt som andelen omsorgstagare har ökat med i 
genomsnitt fyra personer. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i långtgående 
utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande och komplexa 
omvårdnadsbehov genom att dessa tillgodoses av hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser. 

För de personer som har behov av särskild boendeform finns i dagsläget inte alltid en plats att 
tillgå omgående varför behoven istället ska fortsätta tillgodoses i ordinär boendeform. Tillvaron 
för den enskilde kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den enskildes 
efterfrågan och behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av avlösning på 
avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i det ordinära 
boende genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 
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Verksamhet 
Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att enskilda i långtgående 
utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande omvårdnadsbehov genom 
att dessa tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. En annan konsekvens av 
målet är att det genererar hemtjänst samt hälso- och sjukvårdstimmar. 

Signifikant för målgruppen är fluktuerande tillstånd med snabba förlopp och förändringar av 
behov vilket får en direkt inverkan på hemtjänstens resurser, bemanning och ställer höga krav 
på utförarnas kapacitet och flexibilitet i planering och omställning. Planerings- och 
omställningsarbetet ansvarar hemtjänstchefer för och framförallt hemtjänstens personal vilket 
upptar resurser från omsorgs- och vårdarbetet på fältet i ett ibland ansträngt bemanningsläge. 
Hemsjukvården påverkas på samma sätt. 

Timmarna inom hemtjänst och hälso- och sjukvården påverkas även av att personer i behov av 
särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår och får i 
stället fortsätta vistas i det ordinära boendet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande 
behov av insatser från hemtjänst och hemsjukvård. 

Att personer kvarstannar på Trädgårdens äldrecentra i väntan på plats i särskilt boende kan 
innebära konsekvensen att enskilda personer aktuella för heldygnsbedömning eller vistelse för 
avlösning inte kan beredas plats i samtid för när behoven uppstår vilket också kan ha en 
inverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmar. 

Konsekvenserna av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten- och hälsovården 
med ny process kommer utkristallisera sig allteftersom implementeringen fortgår, men en kan 
vara påverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmarna. 

Budget 
Budgetering på cirka 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående 
och månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom för hälso- och 
sjukvården. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård kvartal 2 2018 

Äldreomsorg 
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17. Information om erbjudande om gratis influensavaccinering för 
brukarnära personal i socialtjänsten 
Diarienr 18SN274 

Förslag till beslut 
Godkänna informationen 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen erbjöd på försök gratis influensavaccin till de anställda vid Berggårdens vård- 
och omsorgsboende samt till hemtjänstgrupperna City, Södra hamn och Västra kajen inför 
influensasäsongen 2017. Syftet var att minska smittspridningen bland de äldre och personalen. 

Totalt erbjöds 93 personer vaccin. 24 personer (ca 26 %) antog erbjudandet. Kostnaden då var 
230 kr/vaccin och totalt kostade försöket 5 520 kr. Av de vaccinerade insjuknade 3 personer (ca 
1,5 %). Av de 69 personer som avstod insjuknade 14 personer (ca 20 %). 

Socialtjänstens ledningsgrupp har tagit del av utvärderingen och beslutat att inför 
influensasäsongen 2018-2019 erbjuda gratis vaccin till socialtjänstens personal som arbetar 
brukarnära. Det handlar om cirka 700 anställda i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. 
Totalt 1200 personer kommer att erbjudas vaccinering. 

Ett räkneexempel inför influensasäsongen 2018-2019: 
Om 25 % (300 personer) antar erbjudandet blir kostnaden för vaccineringen ca 69 000 kr 
beräknat på samma pris som 2017. Sjuklönekostnaden från dag två för en undersköterska är ca 
650 kr/dag. 69 000 kronor motsvarar kostnaden på ca 100 sjukdagar (ingen karensdag). 
Minskas sjukfrånvaron för dessa 300 personer med totalt 100 dagar så är kostnaden för 
vaccineringen intjänad. Sen är den stora vinsten för verksamheterna och de vi sköter om att vi 
har ordinarie personal på plats. 

Regionens målsättning är att 75 % av de anställda ska vaccinera sig. 2017 gjorde de en stor 
drive och lyckades då få 50 % av de anställda i primärvård och sjukhus att anta erbjudandet. För 
socialtjänstens del tror vi inte att vi lyckas få så många att anta erbjudandet i år men vi har en 
målsättning att antalet ska öka succesivt. 

HSL chefen arbetar fram en rutin för erbjudandet. 

Beslutsunderlag 
 Erbjudande om gratis influensavaccinering för brukarnära personal i socialtjänsten 
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18. Information om vårdnära servicetjänster som försök på 
Berggården 
Diarienr 18SN253 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården 

Ärendebeskrivning 
Vi ser ett kraftigt ökande antal äldre samtidigt som vi har stora utmaningar med 
kompetensförsörjningen och dessa kommer förmodligen att öka. Det kommer att krävas ett 
flertal åtgärder för att klara den sammanvägda utmaningen. Vi behöver arbeta med att nyttja 
kompetensen på rätt sätt, det vill säga att arbetsuppgifter särskiljs så att vi nyttjar rätt kompetens 
till rätt arbetsuppgift. Alla kan inte längre göra allt. 

Kort sammanfattning av våra utmaningar: 
• Svårt att hitta tillräckligt med personal som har rätt kompetens 
• Personalen upplever hög arbetsbelastning 
• Undersköterskor utför arbetsuppgifter som man inte behöver ha undersköterskeutbildning för– 
vårdnära service ex städning, tvätt, uppackning av varor 
• Verksamheten har hög sjukfrånvaro 
• Mycket arbete med att ordna vikarier som är tidskrävande och skapar frustration 
• Verksamheten behöver arbeta med kvalitetsförbättringar i vården 
• Förbättra arbetsmiljön för personalen 

Vi startar därför ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall, vid 
Berggårdens vård- och omsorgsboende. Projektet påbörjas 2018-10-01 och utvärderas efter 6 
månader. 

Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 
Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 
sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

Innan projektets start skickas en enkät ut till både personal och brukare/ anhöriga för att ha 
något att jämföra med vid utvärderingen. Kostnaden för Samhall är 13 250 kr/ vecka och 
finansieras av centralt konto på äldreomsorgen om inte medel erhålls från innovationsfonden. 
Huvudmålet är att projektet ska falla väl ut och leda till att projektet permanentas och 
implementeras vidare i våra övriga särskilda boenden. 

Projektet är informerat i facklig samverkansgrupp samt på Berggården. 

Beslutsunderlag 
 Information om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården 
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19. Kostnader för förbrukningsartiklar 
Diarienr 18SN318 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att införa möjlighet till individuell avgift av 350 kr/månad/boende eller 
475 kr/månad/hushåll för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens Vård-och 
omsorgsboenden. 

Förändring föreslås gälla from 1 januari 2019 samt att indexuppräkning av nya avgifter ska ske 
årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen har efter uppdrag utrett möjligheten att erbjuda boende att betala en avgift per 
månad för förbrukningsartiklar. 
Förbrukningsartiklar: Toalett- och hushållspapper, glödlampor, tvätt- och sköljmedel, utrustning 
till disk, rengöringsmedel, borstar, svampar, soppåsar. 
Hygienartiklar: Ett bassortiment av produkter som tvättlappar, tandkräm, tvål, schampo och 
balsam. 

Avgiften läggs separat och bakas inte in vid beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme. Då 
belastas inte kommunala medel. Föreslagen avgift är baserad efter kontakt med andra 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
 Kostnader för förbrukningsartiklar 
 Underlag till beslut - Förbrukningsartiklar 
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20. Ändrade rutiner för handläggning och utbetalning av 
föreningsbidrag 
Diarienr 18SN312 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att inte ändra rutinerna för 
handläggning och utbetalning av föreningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom önskemål att tidigarelägga utbetalning av föreningsbidraget inkommit fick 
verksamhetsutvecklare uppdraget att se över möjligheterna att förändra detta. 

Tre olika förslag finns framtagna och förslag 1 förändrar såväl ansöknings- och 
utbetalningstiden. 

Beslutsunderlag 
 Förändrad utbetalning av föreningsbidrag - AU förslag 
 Utredning nya rutiner föreningsbidrag 
 Bilaga 1. Riktlinjer för socialtjänstens föreningsbidrag nytt 
 Bilaga 2. Ansökan KFR 
 Bilaga 3. Ansökan KPR 
 Bilaga 4. Ansökan KTR 
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21. Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 2018 
Diarienr 18SN319 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 - 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 2 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader. 4 st beslut avser sysselsättning, 7 st avser kontaktfamilj, 2 st kontaktperson samt 1 st 
beslut om boende vuxna. Under perioden så har 7 st beslut om insats verkställts, främst fördelat 
på sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då matchning av 
behov aj ansetts lämplig alternativ att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 2 fanns 20 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov av 
plats på somatisk respektive demensenhet varav; 

12 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 5 av dessa 12 har 
tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 tackat ja och 2 avböjt till erbjudandet och 
kvarstannat på Villa Utkiken. 

4 kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på permanent 
plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller säkerställt att återgå 
till ordinärt boende tills att permanent plats kunde tilldelats. 3 av 4 beslut är verkställda i 
särskild boendeform och ett ärende avslutat efter flytt till annan kommun. 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärende. Samtliga har tilldelats 
plats men tackat nej och 2 har återtagit ansökan i samband med erbjudandet varför ärendena är 
avslutade. Angivna skäl till avböjande var anhörig som vårdar som valde att fortsätta med det 
ytterligare en tid, att dublettrum på demensboendet Mogården ej ansågs skäligt, en upplevelse 
vid påseende av tilldelad plats att blivande medboende var för långt gångna i sin 
demenssjukdom respektive att en tid efter inflyttning på särskilt boende i hemkommunen 
trivdes personen så bra att boende i Piteå inte längre var aktuellt. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Stöd och omsorg 

(28 av 42)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-09-07

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

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och 
nattetid istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst, 
hemsjukvård och andra insatser som exempelvis dagverksamhet, avlösning, ledsagning i 
förekommande fall. Ibland ansvarar anhöriga ansvarar för omvårdnaden helt eller delvis. Tiden 
fram tills att inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker och försämring i tillstånd 
för den enskilde samt missnöje och att behov av anhörigas stöd ökar. Kan också medföra att 
anhörigas behov av stöd och avlösning ökar. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 
översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 
arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker löpande och individuellt utifrån 
enskildas behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser 
och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 
Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boende orsakas främst av 
platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform finns tillgängligt. Boendebestånd 
med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården är i vissa fall inte ett 
lämpligt eller möjligt alternativ. Ett antal lägenheter på Munkberga respektive Österbo med små 
badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa hjälpmedel krävs. Renoveringsbehov av 
ytskikt eller mer omfattande åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder också till 
fördröjning i verkställighet. Det finns samverkan med fastighetsförvaltningen för att vid behov 
påskynda eller framskjuta ytskiktsrenovering. I vissa fall fördröjs verkställigheten på grund av 
att erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål, andra 
individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet och att dela badrum 
i de fall sådan lägenhet tilldelas. Prioritering av lediga lägenheter sker efter en samlad 
bedömning om vem som har det största behovet. För att säkerställa rätt bedömning i så hög grad 
som möjligt sker löpande uppföljning av ej verkställda beslut. Prioriteringen styrs även av att 
det finns enskilda inneliggande i slutenvården med behov av särskild boendeform direkt efter 
utskrivning. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar 
kommunens tre fristdagar och betalningsansvar med 7100 tkr per dygn om utskrivning inte sker 
inom denna tid. 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-09-07

hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning, ledsagning och anhörigas vård i 
förekommande fall. Det generar också fortsatta processer för biståndshandläggare genom 
uppföljning i ärendet, återkommande kontakter med den enskilde, närstående, anhöriga och 
utförare, ny biståndsbedömning om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt 
förekommande. För att säkerställa rättssäkerheten och följa skyldigheten att dokumentera är 
viktig att det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra insatser 
som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

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

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut - SoL, kvartal 2 2018 
 Rapportering SoL kvartal 2 2018 - avidentifierad ÄO 
 Rapportering SoL kvartal 2 2018 - avidentifierad SO 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-09-07

22. Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 2018 
Diarienr 18SN320 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2018 till kommunfullmäktige 
samt revisorerna 

Ärendebeskrivning
Under kvartal 2 fanns det 14 st gynnande men ej verkställda beslut. 7 st beslut om särkilt 
boende, 7 st beslut om daglig verksamhet. 4 st boendebeslut har verkställt under kvartalet. 
Beslut om daglig verksamhet så har 3 st beslut verkställts under kvartal 2. Resterande gynnande 
beslut om totalt 7 st, fördelade på 3 st särskilt boende samt 4 st daglig verksamhet har ännu ej 
fått något erbjudande alternativt tackat nej av olika skäl. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut - LSS, kvartal 2 2018 
 Rapportering LSS kvartal 2 2018 - avidentifierad 

Expedieras till
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

23. Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
Diarienr 18SN250 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för hjälpmedel. Beslutet ska delges Norrbottens 
kommuner. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 
finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu anpassats till de reviderade 
länsövergripande riktlinjerna, men också till rådande praxis. Grundtanken med de lokala 
riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för dessa i 
verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden framtagna i de 
lokala riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
 Lokala riktlinjer för hjälpmedel 
 Lokala riktlinjer hjälpmedel 2018 
 Lokala riktlinjer hjälpmedel 2018 inklusive ändringar 

Expedieras till
HSL- chef 
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24. Riktlinjer för placeringar barn och unga 
Diarienr 17SN352 

(33 av 42)



 

Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

25. Riktlinjer för missbruksvård samt placeringar missbruk 
Diarienr 17SN353 
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Kallelse/dagordning 
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26. Medborgarförslag Fria bussresor till deltagare inom daglig 
verksamhet i Piteå 
Diarienr 18SN281 

Förslag till beslut 
Uppdra till förvaltningen att upprätta ett svar på medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnats angående eftervård till människor som kommer från 
behandlingshem. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 
 §149  Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 
 Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 
 Medborgarförslaget - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 

Expedieras till
Kommunstyrelsen 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

27. Delgivningar september 2018 
Diarienr 18SN280 

 §92 Anställning av förvaltningschef för socialtjänsten 
 §118 Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1 

2018 
 §119 Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 2018 

 §549 Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen januari – mars 
2018 

 § 40 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 2018 
 Avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 2018 
 §543 Cirkulär 1821 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 20184 Smittorisker 
 Arbetsmiljöföreskrifter smittorisker 
 §542 Remiss Anvisning för ärendeprocessen 
 Ärendeprocessen följebrev 
 Ärendeprocessen policy 
 Ärendeprocessen ärendehandboken 
 §541 Remiss Förslag på Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassning 
 Missiv remiss BAB 
 Lag om bostadsanpassningsbidrag 
 Konsekvensutredning BAB 
 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BAB 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-06-07 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga 2018-06-07 

 Redovisning av ärendeflödet_2018-08-30 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

28. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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Socialnämnden 
Kallelse/dagordning 
Sammanträdesdatum
2018-09-07

29. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt juni - augusti 
Diarienr 18SN176 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-06-27 Upphävande av placeringsbeslut LVU 
2018-07-11 Placeringsbeslut LVU 
2018-08-08 Yttrande till förvaltningsrätten 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

30. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för september 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 
- Remiss Bostadsanpassning
- Remiss Ärendeprocessen 
- Medborgarförslag Fria bussresor 
- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
 Ärendebevakningslistan september 2018 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum
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31. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

32. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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Kallelse/dagordning 
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2018-09-07

33. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 
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Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

     

Ärende 3 

Delårsbokslut till och med augusti 
2018 



   

   
   

Ärende 4 

Socialförvaltningens aktiviteter för 
budget i balans 2018 



 

      

  
        

          
             
             
            

             
           

                
              

           
          

         
            

         
               

            
      

               
         

      

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-05-03 
Dnr 18SN17 

Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 

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

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens aktiviteter för budget i balans 2018 

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

Anna Carlenius 
Controller 
Socialförvaltningen 
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aktiviteter för budget i 
balans 2018 
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1 Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

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

2 Bakgrund 

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

3 Mål och inriktning 

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

4 Omfattning 

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

5 Genomförandet 

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

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

7 Tidsram 

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

8 Genomförda åtgärder 

Åtgärd Ägare Beslutsdatum Prognos effekt 

2017 

Verklig effekt 

2017 

Prognos effekt 

2018 

Prognos effekt 

2019 

Diarienummer 

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

Avdelningschef ÄO 180119 (SN) 1700 

Pågående åtgärder 

Åtgärd Ägare Status Prognos effekt 

2018 

Verklig effekt 

2018 

Prognos effekt 

2019 

Bilaga 

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

VO-chef barn och familj Pågår Bilaga 7 

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

10 Förslag till åtgärder 

Åtgärd Ägare Status 

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

Individärenden BBIC 11:1 
Tomas 

Pågår 

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

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

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

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

Be honom att skriva mer tidsram 
etc. 

Påbörjad 
översyn 

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

VO-chef Stöd till försörjning Pågår 
Påbörjad 
översyn 

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

ÄO och SO Start sen höst 

Personlig assistans förslag till minskad sjukersättning till privata företag Ann 
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Bilaga 1 

Åtgärd/rubrik 

Utveckling av intensivt stöd för barn och unga 

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Ansökan skriven. 

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

Åtgärd/rubrik 

Upphandling HVB barn och unga 

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

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

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

Åtgärd/rubrik 

Hålla kösituationen under kontroll. 

Beskrivning av åtgärden 

Vid behov köpa konsulttjänster för att inte överskrida utredningstider. 

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. 

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

Åtgärd/rubrik 

Rekrytering av ett fjärde jourhem 

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Annonsering, riktade förfrågningar m.m. 

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

Åtgärd/rubrik 

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

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Ej påbörjat. Uppstartsmöte 2018-04-20. 

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

Åtgärd/rubrik 

Rekrytera fler familjehem. 

Beskrivning av åtgärden 

Tillskott på 500 tkr för att kunna rekrytera fler familjehem. 

Syfte 

Minska kostnader genom att inte behöva köpa placeringar privat. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Arbete med utformning av åtgärden påbörjad. 

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

Åtgärd/rubrik 

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

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår. Ansökan skriven. 

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

Åtgärd/rubrik 

Gruppboendens kostnadsutveckling 

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

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

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Ekonomiska uppföljningar pågår. 

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

Åtgärd/rubrik 

Boendeplansprojektering 

Beskrivning av åtgärden 

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

Syfte 

Att kunna tillgodose boenden för personer i kö. 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

Pågår 

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

Åtgärd/rubrik 

Beskrivning av åtgärden 

Syfte 

Status (ej påbörjat, pågår eller klart) 

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

Yttrande revisionsrapport 
internkontroll 



 

  

  
  

          
          

           

          
            

            
        

           
          

         
      

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN129 

Yttrande revisionsrapport internkontroll 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner yttrande 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden uppfyller de granskade parametrarna om upprättad riskanalys, beslut om 
internkontrollplan 2018 samt uppföljning av internkontrollplan 2017. I årsredovisningen görs 
även bedömningen att nämndens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Socialnämnden har tre internkontrollplaner; en för ekonomi, en för Socialtjänstlagen 
(SoL)/Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt en för Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Det som granskas i internkontrollen utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys utifrån de risker vi ser i verksamheten. 

Socialnämnden delar revisionens uppfattning om att kommunstyrelsen bör se över policyn 
och fastställa tillämpningsanvisningar för intern kontroll samt uppföljning av nämndernas
internkontrollarbete. Även rekommendationen att politiker och tjänstepersoner bör få 
regelbunden utbildning i internkontroll står Socialnämnden bakom. 

Beslutsunderlag 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 

















































   

  
 

Ärende 6 

Kvartalsrapport missbruksvård 
april-juni 2018 



 

   

  
       

              
             
               

       

               
             

                 
                                                                 

    
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-03 
Dnr 18SN43 

Kvartalsrapport missbruksvård april-juni 2018 

Förslag till beslut
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 2:a kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
85 stycken fler besök på mottagningen jämfört med första kvartalet ingen skillnad vad gäller 
gjorda hembesök. 26 personer fler och 758 vårddygn mer på behandlingshem andra kvartalet 
jämfört med första kvartalet 2018. Tre personer har under perioden fått/får vård med stöd av 
LVM vilket är lika många som första kvartalet. 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska vårdavdelningen i Piteå 
eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket underlättar för våra klienter med en planerad 
behandling. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under andra kvartalet kostat 4 634 352 kr. Jämfört 
med första halvåret 2017 har 2018 institutionsvården kostat 93 655 kr mindre . 

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport till socialnämnden, april-juni 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

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

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



 

    
  

   
  
    

     
  

   

    
  

         
  
  

   
        

   

     
   

    
          

  
  

     
  

   
  
  

    
   

   

    
    

  
   

    

Piteå 2018-07-03 

Kvartalsrapport till socialnämnden, april-juni 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 286 
Varav Intensivt Stöd: 13 personer 
Antal besök på mottagningen: 1 353 
Antal hembesök: 27 
Saknar eget boende: 6 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 16/50=66 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 34,8 år, Män medelålder 35,9 år 
Påbörjade placeringar: 22 
Avslutade placeringar: 17 
Totala antal dygn: 1591 
Kostnader: 3 713 152 k/1591 dygn= 2 334 kr/dygn 
Saknar eget boende: 16 

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

Kvinnor/män: 9/19 = 28 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 27-61 år (medelålder 37 år), män 19-68 år 
(medelålder 38 år) 
Saknar eget boende:14 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 3/0=3 personer
Åldersfördelning: medelålder 29,6 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 2 
Totala antal dygn: 170 
Kostnader: 921 200 kr 
Saknar eget boende: 2 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 3/1 = 4 personer 
Åldersfördelning: 30-40 år 
Saknar eget boende: 1 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 20 andrahandskontrakt 



      

          
           

         
           

        

            
         

        

             
           

              
            

     
                

                      
                    

                   
                      

           
            
               

      

            
           

                                                           

 
 

Saknar eget boende, totalt: ca 30 st 

Sammanfattning 
85 stycken fler besök på mottagningen jämfört med första kvartalet 
ingen skillnad vad gäller gjorda hembesök. 26 personer fler och 758 
vårddygn mer på behandlingshem andra kvartalet jämfört med första 
kvartalet 2018. Tre personer har under perioden fått/får vård med stöd 
av LVM vilket är lika många som första kvartalet. 

Medborgare 
Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska 
vårdavdelningen i Piteå eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket 
underlättar för våra klienter med en planerad behandling. 

Fortfarande är det så att flera av dem vi möter saknar också bostad, 
vilket förvärrar deras situation. Generellt för dem utan egen bostad, som 
vill försöka göra något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att 
påbörja sin drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. 

Verksamhet 

En jämförelse med första halvåret 2017: 
2017 2018 Kommentar 

Antal besök på mottagning 3 791 3 124 667 färre besök 2018*) 

Vårddygn totalt 3 370 2 870 500 färre vårddygn 2018 
varav frivillig vård (SoL) 2 946 2 424 
varav tvångsvård (LVM) 424 446 
Kostnader institutionsvård 4 728 007 4 634 352 93 655 kr lägre kostnad 2018 

*) vi tar inte längre emot minderåriga för urinprovstagning/dokumentation av drogfrihet samt 
att vi mer systematiskt planerat för våra klienter hur ofta de behöver komma till mottagningen, 
vilket bidragit till minskningen av antalet besök 

Budget 
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under andra kvartalet kostat 
4 634 352 kr. Jämfört med första halvåret 2017 har 2018 
institutionsvården kostat 93 655 kr mindre . 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



   

     
 

Ärende 7 

Utredning av insatser för personer 
med spelmissbruk 



   

   
   

   

Ärende 8 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets 
inspektion av Grändens 
gruppbostad 3 maj 2018 



 

      
   

  
           

  

   

           
       

               

           
      
         
        

                 
        

                
      

               

                 
  

            
  

     
           

              
               

     
           

  
        

 

                 
             
  

Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2018-08-29 

Dnr 18SN248 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens 
gruppbostad 3 maj 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna svaret på arbetsmiljöverkets krav från inspektionen den 
3 maj 2018. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Svar till arbetsmiljöverkets inspektion av Grändens gruppbostad den 3 maj 2018 
(2018/024830). Svaret ska lämnas till arbetsmiljöverket senast 180828. 

1.1 Ni ska se till att ni har beredskap, rutiner samt utrustning för första hjälpen och 
krisstöd. 
- Rutiner finns för krishantering vid akut händelse. Se bilaga 1 och 2. 
- Larm finns för akut behov av hjälp. 
- Första hjälpen utrustning för blodstopp och förband finns på arbetsplatsen. 
- Första hjälpen utbildning inplanerad för hela personalgruppen hösten 2018. 

2.2 Ni ska ta fram rutiner för att säkerställa att all personal känner till hur larmet fungerar 
samt rutiner för underhåll och kontroll av larmets funktion. 
- Larmet testas 1 gång i månaden. Personal turas om att testa för att alla ska hållas 
uppdaterade, se bifogad rutin i bilaga 3. 
- Vi för bok på vilka datum det testats och vilka av personalen som har testat. 

3.1 Ni ska se till att vassa knivar och andra föremål som kan skada personal eller brukare 
rensas från verksamheten. 
- Alla vassa föremål i gemensamhetsutrymmets kök ska alltid vara nedlagt i sina 
lådor och skåpar. 
- Vassa knivar i köket låses in. 
- Hall-utrymmet är fritt från lösa objekt som kan användas mot någon person. 

4.1 Ni ska undersöka arbetsförhållanden i er verksamhet och bedöma riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Ni ska undersöka alla faktorer som kan påverka arbetsmiljön för era olika 
yrkeskategorier i arbetet med olika brukare. 
- Se bifogad riskbedömning för den aktuelle brukaren, Denna arbetar vi med 
löpande. bilaga 4. 
- Se riktlinjer för bemötande/förhållningssätt gällande den aktuelle brukaren, 
bilaga 5. 

5.1 Ni ska se till att ni har rutiner som säkerställer att era arbetstagare som är nyanställda, 
vikarierande har fått nya arbetsuppgifter eller som återkommer efter en längre frånvaro får 
introduktion i arbetet. 



 

             
              

 
    

      
                 

 
      

  

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-29 
Dnr 18SN248 

Vid introduktion av ny vikarie eller genomgång med personal som haft längre frånvaro 
används en checklista för att säkra att alla delar tas upp. Punkterna som gäller 
säkerhetsåtgärder är: 
 Förhållningssätt/bemötande – gå igenom dokument 
 Rutin för larm samt test av larm 
 Säkerhetsåtgärder, hur man ska placera sig, hålla avstånd - gå igenom lokalen 
och visa 
 Krishanteringsrutiner och rutiner för orostillstånd hos brukare 

Beslutsunderlag
Bilagor 1-5 

Beslutet skickas till 
Arbetsmiljöverket 

Jan Lindberg 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



        

        

            

  

              
 

            

KRISHANTERING 

– vid akut våldshändelse angående brukare på Grändens gruppbostad 

1. Använd larmet för att snabbt få stöd på plats. 

2. Ring 112 för att få ut polis och/eller ambulans om någon är skadad. 

3. Ring ansvarig arbetsledare. 

4. Ta hand om den drabbade, ge stöd. Se till att personen tar sig hem 
säkert. 

5. Ring in personal vid behov. Se lista om turordning för kontakt av 
personal. 



       

  

              
    

             

          

        

           
      

            
  

       

Handlingsplan vid psykiska orostillstånd hos brukare på 
Gränden 
(innan våldshändelse inträffar) 

Försök alltid i första hand lugna den boende, be honom att gå hem en 
stund eller lämna situationen själv. 

Om detta inte går och den boende visar tecken på att bli våldsam, 

d v s använda fysiskt våld mot någon i sin omgivning: 

1. Använd överfallslarmet för att snabbt få stöd på plats. 

2. På vardagar, ring psykiatrin 74804, Jan, eller 74803 Jenny, för att 
diskutera om han ska åka in. 
På kvällar och helger, ring akuten 753 10 för att få läkarutlåtande 
för ev. vårdintyg. 

3. Invänta eventuell polis på avstånd från brukaren. 



    

    

           

             

              
              

  
                

                 
             

          

           

  

                
               

               
    

      

            

RUTIN OCH INSTRUKTION OM PERSONLARMET 

Larmet ska alltid vara påslaget. 

Larmet ska bäras vid allt ensamarbete och på besök hos berörd brukare. 

Larmet fungerar som en mobiltelefon, du kan prata med larmpersonalen och de med dig. 

Larmet ska laddas varje kväll/natt av nattpersonalen. När laddningen är klar ansvarar samma person 
för att ta av det laddade larmet från laddaren. Laddstationen finns på skrivbordet vid datorn. 

FÖR ATT LARMA: 
tryck ner den gula larmknappen tills larmet vibrerar, du får en vibration tillbaka då larmet är 
registrerat. Larmpersonalen kommer inte att prata med dig på en gång, de är tysta i 20 sekunder 
(säkerhetsåtgärd). Invänta säkerhetsbolaget. De kommer till Musikgränd 12, vill du att de kommer 
hem till berörd brukare måste du säga det (Musikgränd 18, ON). 

VID FELLARM: Uppge koden musikgränd och säg att det är ett fellarm. 

FÖR PROVLARM: 

Ring sos tel: 021-351566 och meddela att du tänkt göra ett provlarm. De behöver larmets nummer 
som är 071900000387754 (står även på larmets baksida) du får även uppge koden: musikgränd. Sen 
trycker du in larmknappen tills larmet vibrerar och du kan då prata med larmpersonalen (20 
sekunders tystnad innan de pratar) 

Vi testar larmet den 1:a varje månad. 

En mer detaljerad information om larmets funktioner finns i anslutning till denna rutin. 



  

            

        
   

     
      

  

 

                  

           
    

        

 

          
    

     
     

    

 

         
    

         
    

   
         

     

 

           
     

   
         

    
            

 

                    
 

      
  

      

 

Riskbedömning PN 2018-08-07 

Samtliga punkter på denna lista faller under Röd – allvarlig risk för ohälsa/olycksfall 

Situation Åtgärd Ansvarig 
Oplanerade besök av P vid ensamarbete. Alltid bära larmet. 

Lågaffektivt bemötande, se bemötandedokument. 
Tänka på sin placering i rummet. 
Undvika kommentarer som kan upplevas som 
tillrättavisande, se bemötandedokument. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Oförutsedda omständigheter som gör att planer måste 
ändras. 

Meddela i så god tid som möjligt de ändringar som måste 
göras. 
Meddela via telefon för att skapa möjlighet att tänka efter i 
lugn och ro för brukaren. 
Utvärdera och förbättra planering till nästa gång om möjligt. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Sämre mående hos P vid besök i gemensamma lokalen. Alltid bära larmet. 
Lågaffektivt bemötande, se bemötandedokument. 
Vara uppmärksam på signaler, se bemötandedokument. 
Tänka på sin placering i rummet. 
Erbjuda överenskomna lösningar, se bemötandedokument. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Resande i bil tillsammans med personal. Undvika i största möjliga mån. 
Aldrig egen bil, alltid färdtjänst. 
Då det måste ske ska alltid två personal vara med. 
Följ utsatt placering i bilen. 
Lågaffektivt bemötande, se bemötandedokument. 
Information i god tid till brukare, muntligt samt nedskrivet 
exakt vad som kommer att hända. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Då personal är upptagen med annat och inte kan möta på 
planerat sätt eller placera sig bättre. 

Lågaffektivt bemötande, se bemötandedokument. 
Försöka hitta möjlighet att lugnt möta blick, kort förklara 
vad man håller på med(?) 
Se över om det går att planera på annat sätt till nästa gång. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Andra boende är högljudda och stör i P:s tid med personal. Förklara för PN att du ska försöka lösa situationen och 
återkommer snart. 
Genom lågaffektivt bemötande styra om/avlägsna annan 
brukare ur situationen. 
Återgå så snart som möjligt till planen. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 



             
         

        
          
        

 

          
       

           
       

 
 

Vassa föremål i gemensamma utrymmen Lådor/skåpar i köket ska alltid vara stängda. Knivar och 
bestick måste alltid sättas undan då de inte används. 
Gruppen anser att det inte behövs lås i dagsläget. 
Lösa/hårda föremål i hallen har plockats bort för att minska 
möjligheten att de används i affekt mot någon person. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 

Vid besök i gemensamma utrymmen tar sig P ibland en 
tekopp. Då hämtar han en sked ur kökslådan. 

Rutin ändras och personal tar fram kopp och sked för att 
undvika att P är i lådorna i köket. 

Hela arbetsgruppen 
Boendechef 



 
         

   
   

           
   

 
           

               
  

        
      

              
                

             

      

                  
  

    
           
 
  

 

Förhållningssätt/bemötande 

- Minskade intryck 
o När P befinner sig i gemensamhetslokalen, slå av TV. 
o Prata inte alla samtidigt. 
o En person bemöter P. 
o Lågaffektivt bemötande, alltså lugn röst och ögonkontakt, lagom avstånd och inga 

yviga rörelser. Neutralt ansiktsuttryck. 

- Rak kommunikation 
o Inga dolda budskap, säg vad du menar och mena det du säger. 
o Uppmuntra också P att förklara tydligt vad han menar då han tenderar att prata i 

gåtor och liknelser. 

- Förutsägbarhet 
o Viktigt att vi håller det som planerats under veckoplanering. 
o Viktigt att förändringar meddelas i god tid. 

- Undvik konfrontationer eller att ta upp sånt som kan uppfattas som tillrättavisningar i den 
löpande dagliga kontakten. Då det behövs pratas med P om något allvarligt så tar man det 
vid planerad träff och ger P bra med tid att smälta och förbereda sig. 

Varningstecken på att P mår psykiskt dåligt 

När han visar tecken på några eller alla av dessa punkter bör vi vara extra uppmärksam på vår 
säkerhet runt honom. 

- Darrningar, kroppsligt och på rösten 
- Repeterar, ställer samma frågor flera gånger och säger samma mening flera gånger. 
- Överdrivet kontaktsökande. 
- Ofokuserad blick, skelar. 
- Sämre hygien. 
- Skriker. 













   

  
   

Ärende 9 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar 
SO kvartal 2 2018 



 

      

  
  

            
              

             

              
           

               
               

      

                 
                

               
              

              
                 

               
              

                 
                
                  

               
               

             
      

               

      

                 
              

  

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-30 
Dnr 18SN44 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar SO kvartal 2 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2018 utfördes 
312 tim/vecka, mars 360 tim/vecka, maj 414 tim/vecka och juni 456 tim/vecka. 

Konsekvensanalys 
Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 
multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med till 
exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, Parkinsons, cancer, 
Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av brukarna får begränsat med hjälp 
medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

I juni 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 42 timmar per vecka, jämfört 
med föregående månad. Detta beror i huvudsak på 8 brukare. En brukare som har haft personlig 
assistans har tappat sin assistansersättning och fått hemtjänst istället och har haft behov av ytterligare 
utökningar de sista månaderna. Den andre brukaren har en neurologisk sjukdom med en svår 
funktionsnedsättning som resultat av detta och får därför omfattande hemtjänst med 60 tim/vecka (har 
utökats sedan den sista rapporten skrevs). Den tredje brukaren är ett palliativt ärende som är stort och 
omfattande. Brukaren har flyttat till Piteå från annan kommun för att vara närmare vårdhuvudman. Det 
fjärde ärendet är ytterligare en inflyttad person med stora omsorgs- och tillsynsbehov. Det femte 
ärendet är en multisjuk person där det har tillstött en akut försämring som har krävt stora utökningar. 
Det sjätte ärendet är ytterligare ett palliativt ärende som med stor sannolikhet kommer att behöva än 
mer hjälp om någon/några månader. Det sjunde ärendet är ett nytt ärende med en person som har fått 
en omfattande stroke. Avslutningsvis har det tillkommit ytterligare ett nytt ärende med en person som 
har ALS. Utöver dessa ärenden har fler ärenden tillkommit, dock inte lika tidsomfattande som de 
ovan. Psykosocialt stöd timmar ligger kontant med beviljade timmar. Genomsnittliga timmar 2017 för 
SO var 334 beviljade timmar per vecka. 

Medborgare
Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan tillgodoses där. 

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

Budget 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att dessa 
snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån gällande 
lagstiftning och praxis. 

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



 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-30 
Dnr 18SN44 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

   
     

Ärende 10 

Kvartalsrapport för ärendekön 
barn och unga kvartal 2 2018 



 

        

  
  

               
               

                   
               

           
             

         

             
                   

              
              

          
                

               
     

              
             

 

            
            

              
       

                
             
                
               

        

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-27 
Dnr 18SN46 

Kvartalsrapport för ärendekön barn och unga kvartal 2 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-06-30 är 30 ärenden. 10 handlar om misstanke om våld i någon 
form. Inflödet till Stöd till barn och familjer har varit mycket högt under december, januari 
och februari men något lägre i mars och april. Maj och juni har det ökat igen och prognosen 
är att det kommer att inledas ca 350 utredningar 2018 jämfört med 281 utredningar 2017. 

Personalsituationen 
2018-06-30 arbetar 19 socialsekreterare samt en beteendevetare i barn- och ungdomsgruppen. 
Utifrån vissa nedsättningar i tid motsvarar det ca 17,5 årsarbetare. Utifrån pågående semestrar 
och föräldraledigheter över sommaren är bemanningen i praktiken ungefär halverad. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna i någon högre utsträckning då de 
ärenden som nu inte är fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. Det finns dock risk att 
några av de ärenden som ligger i kö kommer att överskrida den lagstadgade utredningstiden 
vilket kan påverka medborgarna negativt då de inte får sina behov tillgodosedda i tid. 

Verksamhet 
Fortfarande påverkar den tidigare höga arbetsbelastningen verksamhetsområdet. En följd av 
att vi avslutat väldigt många utredningar är att antalet insatser har ökat. Det gör att alla 
utredningar som inleds inte kan fördelas till handläggare på en gång även om flera utredningar 
per vecka har fördelats till handläggare. 

Från och med i höst har vi full bemanning på socialsekreterarsidan vilket ger bättre 
möjligheter att hantera inflödet. Lönetrappan är införd vilket bedöms kunna leda till minskad 
personalomsättning. 

För att ytterligare förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla socialsekreterare till barn 
och ungomsgruppen har två specialistsocianomer anställts och en tredje börjar i september. 
Syftet är att ge stöd, vägledning och avlastning till befintliga socialsekreterare samt att jobba 
med utveckling och kvalitetessäkring genom tex processkartorna. 

Budget 
Till skillnad från 1:a kvartalet har behovet av konsultköp gjort att det finns risk att budgeten 
för personalkostnader kommer att överskridas. Prognosen är dock osäker och kan påverkas av 
hur inflödet kommer att se ut under hösten kopplat till ev nedsättningar i tid och vikariebehov. 
Det ökade antalet insatser som det ökade antalet utredningar leder till kan komma att påverka 
kostnaderna för insatser och framför allt placeringar utanför hemmet. 



 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-27 
Dnr 18SN46 

Beslutsunderlag 

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

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

   
    

   

Ärende 11 

Kvartalsrapport placeringar i 
förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 2 2018 



 

       
   

  
  

             
 

                
                 

                
                
                

               
        

                  
                

                 
           

                
            

         

            
             

              
         

       

            
            

            
             

 

           
       

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-27 
Dnr 18SN47 

Kvartalsrapport placeringar i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 2 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
2018-006-30 är 32 barn och unga placerade i förstärkt familjehem eller på HVB/institution. 
Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 32 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det har 
skett en ökning sedan 2017 som framför allt beror på en situation med ett ökat missbruk av 
narkotika bland unga. De insatser vi kan erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi 
inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett 
långt gånget missbruk och är i behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

Några av de ungdomar som varit placerade pga missbruk och beteende planeras att flytta hem 
i början av hösten och erbjudas stöd på hemmaplan. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS. De har tidigare varit placerade enligt SoL eller LVU men i 
senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har fått i uppdrag att se 
över möjligheten att starta ett boende i egen regi i Piteå för att kunna erbjuda insatsen på 
hemmaplan för att förbättra möjlighet till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

Det finns ett behov av ett fjärde jourfamiljehem för att undvika att barn och unga behöver 
flytta om flera gånger i väntan på stadigvarande placering. Familjehemmet behöver vara 
djurfritt då många av de barn som placeras har allergier. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär ett ökat antal placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer. Då relativt många placeringar är med stöd 
av LVU pågår det också flera rättsliga processer. Fler insatser per handläggare innebär också 
minskat utrymme för utredningar. Sammantaget påverkar detta den psykosociala 
arbetsmiljön. Riskbedömningar med åtgärdsplaner görs löpande efter behov. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har verksamheten beviljats pengar 
från innovationsfonden för att kunna förstärka bemanningen samt kunna köpa in en 
innovationssprint för att inventera behov och prioritera vilka insatser som ska genomföras. 
Arbete har påbörjats i behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som 
kan användas. 

Familjehemsgruppen har påbörjat uppdraget att utveckla arbetet med att rekrytera familjehem. 
En projektplan kommer att presenteras för det arbetet. 



 

              
                
               

              
                
                 

              
 

             
            

              
              

             

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-27 
Dnr 18SN47 

Ekonomi 
Det ökade antalet placeringar kommer att påverka ekonomin. Prognosen för 2018 visar på ett 
kraftigt underskott. Det är ändå positivt att en del placeringar är på väg att upphöra som 
planerat och inte kräver förlängda beslut. Förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla de egna 
öppenvårdsinsatserna för att på så sätt kunna erbjuda andra insatser på hemmaplan för att 
minska behovet av placeringar. En inriktning är att nå unga i riskzonen för missbruk i ett 
tidigare skede och en annan inriktning är att kunna jobba med ett mer intensivt stöd i hemmet 
riktat till familjer med även mindre barn. Pengar har erhållits från innovationsfonden för detta 
utvecklingsarbete. 

Rekrytering av ett fjärde jourfamiljehem pågår för att undvika behov av att köpa 
jourplaceringar privat och därmed sänka kostnaderna. Behovet är ett jourfamiljehem som är 
djurfritt då många av de barn som placeras har allergier. Detta begränsar möjligheterna att 
hitta ett familjehem men är samtidigt nödvändigt för att uppfylla syftet. Ett antal förfrågningar 
till tänkbara jourfamiljehem har gått ut men än har man inte hittat något lämpligt. 

Beslutsunderlag 

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

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



     

 
   

  
   

Antal och typ av placeringar 2018-06-30: 

Placeringsform 
HVB Förstärkt 

familjehem 
Boende med 
särskild service 
för barn och unga 

Totalt 

Flickor 6 7 0 13 
Pojkar 10 6 3 19 
Totalt 16 13 3 32 

Ålder 
Flickor Pojkar Totalt 

0-12 4 6 10 
13-20 9 13 22 

Lagrum 
SoL LVU LSS 

Flickor 7 6 0 
Pojkar 9 7 3 
Totalt 16 13 3 



   

    

Ärende 12 

Förslag på införande av 
tjänstemannaberedskap 



 

     

  
          

             
        

         
            

          

          
            

               
             

  

          
     

             
        

              
              

       

            
            
              

    

             

            
           

         

  
   

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-29 
Dnr 18SN154 

Förslag på införande av tjänstemannaberedskap 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lämna uppdrag till förvaltningen att 
införa tjänstemannaberedskap enligt justerat förslag, som innebär en tjänsteman och en chef i 
beredskap, under förutsättning att Kommunfullmäktige avsätter medel för detta. 

Ärendebeskrivning
Denna utredning om tjänstemannaberedskap har utförts på uppdrag socialnämnden. 
Uppdraget innebär att lämna förslag på hur en tjänstemannaberedskap kan organiseras för
socialnämndens hela ansvarsområde, d.v.s. både Äldreomsorgens och Stöd och omsorgs 
verksamheter. 

Utredningens förslag innebär ingen utökning av arbetsuppgifter eller ambitionshöjning vad 
gäller vilka av Socialnämndens arbetsuppgifter som ska utföras utanför normal arbetstid utan 
inriktningen är att säkerställa att det finns en lämplig organisation för att kunna hantera de 
arbetsuppgifter som inte kan vänta till nästkommande vardag och att kvalitet och rättssäkerhet 
för medborgarna säkerställs. 

Utredningens förslag innebär i korthet att två tjänstemän på handläggarnivå, 
socialsekreterare/LSS-handläggare/biståndshandläggare har beredskap utanför normal 
arbetstid. En första linjens chef har beredskap som stöd till handläggare samt för 
arbetsmiljöansvar. Socialnämndens ordförande, vice ordförande eller särskilt namngiven 
ledamot har beredskap för att kunna fatta beslut som inte kan delegeras till tjänsteman. 
Ingången till beredskapen är fortfarande via 112 och den mjuka hänvisningen behålls för att 
så få samtal som möjligt ska bli aktuella. 

Utredningen visar att det finns fördelar med en tjänstemannaberedskap ur flera perspektiv. 
För medborgarna innebär det en kvalitetssäkring och en ökad rättssäkerhet. För medarbetare 
och chefer innebär det ett förtydligande av vilket ansvar man har utanför ordinarie arbetstid 
vilket förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. 

En tjänstemannaberedskap innebär en ökad kostnad med 621 580 tkr per år för 
socialnämnden. 

Innan en tjänstemannaberedskap kan vara i drift behöver beslutet förankras i förvaltningen 
och med fackliga organisationer. Avstämning mot personalkontoret vad gäller ersättning och 
arbetstidsregler behöver genomföras. Viss förändring av delegationsordningen kan vara 
aktuell. 

Beslutsunderlag 
Utredning tjänstemannaberedskap. Bil.1 
Ekonomisk beräkning. Bil. 2 

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



 

 
      

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-29 
Dnr 18SN154 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin Stöd till barn och familjer 
Socialförvaltningen 



 
 

       

         
          
        

    

        
         

             
             

         

          
    

            
        

             
            

            

           
          

           
          

             

           
        

          
   

   

               
            

            

Datum 
2018-08-10 

Handläggare 
Roger Burman Datum Beteckning 

Tjänstemannaberedskap 

Sammanfattning 
Denna utredning om tjänstemannaberedskap har utförts på uppdrag socialnämnden. 
Uppdraget innebär att lämna förslag på hur en tjänstemannaberedskap kan
organiseras för socialnämndens hela ansvarsområde, d.v.s. både Äldreomsorgens 
och Stöd och omsorgs verksamheter. 

Utredningens förslag innebär ingen utökning av arbetsuppgifter eller 
ambitionshöjning vad gäller vilka av Socialnämndens arbetsuppgifter som ska 
utföras utanför normal arbetstid utan inriktningen är att säkerställa att det finns en 
lämplig organisation för att kunna hantera de arbetsuppgifter som inte kan vänta till 
nästkommande vardag och att kvalitet och rättssäkerhet för medborgarna 
säkerställs. 

Utredningens förslag innebär i korthet att två tjänstemän på handläggarnivå, 
socialsekreterare/LSS-handläggare/biståndshandläggare har beredskap utanför 
normal arbetstid. En första linjens chef har beredskap som stöd till handläggare 
samt för arbetsmiljöansvar. Socialnämndens ordförande, vice ordförande eller 
särskilt namngiven ledamot har beredskap för att kunna fatta beslut som inte kan 
delegeras till tjänsteman. Ingången till beredskapen är fortfarande via 112 och den 
mjuka hänvisningen behålls för att så få samtal som möjligt ska bli aktuella. 

Utredningen visar att det finns fördelar med en tjänstemannaberedskap ur flera 
perspektiv. För medborgarna innebär det en kvalitetssäkring och en ökad 
rättssäkerhet. För medarbetare och chefer innebär det ett förtydligande av vilket 
ansvar man har utanför ordinarie arbetstid vilket förbättrar den psykosociala 
arbetsmiljön. 

En tjänstemannaberedskap innebär en ökad kostnad med 621 580 tkr per år för 
socialnämnden. 

Innan en tjänstemannaberedskap kan vara i drift behöver beslutet förankras i 
förvaltningen och med fackliga organisationer. Avstämning mot personalkontoret 
vad gäller ersättning och arbetstidsregler behöver genomföras. Viss förändring av 
delegationsordningen kan vara aktuell. 

Skäl att ha tjänstemannaberedskap 
Nuläge 
Idag hänvisas medborgare i Piteå kommun att ringa 112 då de ser behov av att 
komma i kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid. Idag ingår en s.k. mjuk 
hänvisning vilket innebär att larmoperatör ställer frågan till den som ringer om 

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 
ärendet kan vänta till nästkommande vardag. Om den 
som ringer inte vill vänta kopplas samtalet vidare till jourtelefon och mottagare av 
samtalet är socialnämndens ordförande, vice ordförande eller särskilt namngiven 
ledamot. Den politiker som tar emot samtalet gör en första bedömning om ärendet 
kan hänvisas till nästkommande vardag eller vidare till annan huvudman. I de fall 
politiker inte kan bedöma detta kontaktas första linjens chef alternativt 
verksamhetsområdeschef inom respektive verksamhetsområde för i första hand 
rådfrågning. I andra hand lämnas ärendet över att handläggas av nämnda chefer. 
Det är då upp till respektive chef att bedöma om ärendet kan hanteras per telefon 
eller om någon behöver åka ut för att göra bedömning eller agera. Chef agerar själv 
eller kontaktar då någon handläggare inom respektive verksamhetsområde som 
bedöms ha möjlighet att göra detta. Det finns idag ingen beredskap eller krav för 
tjänstemän att vara tillgängliga. Den ersättning som utgår är vid de tillfällen någon 
tjänsteman blir uppringd av politiker. 

De brister som finns i nuvarande system kan sammanfattas i att det finns risk för 
brister i tillgänglighet, risk för att bedömning inte kan göras av behörig tjänsteman, 
brister i dokumentation och brister i arbetsmiljö för de tjänstemän som blir 
kontaktade. 

Lagstiftning 
Att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen slås fast i 
socialtjänstlagen 2 kap 2 § (SoL). 

Socialnämndens uppgifter finns reglerade i 3 kap 1 § SoL. Bland annat anges i 
detta lagrum att till socialnämndens uppgifter hör att ”svara för omsorg och service, 
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer 
och enskilda som behöver det”. 

Av socialtjänstlagens 3 kap. 6 § framgår att socialnämndenämnden bör även i 
övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och 
liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet. 

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § SoL, där det framgår att ”Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning… och för sin livsföring i övrigt”. 

I 5 kap 1 § SoL återfinns socialtjänstens ansvar för barn och unga och i 5 kap 9 § 
SoL socialtjänstens ansvar för missbrukare. 

Skyldigheten att bistå brottsoffer (bl. a. personer som har utsatts för familjerelaterat
våld) finns i 5 kap 11 § SoL. Även i Socialstyrelsens riktlinjer för våld i nära 
relationer anges att relationsvåld ofta uppkommer utanför kontorstid och att det 
därför är av vikt att socialtjänsten kan möta det behovet. 

Socialnämnden har ett ansvar för att verksamheten ska vara av god kvalitet vilket 
regleras i 3 kap 3 § SoL. ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
För utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig 
utbildning och kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.” Detta avser även insatser som utförs utanför normal 
arbetstid. 

Även om det inte är specificerat så gäller socialnämndens ansvar utifrån 
lagstiftningen även utanför kontorstid när det gäller frågor som inte kan vänta till 



      
       

            
              

               
           

           
  

            
           

           
            

 

           
           

           
    

            
               
            

          
       

           
           

              
         

            
             

          

           
          

       

        
            

             

 
               

          
          

            

3 
nästkommande vardag. Genom införande av en 
tjänstemannaberedskap förbättras förutsättningarna för att möta detta krav. 

Medborgarperspektiv 
Sociala problem uppstår även utanför normal arbetstid och kan vara av brådskande 
karaktär. Det kan t.ex. barn som behöver skydd, våld i nära relation, missbruk och 
äldre personer som inte kan klara sig själv. I dessa fall är det ur ett 
medborgarperspektiv viktigt att socialnämnden kan agera åtminstone för att lösa ut 
den akuta situationen. Den typen av uppkomna situationer motsvaras också av 
lagstiftningens intentioner. 

Det finns i vissa fall efterfrågan från medborgarna att socialtjänsten ska vara 
tillgänglig utanför kontorstid även i frågor av mindre brådskande karaktär. Det 
finns dock inte skäl att utifrån syftet med en tjänstemannaberedskap tillgodose 
denna efterfrågan utan det skulle snarare handla om en ambitionshöjning vad gäller 
tillgänglighet. 

Sammantaget skulle Piteå kommuns medborgares behov av socialt skydd eller stöd 
utifrån lagstiftningens intentioner på ett bättre sätt kunna mötas genom införandet 
av en tjänstemannaberedskap utan att det innebär en ambitionshöjning vad gäller 
typen av ärenden som hanteras. 

Barnkonsekvensanalys 
Införande av en tjänstemannaberedskap bedöms vara till gagn för barn och unga. 
Barns rätt att uppmärksammas och inte fara illa samt vid behov få hjälp, stöd eller 
skydd utanför normal arbetstid har större möjlighet att tillgodoses. T.ex. kan rutiner 
för skydds- och förhandsbedömning följas även utanför normal arbetstid. Kvalitet 
på dokumentation kan upprätthållas på ett bättre sätt. 

Arbetsmiljö 
Nuvarande system för att hantera situationer utanför normal arbetstid är helt
oreglerad. Även om berörda chefer formellt inte behöver vara tillgängliga upplevs 
ett ansvar att kunna utföra de arbetsuppgifter som inte kan vänta. I första hand 
berörs första linjens chefer och socialsekreterare inom verksamhetsområdet Stöd 
till barn och familjer eftersom de ärendetyperna är vanligast förekommande och de 
ärendetyper som oftast är svåra för politiker att bedöma. Det innebär en sned 
arbetsbelastning mellan de olika verksamhetsområdena för första linjens chefer och 
handläggare. 

Det upplevda behovet av ständig tillgänglighet innebär en påfrestning på den 
psykosociala arbetsmiljön som inte kompenseras genom lön, ledighet eller annat 
förutom de gångar man faktiskt behöver utföra arbete. 

En reglerad tjänstemannaberedskap bedöms klart förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön för nämnda chefer men också för de socialsekreterare som berörs då 
de kan vara förberedda och planera för att kunna arbeta då de har beredskap. 

Andra kommuner 
De flesta kommuner i Sverige har någon typ av jour eller beredskap för att hantera 
sociala frågor utanför kontorstid. Enligt öppna jämförelser för barn- och 
ungdomsvården 2017 har 83 % av kommunerna tillgång till socionomutbildad 
personal all tid utanför kontorstid året runt. För Norrbotten är siffran 50 %. 

Norrbotten: 



   

     
              

            
           

           
  

   
  
  
  
      
    
   
       
   
  

 
        

        

  
             

  
          

    
        

     
              

      
     
      
            

        
          

 
     

    
      

  
   

4 
Har beredskap Har inte beredskap 
Boden Arjeplog 
Gällivare Arvidsjaur 
Haparanda Pajala 
Jokkmokk Piteå 
Kalix Älvsbyn 
Kiruna Överkalix 
Luleå Övertorneå 

Jourverksamheter i samhället utöver socialjour 
I samhället finns ett antal olika aktörer som kan stötta och hjälpa människor vid 
kris, en del lokala, en del rikstäckande. De frivilliga organisationerna kan inte 
jämföras med kommunernas socialtjänst som ska följa socialtjänstlagen men kan i 
vissa fall var ett kompletterande stöd till medborgarna. Exempel på kompletterande 
aktörer i samhället: 

 SOS Alarm 
 Sjukvårdsrådgivningen 
 Kvinnofridslinjen 
 BRIS 
 BRIS Vuxentelefon - om barn 
 Röda Korsets telefonjour 
 Jourhavande kompis 
 UMO - din ungdomsmottagning på nätet 
 Jourhavande präst 
 Jourhavande medmänniska 

Beredskapens omfattning 
Beredskapen ska möjliggöra att socialnämndens ansvar utifrån socialtjänstlagen 
kan säkerställas inom följande områden och inom uppräknade ärendetyper: 

Barn och unga 
 Via telefon ge råd och stöd till vårdnadshavare för att situationen ska kunna 

hanteras nästkommande vardag. 
 Ta emot anmälningar som inkommer via 112 eller andra myndigheter 

(under förutsättning att 112 behålls). 
 Göra och dokumentera skyddsbedömning vid inkommen anmälan via 

telefon eller om nödvändigt via hembesök. 
 Besluta att inleda utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL till barns skydd. 
 Förbereda och verkställa beslut om omedelbart omhändertagande. 
 Verkställa beslut om jourplacering enligt SoL. 
 Medverka vid handräckning enligt 43 § LVU. 
 Medverka vid polisförhör i de fall som inte kan avvaktas till nästkommande 

vardag. 
 Erbjuda stöd till jourhem och familjehem med pågående placering. 
 Dokumentation av de insatser som görs ska göras enligt befintliga rutiner. 

Beredskapen ska inte hantera följande ärendetyper: 
 Familjerätt, tex vårdnad, boende, umgänge. 
 Råd och stöd som inte är brådskande. 
 Ansökningar om stöd. 
 Psykisk ohälsa hos barn. 
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Våld i nära relation 
 Via telefon kunna ge råd och stöd till våldsutsatta personer för att 

situationen ska kunna hanteras nästkommande vardag. 
 Ta emot anmälningar som inkommer via 112 eller andra myndigheter 

(under förutsättning att 112 behålls). 
 I förekommande fall göra och dokumentera riskbedömning vid inkommen 

anmälan via telefon eller om nödvändigt via hembesök. 
 I förekommande fall besluta att inleda utredning enligt 11 kap. 1 §. 
 Verkställa beslut om skyddat boende eller jourboendet. 

Ekonomiskt bistånd 
 Hemresa till hemkommun. 
 Akut boende, vandrarhem, campingstuga eller hotell. 
 Dokumentation av de insatser som görs ska göras enligt befintliga rutiner. 

Beredskapen ska inte hantera följande ärendetyper: 
Personer som redan har ekonomiskt bistånd. 
Nyansökningar. 

Vuxna med missbruk 
 Göra och dokumentera skyddsbedömning vid inkommen anmälan via 

telefon eller om nödvändigt via hembesök, även LVM. 
 Vid behov verkställa beslut om omedelbart omhändertagande. 
 Råd, stöd och hänvisning. 

Vuxna med psykisk ohälsa 
 Förekommer inte. 

Vuxna med funktionsnedsättning 
 Kvittering i Lifecare minst två gånger/dag under helg. 

Äldre personer 
 Då äldre personer inte hittar hem, ta reda på vart personen ska föras. 
 Äldre som inte behöver medicinsk vård men som inte klarar sig själva och 

kontakt kommer från sjukvården. 
 Kvittering i Lifecare minst två gånger/dag under helg. 

Organisation 
Politiker 
För att kunna fatta beslut i ärenden där beslut inte kan delegeras till tjänsteman 
behöver SN:s ordförande, vice ordförande eller särskilt namngiven ledamot finnas 
tillgänglig. 

Tjänstemän 
För att beredskapen ska kunna hantera samtliga ovannämnda ärendetyper krävs att 
minst en tjänsteman i beredskap har socionomexamen samt minst ett års erfarenhet 
av socialt arbete (myndighetsutövning rörande barn och unga). 

Enhetschef samt politiker har bakjour. Enhetschef kan kontaktas vid behov av stöd 
i bedömningar samt få beslut som enligt delegation ligger på enhetschef, tex 
handräckning enligt 43 § LVU. Politiker kontaktas vid behov utifrån delegation. 



          
         

         

          

  
            
       

   

         
         

     

           
              
           

          
   

              
      

               
            

              
          

  
          

             
           

            
            

            
            

        
      

  

         
           

        
   

            
           

    

6 
Delegation 
Tjänsteman i beredskap har delegation enligt delegationsordning inom både SO
och ÄO. Detta gäller både socialsekreterare/biståndshandläggare och chef. Detta 
innebär att det behövs göras en justering av nuvarande delegationsordning. 

För beslut som inte kan delegeras till tjänsteman gäller ordinarie 
delegationsordning. 

Rapportering och dokumentation 
Tjänsteman i beredskap ska ha tillgång till bärbar dator med åtkomst till 
nödvändiga verksamhetssystem. Dokumentation av förekommande ärenden ska 
göras enligt befintliga rutiner. 

Utöver dokumentation ska avrapportering av tjänstgöringen göras efter avslutad 
beredskap för statistik och uppföljning av tjänstemannaberedskapen. För detta 
behöver en särskild blankett tas fram. 

Omfattning 
Verksamheten pågår från kl 17.00 till 08.00 påföljande dag under måndag-torsdag. 
Under veckoslut börjar arbetet på fredag kl 15.00 och pågår till måndag morgon kl 
08.00. Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton börjar arbetet kl 15.00. 
Dag före trettondagen, långfredagen, Kristi himmelfärdsdag samt Alla helgons dag 
börjar arbetet kl 12.00. 

Under de dagar festivalen Piteå dansar och ler genomförs görs precis som nu en 
särskild planering för beredskap respektive aktiv tjänstgöring. 

Ingång 
Ingången är som idag via 112. Det bygger på att nuvarande avtal med SOS Alarm 
behålls. Idag ingår en s.k. mjuk hänvisning vilket innebär att larmoperatör ställer 
frågan till den som ringer om ärendet kan vänta till nästkommande vardag. Om den 
som ringer inte vill vänta kopplas samtalet vidare till jourtelefon. 

Resurser och arbetsmiljö 
En grundläggande förutsättning för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som 
nämns ovan är att två medarbetare har beredskap samtidigt. För detta talar såväl 
hälsofrämjande arbetsmiljöskäl som säkerhetsaspekter i arbetet. Att man är två i 
beredskap innebär inte att alla arbetsuppgifter behöver utföras i par. Däremot ska 
det hela tiden finnas tillgång till en kollega när arbetsuppgifterna så kräver. 
Tillgång till arbetsledning för personal som arbetar på obekväma tider är enligt 
Arbetsmiljöverket ett krav och bedöms också nödvändigt för utförandet av den typ 
av arbetsuppgifter som beredskapen omfattar. Sammantaget behöver beredskapen 
bemannas av två socialsekreterare/LSS-handläggare/biståndshandläggare samt en 
enhetschef/första linjens chef. 

I samband med beredskapstjänstgöring och vid eventuellt arbete under 
beredskapstid är den chef som har beredskap ansvarig för stöd i 
handläggning/bedömning samt för eventuella riskbedömningar vid de tillfällen 
arbete behöver utföras. 

Tjänstemän som omfattas av beredskap ska också kunna få en introduktion i 
beredskapens omfattning och syfte samt handläggning av de ärenden man inte 
arbetar med i vanliga fall. 



        
          

          

             
            

           
            

             
                

   

         
           

   

          
           

       

            

           
            

          
        

           
           

   

            
        

             
         

          
            

       

 
     

7 
Beredskapen förutsätter att det finns möjlighet att vid 
behov nyttja socialtjänstens lokaler, t.ex. för att utföra mer omfattande 
dokumentation eller i vissa speciella fall genomföra samtal eller annat. 

I första hand ska dock samtal och bedömningar både med medborgare, chef eller 
politiker kunna genomföras via telefon och det bör därför finnas en särskild 
beredskapstelefon. 

Beredskapen kan behöva tillgång till tjänstebil. Tjänsteman i beredskap ska därför 
ha möjlighet att ta hem en av socialtjänstens leasingbilar för att underlätta 
möjligheterna att utföra arbetsuppgifter som kräver bil. Det ska inte framgå av den 
bil som används att det är en tjänstebil och den kan därför inte vara märkt med 
Piteå kommun eller Socialtjänsten. 

Vid hembesök finns tillgång till bärbart gps-positioneringslarm. Inför eventuella 
hembesök ska riskbedömning genomföras med den chef som har beredskap och 
handlingsplan upprättas vid behov. 

Kostnader 
Kostnaden för dagens politikerjour är 160 000 kr/år. Införande av 
tjänstemannaberedskap enligt detta förslag innebär en kostnad på 781 580 kr/år 
under förutsättning att tiden inte överstiger 130 timmar/vecka. 

Införandet av en tjänstemannaberedskap innebär en ökad kostnad på 621 580 kr/år. 

Övrigt 
Innan en tjänstemannaberedskap kan vara i drift behöver beslutet förankras i 
förvaltningen. Det är stor skillnad på antalet ärenden från respektive avdelning och 
respektive verksamhetsområde finns olika stort behov. Därmed kan det också 
finnas olika starka drivkrafter för att införa en tjänstemannaberedskap. 

Då ett införande av en tjänstemannaberedskap innebär en förändring i nuvarande 
arbetsuppgifter finns behov av en samverkan och eventuell förhandling med de 
fackliga organisationer som berörs. 

Vad gäller beräkning av kostnader utgår den från ersättning för beredskap enligt 
gällande kollektivavtal. Avstämning mot personalkontoret behöver genomföras för 
att se om det finns skäl till någon form av undantag. Avstämning med 
personalkontoret behöver också göras för att säkerställa att arbetstidsregler följs. 

Viss förändring av delegationsordningen behöver genomföras för att säkerställa att 
de tjänstemän som har beredskap har delegation för de arbetsuppgifter de förväntas 
utföra. 

Informationen på pitea.se behöver uppdateras med nödvändig information 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef Stöd till barn och familjer 

https://pitea.se


 

  

 

 

 

Tjänstemannaberedskap 
Timlön 14 % Timlön Kr/vecka Timlön * 110 % Timlön*110% Kr/vecka 

Mån-tor 17.00-08.00 172 timmar/mån Fre-mån 17.00-08.00 

1 Socialsekreterare 34000 kr i lön per månad 60 timmar 28 1 660 63 timmar 58 3 665 

1 Socialsekreterare 34000 kr i lön per månad 60 timmar 28 1 660 63 timmar 58 3 665 

1 enhetschef 41000 kr i lön per månad 60 timmar 33 2 002 63 timmar 70 4 419 

Alternativ 1, ej över 130 tim/vecka schemalagt 

Alternativ 2, ej över 130 tim/vecka schemalagt 

Total kostnad 

781 580 

1 252 800 

776 042 

1 243 923 

Alternativ 1, över 130 tim/vecka schemalagt 

Alternativ 2, över 130 tim/vecka schemalagt 

851 139 

1 712 258 

845 108 

1 352 533 

Kostnad idag Politikerberedskap 160 000 

Skillnad i kostnad mellan alternativ 1 ej över 130 tim/vecka och politikerberedskap 

621 580 

Övertidstimmarna 20 har vi räknat med att det är samma lika som vid politikerberedskap. 

Roger berörde dock att det kan bli någon fler övertidstimme pga. att Socialsekreterarna ev. kanske åker ut  vid några fler tillfällen eftersom 

det finns bättre möjligheter. 

Över 130 timmar innebär att det blir en dyrare timtaxa än om man schemalägger under 130 timmar per vecka, 

detta är baserat på fackliga förhandlingar. 



Totalt kr/vecka Totalt kr/år 

5 325 276 901 

5 325 276 901 

6 421 333 890 

887 692 

Över 130 timmar per vecka Annan taxa 

17 55 

17 55 

17 67 

941 

941 

1 135 

60 tim-17 tim =43 timmar 

43 28 1 204 

43 28 1 204 

43 33 1 419 

63 58 3 654 

63 58 3 654 

63 70 4 410 

Socialsekreterare med mer än 130 tim schemalagd tid 

Enhetschef med mer än 130 tim schemalagd tid 

Per vecka Per år 

5 799 301 544 

6 964 362 110 
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Handlingsplan rekrytering 
familjehem 



 

  

  
   

               
              

           
               

            
                

          
               

 
  

               
            
            

               
             

           
            

     
 

               
              

                
                 

           
             

          
             

              
     

 
             

             
              

            
   

 
 

               
                 

    

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-13 
Dnr 18SN263 

Handlingsplan rekrytering familjehem 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslagen handlingsplan. 

Ärendebeskrivning
Familjehemsgruppen är en grupp inom Stöd till Barn och Familjer som bland annat har som 
ansvar att rekrytera och utreda familjehem och kontaktfamiljer till barn i Piteå kommun som 
beviljats insatsen. Familjehemsgruppen skapades 2001 som en specialistfunktion för att bland 
annat säkerställa kvaliteten hos de familjer som socialtjänsten anlitar och i det stöd de erbjuds. 
Grundläggande för att kunna bedriva familjehems- och kontaktfamiljsvård är att det finns 
familjer som vill och kan ta emot de barn som beviljats insatsen i sin familj. Socialtjänstlagen 
fastställer att kommunen har skyldighet att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer. 
Varje barn som beviljas insatsen familjehem eller kontaktfamilj ska få en familj som kan möta 
barnets behov. 

Problembeskrivning 
Socialsekreterare runtom landet vittnar om att det de senaste åren blivit svårare och svårare att 
rekrytera familjehem och kontaktfamiljer till de barn och ungdomar som fått insatsen 
beviljad. De traditionella familjehemmen, som förut ofta fanns på landsbygden, finns inte 
kvar i samma utsträckning och socialtjänsten måste idag nå ut till nya grupper. Socialtjänster i 
närområdet verkar på en och samma marknad av familjehem och kontaktfamiljer, en marknad 
som är konkurrensstyrd. Antalet företag som bedriver förstärkt familjehemsvård har de 
senaste åren ökat markant och konkurrensen mellan kommunerna och företagen att hitta 
familjehem har därmed blivit än större. 

Samtidigt som de familjer som ställer upp för dessa uppdrag förändrats ser vi en utveckling 
där de barn och ungdomar som beviljas insatsen ofta har svårare och mer komplex 
problematik än tidigare. Detta ställer högre krav än tidigare på de familjer som ska ta emot 
dessa barn och ungdomar, vilket i sin tur innebär att det blir ännu svårare att hitta familjer 
med dessa resurser. Socialnämnden förespråkar att vi ska arbeta med hemmaplanslösningar, 
det vill säga hitta andra lösningar för institutionsnära ungdomar eller ungdomar med svår 
psykisk problematik som exempelvis självskadebeteende. En lösning som ofta förutsätter 
möjlighet till familjehemsplacering. Idag har vi inte familjer som har förutsättningar att emot 
dessa ungdomar i sin familj utan blir då tvingade att vända oss till förstärkta 
familjehemsföretag med fördyrade kostnader som följd. 

Sammantaget gör det att socialtjänsten den närmaste tiden står inför en stor utmaning. 
Vi behöver mobilisera. Uppgiften blir att lyckas hitta fler- och särskilt resursstarka familjer. 
För att lyckas med detta behöver socialtjänsten finna nya vägar och nya metoder för 
marknadsföring och rekrytering behöver utarbetas. Detta arbete skall ske i samarbete med 
Piteå kommuns informationsenhet. 

Syfte 
Att genom intensifiera arbetet att hitta fler familjehem och att arbeta vidare med de familjer 
som vi redan samarbetar med för att kunna behålla dem för fortsatta uppdrag och att de ska 
kunna ta emot fler placeringar. 



 

 
            

       
 

              
           

 
        

 
 

               
    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-13 
Dnr 18SN263 

Att hitta särskilt resursstarka familjer, egna ”förstärkta” familjehem, för kontraktering av 1-2 
platser. Detta för att kunna genomföra hemmaplanslösningar 

Att hitta fler kontrakterade jourfamiljehem för att kunna möte behovet av kortare placeringar i 
akuta situationer och under utredningstiden. Ett av jourfamiljehemmet skall vara djur-och 
allergifritt. 

Hitta nya metoder för marknadsföring och rekrytering av uppdragstagare. 

Genomförande 
Att anställa en familjehemshandläggare på heltid under 6 månader för att göra det möjligt att 
arbeta med rekrytering enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

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

Carin Boström 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



   

    
 

Ärende 14 

Information om avveckling av 
Träffpunkten Öjebyn 



 

     

  
             

    

           
            

              
             

            
              

          
             

       

  

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-13 
Dnr 18SN277 

Information om avveckling av Träffpunkten Öjebyn 

Förslag till beslut
Information har delgetts socialnämnden att avdelningen Stöd och omsorg har för avsikt att
avveckla verksamheten Träffpunkten i Öjebyn 

Ärendebeskrivning
Aktuell uppföljning av verksamheteten visar på att besökarantalet succesivt sjunker. Tidigare 
uppföljningar har gjort på verksamheten, detta år 2009 samt 2013. Samtliga uppföljningar 
visar på ett sjunkande deltagarbesök. Stöd och omsorg har för avsikt, grundat på senaste 
uppföljning gjord april 2018 att avvecklar verksamheten. Tanken är att rikta medel och 
personal till Träffpunkten Café Ernst på Storgatan i centrala Piteå. Avdelningschef bedömer 
med underlaget att det inte finns ekonomisk bärighet för fortsatt drift av verksamheten i
Öjebyn. Målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar uttrycker ett behov av en 
gemensam Träffpunkt, dock så får verksamheten i centrala Piteå vara den vi hädanefter 
hänvisar till, detta med utökat program och innehåll. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Uppföljning 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Information om intensivt stöd till 
barn och unga 



 

       

  
         

            
            

              
             

                
                
   

            
             

            
 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-31 
Dnr 18SN341 

Information om intensivt stöd till barn och unga 

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar information om intensivt stöd till barn och unga 

Ärendebeskrivning
På uppdrag, och med medel från Innovationsfonden, så har verksamhetsområdet Barn och 
familjer skapat förutsättningar för att göra en översyn samt utöka den öppenvårdsverksamhet 
som skall vara medborgarna till gagn. Tanken är att öka tillgänglighet till öppenvård då 
behovet och efterfrågan ökar i volym. Verksamheten kommer samtidigt göra en översyn i 
metodstöd då vi ser ökat behov i vissa familjer av praktiskt och pedagogiskt stöd. Det behov 
som efterfrågas och behövs kan innebära en anpassning av när, och på vilka tider på dygnet 
som öppenvården är tillgänglig. 
Utöver detta så intensifieras det uppsökande och förebyggande innehållet i öppenvården, det 
arbetet kommer att genomföras i ett utökat samarbete med polis, skola samt övriga 
förvaltningar som möter målgruppen i sitt uppdrag, såsom Samhällsbyggnad och Kultur park 
och fritid. 

Beslutsunderlag 

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

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

  
   
    

Ärende 16 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 2 2018
Äldreomsorg 



 

     
    

  
  

            
             

          
          

    

     
  

       
  

            
             

            
             
     

            
           

          

                 
           

               
                
               

     

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN45 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård kvartal 2 2018 Äldreomsorg 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Enligt statistikrapporten för kvartal 2 har det skett viss minskning av biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som det har skett en ökning av antalet hälso- och sjukvårdstimmar 
som hemsjukvården köper av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har minskat medan det har 
skett ökning inom hemsjukvården. 

Hemtjänsttimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 
Kvartal 1 Kvartal 2 
Januari 785/688 April 781/681 
Februari 785/683 Maj 787/682 
Mars 784/685 Juni 780/672 

Hälso- och sjukvårdstimmar per dag/antal omsorgstagare per månad 
Kvartal 1 Kvartal 2 
Januari 21/60 April 23/67 
Februari 22/65 Maj 24/67 
Mars 24/65 Juni 25/68 

Under kvartal 2 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar minskat med i genomsnitt 2 
timmar/dag samtidigt som antalet brukare minskat med i genomsnitt sju personer jämfört med 
kvartal 1. Motsvarande siffror för hemsjukvården visar på att hälso- och sjukvårdstimmarna 
har ökat med i genomsnitt 1,67 timmar/dag samtidigt som andelen omsorgstagare har ökat 
med i genomsnitt fyra personer. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i långtgående 
utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande och komplexa 
omvårdnadsbehov genom att dessa tillgodoses av hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser. 

För de personer som har behov av särskild boendeform finns i dagsläget inte alltid en plats att 
tillgå omgående varför behoven istället ska fortsätta tillgodoses i ordinär boendeform. 
Tillvaron för den enskilde kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den 
enskildes efterfrågan och behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av 
avlösning på avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i det 
ordinära boende genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 



 

            
           

            
         

            
              

           
         

             
     

              
                 

               
      

              
           
                

       

             
            
       

           
           

 

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN45 

Verksamhet 
Målet om hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att enskilda i långtgående 
utsträckning kan fortsätta bo i ordinär boendeform trots omfattande omvårdnadsbehov genom 
att dessa tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. En annan konsekvens av 
målet är att det genererar hemtjänst samt hälso- och sjukvårdstimmar. 

Signifikant för målgruppen är fluktuerande tillstånd med snabba förlopp och förändringar av 
behov vilket får en direkt inverkan på hemtjänstens resurser, bemanning och ställer höga krav 
på utförarnas kapacitet och flexibilitet i planering och omställning. Planerings- och 
omställningsarbetet ansvarar hemtjänstchefer för och framförallt hemtjänstens personal vilket 
upptar resurser från omsorgs- och vårdarbetet på fältet i ett ibland ansträngt bemanningsläge. 
Hemsjukvården påverkas på samma sätt. 

Timmarna inom hemtjänst och hälso- och sjukvården påverkas även av att personer i behov 
av särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår och får i 
stället fortsätta vistas i det ordinära boendet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande 
behov av insatser från hemtjänst och hemsjukvård. 

Att personer kvarstannar på Trädgårdens äldrecentra i väntan på plats i särskilt boende kan 
innebära konsekvensen att enskilda personer aktuella för heldygnsbedömning eller vistelse för 
avlösning inte kan beredas plats i samtid för när behoven uppstår vilket också kan ha en 
inverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmar. 

Konsekvenserna av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten- och hälsovården 
med ny process kommer utkristallisera sig allteftersom implementeringen fortgår, men en kan 
vara påverkan på hemtjänst och hälso- och sjukvårdstimmarna. 

Budget 
Budgetering på cirka 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående 
och månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom för hälso- och 
sjukvården. 

Beslutsunderlag 

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

Petra Stridsman 
Enhetschef Myndighetsutövning ÄO 
Socialförvaltningen 



   

    
   

   

Ärende 17 

Information om erbjudande om 
gratis influensavaccinering för 

brukarnära personal i 
socialtjänsten 



 

      
    

  
 

             
           

            

                
                  

          

            
             

                
  

     
                 

                 
             

                 
              

                   
                 

                      
  

        

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-04 
Dnr 18SN274 

Information om erbjudande om gratis influensavaccinering 
för brukarnära personal i socialtjänsten 

Förslag till beslut 
Godkänna informationen 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen erbjöd på försök gratis influensavaccin till de anställda vid Berggårdens vård- och 
omsorgsboende samt till hemtjänstgrupperna City, Södra hamn och Västra kajen inför 
influensasäsongen 2017. Syftet var att minska smittspridningen bland de äldre och personalen. 

Totalt erbjöds 93 personer vaccin. 24 personer (ca 26 %) antog erbjudandet. Kostnaden då var 230 
kr/vaccin och totalt kostade försöket 5 520 kr. Av de vaccinerade insjuknade 3 personer (ca 1,5 %). Av 
de 69 personer som avstod insjuknade 14 personer (ca 20 %). 

Socialtjänstens ledningsgrupp har tagit del av utvärderingen och beslutat att inför influensasäsongen 
2018-2019 erbjuda gratis vaccin till socialtjänstens personal som arbetar brukarnära. Det handlar om 
cirka 700 anställda i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. Totalt 1200 personer kommer att 
erbjudas vaccinering. 

Ett räkneexempel inför influensasäsongen 2018-2019: 
Om 25 % (300 personer) antar erbjudandet blir kostnaden för vaccineringen ca 69 000 kr beräknat på 
samma pris som 2017. Sjuklönekostnaden från dag två för en undersköterska är ca 650 kr/dag. 69 000 
kronor motsvarar kostnaden på ca 100 sjukdagar (ingen karensdag). Minskas sjukfrånvaron för dessa 
300 personer med totalt 100 dagar så är kostnaden för vaccineringen intjänad. Sen är den stora vinsten 
för verksamheterna och de vi sköter om att vi har ordinarie personal på plats. 

Regionens målsättning är att 75 % av de anställda ska vaccinera sig. 2017 gjorde de en stor drive och 
lyckades då få 50 % av de anställda i primärvård och sjukhus att anta erbjudandet. För socialtjänstens 
del tror vi inte att vi lyckas få så många att anta erbjudandet i år men vi har en målsättning att antalet 
ska öka succesivt. 

HSL chefen arbetar fram en rutin för erbjudandet. 

Beslutsunderlag 

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

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



   

   
    

Ärende 18 

Information om vårdnära 
servicetjänster som försök på 

Berggården 



 

       

  
         

              
            

              
               

          

    
          
    
          

         
    
            
       
    

            
           

              
          

     

                
               

           
               

      

        

  
          
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-10 
Dnr 18SN253 

Information om vårdnära servicetjänster som försök på 
Berggården 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen om vårdnära servicetjänster som försök på Berggården 

Ärendebeskrivning 
Vi ser ett kraftigt ökande antal äldre samtidigt som vi har stora utmaningar med 
kompetensförsörjningen och dessa kommer förmodligen att öka. Det kommer att krävas ett 
flertal åtgärder för att klara den sammanvägda utmaningen. Vi behöver arbeta med att nyttja 
kompetensen på rätt sätt, det vill säga att arbetsuppgifter särskiljs så att vi nyttjar rätt 
kompetens till rätt arbetsuppgift. Alla kan inte längre göra allt. 

Kort sammanfattning av våra utmaningar: 
• Svårt att hitta tillräckligt med personal som har rätt kompetens 
• Personalen upplever hög arbetsbelastning 
• Undersköterskor utför arbetsuppgifter som man inte behöver ha undersköterskeutbildning 
för– vårdnära service ex städning, tvätt, uppackning av varor 
• Verksamheten har hög sjukfrånvaro 
• Mycket arbete med att ordna vikarier som är tidskrävande och skapar frustration 
• Verksamheten behöver arbeta med kvalitetsförbättringar i vården 
• Förbättra arbetsmiljön för personalen 

Vi startar därför ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall, vid 
Berggårdens vård- och omsorgsboende. Projektet påbörjas 2018-10-01 och utvärderas efter 6 
månader. 

Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 
Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 
sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

Innan projektets start skickas en enkät ut till både personal och brukare/ anhöriga för att ha 
något att jämföra med vid utvärderingen. Kostnaden för Samhall är 13 250 kr/ vecka och 
finansieras av centralt konto på äldreomsorgen om inte medel erhålls från innovationsfonden. 
Huvudmålet är att projektet ska falla väl ut och leda till att projektet permanentas och 
implementeras vidare i våra övriga särskilda boenden. 

Projektet är informerat i facklig samverkansgrupp samt på Berggården. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Kostnader för förbrukningsartiklar 



 

  

  
             

       
  

                
   

               
 

          
    

           

              
            

    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-14 
Dnr 18SN318 

Kostnader för förbrukningsartiklar 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att införa möjlighet till individuell avgift av 350 kr/månad/boende eller 475 
kr/månad/hushåll för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens Vård-och omsorgsboenden. 

Förändring föreslås gälla from 1 januari 2019 samt att indexuppräkning av nya avgifter ska ske årligen 
enligt Omsorgsindex från SKL. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen har efter uppdrag utrett möjligheten att erbjuda boende att betala en avgift per månad 
för förbrukningsartiklar. 
Förbrukningsartiklar: Toalett- och hushållspapper, glödlampor, tvätt- och sköljmedel, utrustning till 
disk, rengöringsmedel, borstar, svampar, soppåsar. 
Hygienartiklar: Ett bassortiment av produkter som tvättlappar, tandkräm, tvål, schampo och balsam. 

Avgiften läggs separat och bakas inte in vid beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme. Då 
belastas inte kommunala medel. Föreslagen avgift är baserad efter kontakt med andra kommuner. 

Beslutsunderlag
Underlag till beslut– Förbrukningsartiklar 

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

Eva-Lena Lundberg 
SocialförvaltningenSocialförvaltningen 
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Underlag till beslut– Förbrukningsartiklar vård- och 

Fördelar: 
Allmänna samordningsvinster för personal i och med förenklade rutiner 
för inköp, lagerhållning och hantering av förbruknings-och hygienartiklar. 
Föreslaget system innebär för brukaren och dess anhöriga en underlättnad 
i och med att man inte behöver hantera vare sig anskaffning eller 
lagerhållning av aktuella artiklar. 
Inkontinenshjälpmedel och medicinska hygienartiklar hanteras enligt
sedvanlig praxis av ansvarig sjuksköterska och läkare. Önskar brukaren 
någon speciellt produkt går det utmärkt att själv komplettera med det. 

Ekonom: 
Finns inga synpunkter kring implementering i det ekonomiska systemet. 

Underlag: 
Vid kontakt med Socialstyrelsen uppges ingen specifik detaljinformation 
bakom rubriken Hygien i riksnormen för försörjningsstöd SoL 4 kap 1§. 

Ett 10-tal kommuner runt om i Sverige har kontaktats per telefon 
angående system för debitering och hantering av förbruknings- och
hygienartiklar på vård & omsorgsboenden. Även studie av aktuella 
kommuners hemsidor och vilka allmänna uppgifter där finns att tillgå vad 
gäller avgifter för vård & omsorgsboenden. 
De flesta av intervjuade kommuner har erbjudit individuella ej valbara 
rutiner för detta i 10-20 år med gott resultat. 
De kommuner som debiterar för enbart förbrukningsmaterial uppvisar 
avgifter från 90-200 kr/månad/individ. 

*Arjeplogs kommun har en generell avgift på 200 kr/månad/individ 
inbakat i boendekostnaderna, vilket då påverkar förbehållsbeloppet. De 
har inga redovisade siffror vad gäller utfallet av detta. 
*Kalix kommun har sedan år 2000 ett enhetligt debiteringssystem för 
både förbruknings- och bassortiment av hygienartiklar ingående i 
boendekostnaderna. Avgiften ligger på 344 kr (inkl
moms)/månad/individ. Även 1 LSS boende har infört systemet. 
*Norsjö kommun i Västerbotten har sedan år 2006 samma system som 
Kalix kommun till en individuell månadskostnad på 350 kr. Ifall 



        
         

        
     

       

            
             

            
       

        
    

       
        

  
         

          
    

maka/make/sambo förhållande gäller en gemensam kostnad på 475 
kr/hushåll. I paketet för förbruknings- och hygienartiklar ingår följande 
artiklar: tandkräm, tvål, duschtvål, schampo, tvättlappar, toalett- och 
hushållspapper, haklappar, engångshandskar, glödlampor, servetter, 
skurmedel, tvätt- och sköljmedel, diskmedel, sanitetsrengöringsmedel och 
klädvårdsartiklar. 
*Skellefteå kommun har sedan ca 15 år en frivillig tilläggsavgift som ej 
räknas in i den lagstadgade högsta avgiften på 2044 kr eller i kommunens 
garantibelopp. Denna uppgår till 408 kr som 95 % av aktuella brukare 
inom äldreomsorgen antar och ämnar täcka egenavgifterna för 
- hälso- och sjukvårds från landstinget upp till högkostnadsskyddet 
-förskrivna läkemedel upp till högkostnadsskyddet 
-sjukresor som landstinget subventionerat upp till ett högkostnadsskyddet 
-sjukvårdande fotvård och förebyggande fotvård efterfrågat av en 
boendechef eller sjuksköterska. 
-det som kallas nödvändig tandvård upp till högkostnadsskyddet och 
egenavgifter för sjukresor till denna tandvård, förutsatt att personen har 
tandvårdsstödintyg, så kallat grönt kort 



   

    
   

Ärende 20 

Ändrade rutiner för handläggning 
och utbetalning av 

föreningsbidrag 



 

       

  
            

       

         
        

            

        
     
     
     

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-29 
Dnr 18SN312 

Ändrade rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta nya rutiner för ansökan och utbetalning av föreningsbidrag enligt 
förslag 1, för alla tre föreningsbidrag från socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom önskemål att tidigarelägga utbetalning av föreningsbidraget inkommit fick 
verksamhetsutvecklare uppdraget att se över möjligheterna att förändra detta. 
Tre olika förslag finns framtagna och förslag 1 förändrar såväl ansöknings- och 
utbetalningstiden. 

Beslutsunderlag 
1. Utkast till nya rutiner för de tre bidragen 
2. Utkast till ansökningsblankett för KFR 
3. Utkast till ansökningsblankett för KPR 
4. Utkast till ansökningsblankett för KTR 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

         

       

             
              

            

             
                 

               
                 

               
           
              

         
      
      
      

       
                  

              
              

                
          
                

          

       
           

 
 

Föreningsbidrag 

2018-07-30 

Rutiner för ansökan och utbetalning av Socialnämndens föreningsbidrag 

Bakgrund 
Eftersom synpunkter att utbetalning av föreningsbidraget bör komma tidigare på året inkommit från 
förening i KFR fick verksamhetsutvecklare uppdraget att se över möjlighet att förändra. Hittills har 
föreningsbidraget utbetalats i slutet av juni, dvs när halva året redan passerat. 

Resultat 
Förslag 1. Att tidigarelägga ansökningstiden för att åstadkomma utbetalning i januari varje år. 
Det innebär att ansökan för 2019 ska vara inlämnad senast 30/9 detta år. Det föreningarna då kan 
skicka in är årsredovisning samt bokslut från förra året. De kan också skicka in årsmötesprotokoll, 
verksamhetsplan samt budget för detta år. Vi kan även begära att de skickar in ett utkast till 
verksamhetsplanering och budget för nästa år. Min bedömning är att dessa dokument ger ett tillräckligt 
bra underlag för att kunna åstadkomma en tidigareläggning av ansöknings- och utbetalningsrutiner. 
Det ger också föreningarna en bättre förutsättning att få arbeta med bidraget under hela året. 
Bilaga 1. Utkast till nya rutiner för de tre bidragen 
Bilaga 2. Utkast till ansökningsblankett för KFR 
Bilaga 3. Utkast till ansökningsblankett för KPR 
Bilaga 4. Utkast till ansökningsblankett för KTR 

Förslag 2. Att behålla ansökningstid men ändra utbetalningsförfarandet. 
Det innebär att de föreningar som beviljats bidrag detta år och fått hela årets summa utbetald i juni 
dessutom får halva årets beslutade summa utbetald i januari 2019, som ett förskott för vårterminen. 
Själva ansökningsförfarandet behålls då i nuvarande form vilket innebär att när ansökan inkommit och 
handläggning är klar kommer socialnämnden att fatta beslut på nästa års summa i juni. Därefter får 
varje förening utbetalt beslutad summa, dvs det som kvarstår efter januariutbetalningen. 
Detta förslag innebär att föreningarna får bidragspengar att jobba med redan i januari månad men det 
innebär även ett visst merarbete för 2 utbetalningar under samma år. 

Förslag 3. Att behålla nuvarande ansökningstid och utbetalningsförfarande. 
Det innebär att ingen förändring görs vare sig för ansökan eller utbetalning. 

Carina Westbom 
Verksamhetsutveckare SO 

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

www.pitea.se


      

 
 

   
                                                                      

 

   

      
   
   
   

         
        

           
     

          
         

          
  

              
             

        

 
 

           

           
   

 
         
        
       

     
            
       

 
          

          
           

  

Riktlinjer för socialtjänstens föreningsbidrag 

Målgrupper är de föreningar inom verksamhetsområdena för; 
 KTR – Kommunala tillgänglighetsrådet 
 KPR – Kommunala pensionärsrådet 
 KFR – Kommunala förebygganderådet 

Länsföreningar erhåller anslag från länsmyndigheterna (i första hand från 
landstinget eller länsstyrelsen). Undantagsvis kan kompletterande bidrag beviljas 
från socialnämnden om det kan anses motiverat ur verksamhetssynpunkt och direkt 
vänder sig till kommuninnevånare i Piteå. 

Regionala föreningar kan förekomma där fler län och kommuner är inblandade. 
Eventuella bidrag till sådana föreningar ska vara motiverade ur verksamhets-
synpunkt och endast avse den del av verksamheten som omfattar 
kommuninnevånare i Piteå. 

Lokala föreningar i Piteå erhåller bidrag i enlighet med dessa riktlinjer, i vissa fall 
finns medlemmar i lokala föreningar som bor i andra kommuner. Bidraget kan då 
reduceras i relation till förhållandet Piteåbor – andra kommuninnevånare. 

Allmänna bestämmelser 
Formella krav 
 Organisationen ska ha varit verksam under minst tolv månader inom Piteå 

kommun 
 Föreningen ska ha antagna stadgar och minst tio medlemmar som betalat 

medlemsavgift under föregående verksamhetsår 

Övriga krav 
 Föreningen ska ha en tydlig socialpolitisk inriktning på sin verksamhet 
 Föreningens inriktning ska ha positiv betydelse för socialnämndens verksamhet 
 Föreningens verksamhet ska inrymmas inom målgrupperna för KTR/KPR/KFR 

1. Bidragets utformning KTR, KPR och KFR 
Till föreningarna tillhörande KTR, KPR och KFR lämnas bidrag med ett belopp 
per förening och ett belopp grundat på medlemsantal. 

2. Verksamhetsbidrag KFR 
Föreningarna tillhörande KFR kan även ansöka om ett verksamhetsbidrag på 
särskild blankett. Bidraget ska användas till olika verksamheter och aktiviteter. 
Vid beslut om verksamhetsbidrag tas hänsyn till hur väl föreningen uppfyllt 
tidigare beviljat verksamhetsbidrag. 
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Uppföljning av bidrag 
Kontroller kan utföras genom socialtjänsten eller kommunens revision. För detta 
ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka 
riktigheten i de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag för de fyra 
sista åren. 

Om den lokala organisationen lämnat oriktiga uppgifter eller missbrukat tilldelade 
medel kan detta medföra att organisationen blir återbetalningsskyldig och avstängd 
från bidrag. 

Gällande verksamhetsbidraget (KFR) redovisas detta i föreningens verksamhets-
berättelse och ekonomiska redovisning, alternativt genom särskild redovisning. 
Då kontrolleras att givet bidrag använts till det ändamål som angivits i ansökan. 
Om verksamheten förändras under bidragsåret på så sätt att medlen inte kan 
användas ska detta meddelas socialnämnden. 

Ansökningsprocess 

Tidslinje; 

Förra året Detta år Nästa år, bidragsåret 

Ansökan senast 30/9 Bidraget utbetalas i jan 

Ansökan inlämnas till socialnämnden senast den 30/9 detta (innevarande) år. 
I ansökan medsänds: 

1. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från förra året 
2. Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget för detta år 
3. Enkel beskrivning av nästa års verksamhetsplanering och budget 

Socialnämnden beslutar om bidragen i december. 

Utbetalning 
Utbetalning sker i januari för bidragsåret. 

Kontaktpersoner/handläggare inom socialtjänsten 

KTR och KFR KPR 
Carina Westbom Helena Sandström 
Stöd och omsorg Äldreomsorgen 
Tfn: 0911 – 69 60 43 Tfn: 0911 – 62 62 52 
e-post: carina.westbom@pitea.se e-post: helena.sandstrom2@pitea.se 
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Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
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Kommunala förebygganderådet (KFR) 

Socialnämnden 
Stöd och omsorg (KFR) 
Piteå kommun 

Ansökan om föreningsbidrag för år ………… 
Föreningens namn; .......................................................................................................................... 

Postadress; ....................................................................................................................................... 

Besöksadress; .............................................................................Telefon ....................................... 

Kontaktperson;............................................................................Telefon (dagtid) ........................ 

Kontouppgifter; (Bank/PG/BG)...................................................................................................... 

Tidslinje; 

Förra året Detta år Nästa år, bidragsåret 

Ansökan senast 30/9 Bidraget utbetalas i jan 

Nedanstående ska bifogas; 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (förra året) 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget (detta år) 
Enkel beskrivning av verksamhetsplanering och budget (nästa år) 

Följande uppgifter skall anges; 
Antal betalande röstberättigade medlemmar, bosatta i Piteå kommun 
den 31/12 föregående verksamhetsår;..............varav kvinnor ….män .... 

Medlemsavgift per medlem föregående verksamhetsår;.......................... 

Styrelsens underskrift
Vi har tagit del av socialnämndens riktlinjer. Undertecknas av två (2) firmatecknare. 

............................................................. ............................................................................. 
(namn) (namn) 

............................................................. ............................................................................. 
(funktion) (funktion) 

.............................................................. ....................................... 
Ort Datum 



      

 
 

   
                                                                      

 

  

   
 

     
  

    

       

     

     

 

       

     

 

            

 

 

Kommunala förebygganderådet (KFR) 

Socialnämnden 
Stöd och omsorg (KFR) 
Piteå kommun 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år ………… 
Föreningens namn; .......................................................................................................................... 

Ansökan avser viss verksamhet (löpande) 

Verksamhetsbeskrivning 

Beskrivning av kostnaderna för att genomföra denna verksamhet 

Summa kostnad som bidrag söks för 

Ansökan avser särskilda aktiviteter (enstaka tillfällen) 

Särskilda aktiviteter 

Beskrivning av kostnaderna för att genomföra dessa aktiviteter 

Summa kostnad som bidrag söks för 

Styrelsens underskrift 

Vi har tagit del av socialnämndens riktlinjer. Undertecknas av två (2) firmatecknare. 

............................................................. ............................................................................. 
(namn) (namn) 

............................................................. ............................................................................. 
(funktion) (funktion) 
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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Socialnämnden 
Äldreomsorgen (KPR) 
Piteå kommun 

Ansökan om föreningsbidrag för år ………… 
Föreningens namn; .......................................................................................................................... 

Postadress; ...................................................................................................................................... 

Besöksadress;...........................................................................Telefon.......................................... 

Kontaktperson;.........................................................................Telefon (dagtid).............................. 

Kontouppgifter; (Bank/PG/BG)....................................................................................................... 

Tidslinje; 

Förra året Detta år Nästa år, bidragsåret 

Ansökan senast 30/9 Bidraget utbetalas i jan 

Nedanstående ska bifogas; 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (förra året) 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget (detta år) 
Enkel beskrivning av verksamhetsplanering och budget (nästa år) 

Följande uppgifter skall anges; 
Antal betalande röstberättigade medlemmar, bosatta i Piteå kommun 
den 31/12 föregående verksamhetsår;..............varav kvinnor ….män .... 

Medlemsavgift per medlem föregående verksamhetsår;.......................... 

Styrelsens underskrift
Vi har tagit del av socialnämndens riktlinjer. Undertecknas av två (2) firmatecknare. 

............................................................. ............................................................................. 
(namn) (namn) 

............................................................. ............................................................................. 
(funktion) (funktion) 

.............................................................. ....................................... 
Ort Datum 
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Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

Socialnämnden 
Stöd och omsorg (KTR) 
Piteå kommun 

Ansökan om föreningsbidrag för år ………… 
Föreningens namn; .......................................................................................................................... 

Postadress; ...................................................................................................................................... 

Besöksadress; ..........................................................................Telefon ......................................... 

Kontaktperson; ..................................................................Telefon (dagtid)........................... 

Kontouppgifter;(Bank/PG/BG)...................................................................................................... 

Tidslinje; 

Förra året Detta år Nästa år, bidragsåret 

Ansökan senast 30/9 Bidraget utbetalas i jan 

Nedanstående ska bifogas; 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (förra året) 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget (detta år) 
Enkel beskrivning av verksamhetsplanering och budget (nästa år) 

Följande uppgifter skall anges; 
Antal betalande röstberättigade medlemmar, bosatta i Piteå kommun 
den 31/12 föregående verksamhetsår;..............varav kvinnor ….män .... 

Medlemsavgift per medlem föregående verksamhetsår;.......................... 

Styrelsens underskrift
Vi har tagit del av socialnämndens riktlinjer. Undertecknas av två (2) firmatecknare. 

............................................................. ............................................................................. 
(namn) (namn) 

............................................................. ............................................................................. 
(funktion) (funktion) 

.............................................................. ....................................... 
Ort Datum 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN319 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 - 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 2 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader. 4 st beslut avser sysselsättning, 7 st avser kontaktfamilj, 2 st kontaktperson samt 1 st 
beslut om boende vuxna. Under perioden har 7 beslut om insats verkställts, främst fördelat på
sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då matchning av 
behov ej ansetts lämplig alternativ att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 2 fanns 20 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov 
av plats på somatisk respektive demensenhet varav; 

12 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 5 av dessa 12 har 
tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 tackat ja och 2 avböjt till erbjudandet och 
kvarstannat på Villa Utkiken. 

4 har kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på 
permanent plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller 
säkerställt att återgå till ordinärt boende tills att permanent plats kunde tilldelats. 3 av 4 beslut 
är verkställda i särskild boendeform och ett ärende avslutat efter flytt till annan kommun. 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärende. Samtliga har 
tilldelats plats men tackat nej och 2 har återtagit ansökan i samband med erbjudandet varför 
ärendena är avslutade. Angivna skäl till avböjande var anhörig som vårdar som valde att 
fortsätta med det ytterligare en tid, att dublettrum på demensboendet Mogården ej ansågs 
skäligt, en upplevelse vid påseende av tilldelad plats att blivande medboende var för långt 
gångna i sin demenssjukdom respektive att en tid efter inflyttning på särskilt boende i 
hemkommunen trivdes personen så bra att boende i Piteå inte längre var aktuellt. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Stöd och omsorg 



 

           
      

           
            

  

              
           

          
           

               
               
         

  
             
            
            

            
            

              
            

            
         

            
          

         
              

            
             

               
           

           
            

            
               
               

              
              

            
             

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN319 

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

Äldreomsorgen 
Ej verkställda beslut om särskilt boende medför att behov av vård och omsorg dag- och 
nattetid istället ska tillgodoses i ordinär boendeform genom punktinsatser av hemtjänst, 
hemsjukvård och andra insatser som exempelvis dagverksamhet, avlösning, ledsagning i 
förekommande fall. Ibland ansvarar anhöriga ansvarar för omvårdnaden helt eller delvis. 
Tiden fram tills att inflyttning är möjlig kan innebära otrygghet, oro, risker och försämring i 
tillstånd för den enskilde samt missnöje och att behov av anhörigas stöd ökar. Kan också 
medföra att anhörigas behov av stöd och avlösning ökar. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 
översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 
arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet sker löpande och individuellt utifrån 
enskildas behov, situation och resurser med beaktan för tillgängliga verksamhetsresurser 
och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade insatser. 
Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boende orsakas främst av 
platsbrist. Renodlingsmålet förutsätter att rätt boendeform finns tillgängligt. Boendebestånd 
med ett antal dubblettlägenheter på Berggården respektive Mogården är i vissa fall inte ett
lämpligt eller möjligt alternativ. Ett antal lägenheter på Munkberga respektive Österbo med 
små badrum hindrar tilldelning i de fall behov av vissa hjälpmedel krävs. Renoveringsbehov 
av ytskikt eller mer omfattande åtgärder som nu är gällande på Norrgården leder också till 
fördröjning i verkställighet. Det finns samverkan med fastighetsförvaltningen för att vid 
behov påskynda eller framskjuta ytskiktsrenovering. I vissa fall fördröjs verkställigheten på 
grund av att erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika 
önskemål, andra individuella skäl, alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet 
och att dela badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Prioritering av lediga lägenheter sker 
efter en samlad bedömning om vem som har det största behovet. För att säkerställa rätt 
bedömning i så hög grad som möjligt sker löpande uppföljning av ej verkställda beslut. 
Prioriteringen styrs även av att det finns enskilda inneliggande i slutenvården med behov av 
särskild boendeform direkt efter utskrivning. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård reglerar kommunens tre fristdagar och betalningsansvar med 7100 tkr per 



 

        
              

           
          

          
           

           
           

             
       

  
            

            

    
    

  
 

  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN319 

dygn om utskrivning inte sker inom denna tid. 
Ej verkställda beslut om särskilt boende innebär att behov av vård och omsorg istället 
tillgodoses i ordinär boendeform dag- och nattetid vilket påverkar hemtjänst- och 
hemsjukvårdstimmarna, behov av dagverksamhet, avlösning, ledsagning och anhörigas vård i 
förekommande fall. Det generar också fortsatta processer för biståndshandläggare genom 
uppföljning i ärendet, återkommande kontakter med den enskilde, närstående, anhöriga och 
utförare, ny biståndsbedömning om den enskildes behov fluktuerar vilket är vanligt 
förekommande. För att säkerställa rättssäkerheten och följa skyldigheten att dokumentera är 
viktig att det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuellt andra 
insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

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

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

Beslutsunderlag
Rapportering SoL SO – avidentifierad 
Rapportering SoL ÄO - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Tomas Backeström Madeleine Westman 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 







   

 

 

Rapportering ej verkställda beslut SoL 

Kvartal 2 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 2018-04-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 

Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

Planeringen är att börja i den nya 

"Föreningspatrullen" i april 2018. 

M FöDa Sysselsättning 2017-09-18 2018-04-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Önskar enbart sysselsättning via arbets-

anpassare för placering på företag. 

Dessa har inte haft utrymme i sina 

tjänster att starta arbetet med personen. 

Planeringen är att börja i den nya 

"Föreningspatrullen" i april 2018. 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Önskar enbart till Bryggans matutkörning, 

där det ännu inte finns plats. 

M FöDa Sysselsättning 2018-02-16 X 2018-06-12 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Varit inlagd på behandlinghem under 

tiden 2018-03-12-2018-06-11. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 1 av 3 



 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M PS Boende vuxna 2018-03-26 2018-03-26 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Erbjuden plats på Saxofonen. Tackat nej 

på grund av att lägenheten ligger på 

bottenvåningen. 

M BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2018-04-11 X 2018-07-12 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. Erbjuden en familj 2018-04-11, 

mamman vill fundera. 2018-04-18 har 

mamman tackat ja till kontaktfamiljen. 

K BoF Kontaktfamilj 2016-12-08 2017-03-16 X 2018-05-20 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj, mamman 

tackat nej till ett förslag 2017-03-16, 

då hon vill att syster och brodern ska 

vara i samma kontaktfamilj. Då broder 

är allergisk måste det vara ett djurfritt 

hem. Mamman vill avvakta tills att en 

kontaktfamilj kan vara för båda syskonen. 

Nu har mamman ändrat sig, syster 

och broder behöver inte längre vara i 

samma familj. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-20 X 2018-06-01 Personen återtagit sin ansökan om 

kontaktfamilj. 

Behovet av insats finns inte 

K BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 2018-05-02 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-02-10 2018-05-02 Ej hittat lämplig kontaktfamilj p g a 

allergi. 

PS = Psykosocialt stöd 

BoF = Barn- och familj 

Sida 2 av 3 



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

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

K BoF Kontaktperson 2017-11-20 X Ej hittat lämplig kontaktperson. 

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

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

BoF= Barn- och familj 

Sida 3 av 3 
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Rapportering av ej verkställda 
beslut – LSS, kvartal 2 2018 



 

          

  
           

  

             
             

            
         

                 
              

              
                 

           

           
              

    

             
            
              

            

             
       

   

  
 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-16 
Dnr 18SN320 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2018 till 
kommunfullmäktige samt revisorerna 

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

Under kvartal 2 fanns det 14 st gynnande men ej verkställda beslut. 7 st beslut om särkilt 
boende, 7 st beslut om daglig verksamhet. 4 st boendebeslut har verkställt under kvartalet. 
Beslut om daglig verksamhet så har 3 st beslut verkställts under kvartal 2. Resterande 
gynnande beslut om totalt 7 st, fördelade på 3 st särskilt boende samt 4 st daglig verksamhet 
har ännu ej fått något erbjudande alternativt tackat nej av olika skäl. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Rapportering LSS - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 



 Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-16 
Dnr 18SN320 

Socialförvaltningen 



  
 

 

 

 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut LSS 
Kvartal 2 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M PS Boende vuxna 2017-04-05 2018-04-17 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 

ledig plats sedan ansökan. 

Erbjuden plats på Blå Kullen, men tackade 

nej. 

K PS Boende vuxna 2017-06-13 2018-03-13 2018-05-14 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Ingen ledig boendeplats. 

Tackat ja till Kanalgatan. Inflyttning ej klart, 

på grund av renovering. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-07-27 2018-04-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Det finns en planering för verkställande av 

insatsen i början av 2018. 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Har fått inhibition på sitt beslut om 

personlig assistans. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 
Sida 1 av 4 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2017-10-02 2018-05-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig plats. 

M PS Boende vuxna 2017-10-18 2018-06-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

K PS Boende vuxna 2017-11-01 2018-06-08 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig plats. Önskar plats på Bryggan 

Café. Finns inte plats där just nu. 

K PS Boende vuxna 2018-01-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

Sida 2 av 4 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-01-22 X 2018-05-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-02-01 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Kontakt startad med arbetsanpassare, men 

personen har varit svår att nå. 

M FöDa Daglig 
verksamhet 

2018-03-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 
gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. 

M PS Boende vuxna 2018-03-07 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-03-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 3 av 4 



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

BoF Kontaktperson 2017-12-18 X 2017-12-25 Felaktig rapportering, ska ej ha rapporterats. 

BoF = Barn- och familj 

Sida 4 av 4 
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Lokala riktlinjer för hjälpmedel 



 

   

  
           

             
          

            
           

              
          

  

    
       

  
 

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-06-08 
Dnr 18SN250 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för hjälpmedel. Beslutet ska delges Norrbottens 
kommuner. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning 
av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 
finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu anpassats till de reviderade 
länsövergripande riktlinjerna, men också till rådande praxis. Grundtanken med de lokala 
riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för dessa i 
verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden framtagna i 
de lokala riktlinjerna. 

Beslutsunderlag
Lokala riktlinjer för hjälpmedel 2018 
Lokala riktlinjer hjälpmedel förslag 2018 - inkl. ändringar 

Beslutet skickas till 
HSL- chef 

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



      

        
 

    

  

        

  

   
       

        
 

           
    

           
         

        
 

 

          
          

 

         

  
  

 

           
   

          
         

    

            

Bilaga till 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Lokal riktlinje hjälpmedel 
ISOKOD/rubrik Kommentar 
Avvikelserapportering Avvikelser med medicintekniska produkter: 

Avvikelser som berör brister/skadade hjälpmedel rapporteras via 
NLLplus, Hjälpmedelsportalen - Ärenden och avvikelser till 
Länsservice. 

Dubbla avvikelser skall skrivas, en till Länsservice och en till egna 
verksamheten, kopia skickas till MAS. 
Blankett ska skrivas och skickas till MAS för bedömning. Eventuell 
utredning ska dokumenteras. Blankett för anmälan om negativa händelser 
och tillbud med medicintekniska produkter hämtas från Insidan 
(avvikelserapport HSL) 
Avvikelserapport 

Anmälan till tillverkare och Läkemedelsverket görs av MAS om det 
förekommit brister som lett till dödsfall eller allvarig försämring av 
persons hälsotillstånd. 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Medicintekniska-
produkter/Rapportera-medicintekniska-olyckor-och-tillbud/ 

Individuella 
skyddsåtgärder 

Se loka rutin för Skyddsåtgärder Rutin för individuella skyddsåtgärder 

Patientens ansvar / Det är inte alltid patienten som står för kostnader för borttappade 
Ersättning av hjälpmedel i Piteå kommun. 
borttappade hjälpmedel 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
betalar rehabteamen för alla skadade eller borttappade hjälpmedel som 
rehabteamen har förskrivit. 

I ordinärt boende är det patientens försäkring som betalar förlust av hyrt 
hjälpmedel. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (8) 



      

        
 

    

             
          

       
      

        
  

   
  

  

  
  

  
 

 
 
   
     

   
  

 
    

         
  

   
     

   
  

  
  

  
  

 

    

  
  

 
 

   
        
  

   
   
  

   
   

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (8) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
Utrustning för Enhetschef svarar för att de hjälpmedel och produkter som ingår i 
verksamheten grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga 

kunskaper och kompetens för att använda dessa. 
Enhetschef skall samråda med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
eller sjuksköterska innan hjälpmedel ska köpas in/ hyras. 

Exempel på 
grundutrustning på 
vård och 
omsorgsboenden inom
ÄO 

Väggfasta toalettarmstöd 
Duschstolar/ pallar 
Mobila duschstolar 
Duschvagnar 
Strumppådragare 
Väggfasta stödhandtag 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör. 
Madrasser: antidecubitusmadrasser och ”fårskinn” eller liknande 
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg 
Sängbord på hjul 
Förhöjningsben 
Anpassade trösklar/ ramper i huset. 
Taklyftsystem, fristående lyftar och mobila akutlyftar och tillbehör till 
lyftarna, förutom lyftselar. 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstol med motor (för allmänt bruk) 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal 
Larmsystem 
Antihalkunderlägg (förbrukningsmaterial) 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 

Exempel på Väggfasta stödhandtag 
grundutrustning inom Mobila duschstolar 
kommunens Duschstolar/ pallar 
avlastningsverksamhet Väggfasta Toalettarmstöd 
och i utrednings- och Transportrullstol (för allmänt bruk). 
korttidsboende Mobila lyftar och tillbehör till lyftarna, förutom lyftselar 

Lyftsele till akutlyft 
Reglerbara sängar, inklusive tillbehör 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal 
Larmsystem 
Madrasser, princessmadradrasser eller liknande 
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg 
Rollator 
Gåbord 
Överflyttningsplattform 



      

        
 

    

  
   

  

 
 
 

   
     

       
   
  

  
      

  
  

  
  

 
 

   
 

   
     

        
  

   
   

  

  
       

      
   

   
      

  

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 3 (8) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
Exempel på 
grundutrustning i SO:s 
Stöd och 
omsorgsboenden 

Väggfasta handtag 
Väggfasta toalettarmstöd 
Väggfasta stödhandtag 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör (för allmänt bruk) 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör där behov finns. 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 

Exempel på 
grundutrustning på 
dagliga verksamheter 
SO 

Väggfasta stödhandtag 
Mobila duschstolar 
Duschstolar 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Toalettarmstöd/ förhöjning 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive motorer och tillbehör (för 
allmänt bruk) 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör 
Glidlakan och draglakan, glidtyg 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Träningsutrustning som tex Löpband, Stå-Säker-Barr (stå stöd), 
tippbrädor, träningsbritsar, barr, manoped, motionscykel. All 
träningsutrustning för allmänt bruk. 
Arbetsstolar (för allmänt bruk) 
Dator utrustning med tillbehör (för allmänt bruk) 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 



      

        
 

    

  
  

  

 
 

 
   

     
    

   
  

  
   

   
   

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 4 (8) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
Exempel på Väggfasta stödhandtag 
grundutrustning på Mobila duschstolar 
Korttids Fritids SO Duschstolar 

Toalettarmstöd/ förhöjning 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör 
Glidlakan och draglakan, glidtyg 
Gåbord för allmänt bruk 
Överflyttningsplattform 



      

        
 

    

          
        

    

      

  
  

   

         
          

         
        

       
  

       
 

        
      

      
    

         
            

      

  
         

 

          
   

             

         

          
      

            
  

  
  

           
       

             
       

  
   

     
 

           
          

   

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 5 (8) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
04 03 27 
Andningsmuskeltränare 

PEP, T-rör – andningsmotstånd förskrivs av sjukgymnast/fysioterapeut. 
Vid svårare besvär kan andningsmask förskrivas enligt gemensamma 
hjälpmedelsriktlinjerna för kommun och landsting. 

Kostnad och beställning ansvarar So-rehab resp HSV-rehab. 

04 33 06 
Madrasser och 
madrasskydd avsedda för 
trycksårsprevention 

Tryckavlastande madrasser hör till basutrustningen i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden. Det finns inköpta madrasser som används i första hand 
om de täcker behovet. Sjuksköterska konsulteras för inköp av 
tryckavlastande madrasser till vård- och omsorgsboenden. Se aktuellt 
sortiment i sortimentsöversikten på hjälpmedelsportalen för hyra/ inköp. 
Beställningsunderlag – madrasser. 

Tryckavlastande madrasser ersätter inte vändschema och andra 
förebyggande åtgärder. 

Luftmadrasser försvårar den enskildes medverkan eller egen förflyttning, 
kontakta gärna arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut för 
konsultation. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för instruktion angående 
funktion och skötsel till vårdpersonalen. 

Den generella rekommendationen är genomgång av madrasserna med ett 
och ett halvt års mellanrum. Det är inte samma krav på AlfaTrancell 
madrasserna som t.ex. Nimbus. Kontakta hjälpmedelskonsulent 
(https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-
sjukvard/Hjalpmedelsportal/Hjalpmedelskonsulenter-Lansservice/) eller 
företaget som sålt madrass för detaljerad information om respektive 
madrass skötsel. 

Vid förskrivning av madrass där sängen är utrustad med grindar. 
Observera grindens höjd. 
Se vidare, isokod: 18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängen. 

Följande luftfyllda madrasser finns inköpta i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden: 
Alpha Trancell madrassen, som kan användas till personer som väger 
mellan 40 – 120 kg, 
För personer som väger under 40 kg och upp till 200kg rekommenderas 
Autologic madrassen. 

04 48 08 
Ståbarr och ståstöd 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns ståstöd inköpta som kan förskrivas första hand. 

04 48 21 
Tippbrädor 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns tippbrädor inköpta som kan förskrivas första hand. 

04 48 27 
Hjälpmedel för placering 
( lagring) av kroppen 
under behandling 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns några positioneringskuddar inköpta som ska förskrivas i första hand 
om de motsvarar behoven. 
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Redaktör 
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Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 6 (8) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
09 06 21 
Fot-, häl- och tåskydd 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden: Det finns fot-, häl- och tåskydd 
inköpta som sjuksköterskan förskriver. 
Se beställningsunderlag: Beställningsunderlag – Hälavlastare. 

09 06 24 
Kroppsskydd 

Höftskyddsbyxa förskrivs inte i ordinärt boende. 

ÄO:s vård och omsorgsboenden: Sjuksköterska gör fallriskbedömning. 
Vid stor fallrisk kan höftskyddsbyxa ordineras, efter gemensam 
bedöming med teamet, där sjukgymnast/fysioterapeut ingår. 
Höftskyddsbyxa bekostas av vård och omsorgsboendet. Se vidare 
under rubriken Fallolyckor - Åtgärder vid fallolycka 

SO:s stöd och omsorgsboenden: Sjukgymnasten/fysioterapeut gör 
bedömningen och rehab står för kostnaden för det första paret. Om 
brukaren är i behov av flera par står brukaren själv för den kostnaden 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
12 06 12 
Gåbord 

I rehabteamet för ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
gåbord, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven. 

12 24 30 
Bälten och selar till 
rullstolar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda bälten och selar till 
rullstolar, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven. 

12 31 15 
Uppresningsbälten och 
västar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboende 
finns kommunägda uppresningsbälten, som ska förskrivas i första hand 
om de motsvarar behoven. 

12 31 21 
Överflyttnings-
plattformar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
överflyttningsplattformar, Return med tillbehör, som ska förskrivas i 
första hand om de motsvarar behoven. 

12 36 12 
Stationära lyftar 
monterade på väggar 
golv och/ i tak 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för 
montering av kommunägd motor, efter att förskrivare bedömt att lyft 
behövs. 

12 36 18 
Stationära fristående 
lyftar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden 
kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för montering av kommunägd 
motor, efter att förskrivare bedömt att lyft behövs. 

12 36 21 
Lyftselar, sitsar och 
bårar 

Om personen är inkontinent och selen måste tvättas mer än en gång per 
vecka kan en extra sele förskrivas. En extra lyftsele kan även förskrivas 
när personen behöver sitta kvar på selen i samband med dusch i 
duschstol/ duschvagn. 
Lyftselar i nätmaterial förskrivs: 
När personen inte kan luta sig framåt i rullstolen och det är svårt att sätta 
selen på plats. 
När det gör ont för personen att ta bort lyftselen. 
När det är svårt att ta bort lyftselen utan att påverka sittställningen 
negativt. 
När personen besväras/ är våldsam – och det är svårt för personal att 
arbeta nära. 

Det finns en planlyft, med lyftduk (”bläckfisk”) att använda till person 
som behöver lyftas helt liggande 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
18 12 10 
Sängar och lösa 
sängbottnar, motoriserat 
reglerbara 

At /sg förskriver fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning. 

18 12 27 
Sänggrindar och 
lyftbågar att fästa på 
sängen. 

På särskilda boenden inom ÄO ordinerar sjuksköterskorna sänggrindar, 
inom SO förskrivs sängrindar av at. 

Övriga fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning förskrivs av
at/fys för särskilda boenden ÄO/SO 

Det ska vara minst 22cm mellan madrassens övre kant upp till 
sänggrinden. 

Se lokal rutin angående förskrivningsrätt: 
Se skyddsåtgärder, rutin för individuella skyddsåtgärder 
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder – Rutin för individuella 
skyddsåtgärder. 

Se skyddsåtgärder, säng och sänggrindar 
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder– säng och sänggrindar 



      

        
 

    

  

        

  

   
       

        
 

           
    

           
         

        
 

 

          
          

 

         

        
  
  

 

           
   

          
         

    

            

Bilaga till 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Lokal riktlinje hjälpmedel 
ISOKOD/rubrik Kommentar 
Avvikelserapportering Avvikelser med medicintekniska produkter: 

Avvikelser som berör brister/skadade hjälpmedel rapporteras via 
NLLplus, Hjälpmedelsportalen - Ärenden och avvikelser till 
Länsservice. 

Dubbla avvikelser skall skrivas, en till Länsservice och en till egna 
verksamheten, kopia skickas till MAS. 
Blankett ska skrivas och skickas till MAS för bedömning. Eventuell 
utredning ska dokumenteras. Blankett för anmälan om negativa händelser 
och tillbud med medicintekniska produkter hämtas från Insidan 
(avvikelserapport HSL) 
Avvikelserapport 

Anmälan till tillverkare och Läkemedelsverket görs av MAS om det 
förekommit brister som lett till dödsfall eller allvarig försämring av 
persons hälsotillstånd. 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Medicintekniska-
produkter/Rapportera-medicintekniska-olyckor-och-tillbud/ 

Individuella 
skyddsåtgärder 

Se loka rutin för Skyddsåtgärder Rutin för individuella skyddsåtgärder 

Se även blankett Checklista – bedömning av Skyddsåtgärder 
Patientens ansvar / Det är inte alltid patienten som står för kostnader för borttappade 
Ersättning av hjälpmedel i Piteå kommun. 
borttappade hjälpmedel 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
betalar rehabteamen för alla skadade eller borttappade hjälpmedel som 
rehabteamen har förskrivit. 

I ordinärt boende är det patientens försäkring som betalar förlust av hyrt 
hjälpmedel. 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
Utrustning för Enhetschef svarar för att de hjälpmedel och produkter som ingår i 
verksamheten grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga 

kunskaper och kompetens för att använda dessa. 
Enhetschef skall samråda med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
eller sjuksköterska innan hjälpmedel ska köpas in/ hyras. 

Exempel på 
grundutrustning på 
vård och 
omsorgsboenden inom
ÄO 

Väggfasta toalettarmstöd 
Duschstolar/ pallar 
Mobila duschstolar 
Duschvagnar 
Strumppådragare 
Väggfasta stödhandtag 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör. 
Madrasser: antidecubitusmadrasser och ”fårskinn” eller liknande 
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg 
Sängbord på hjul 
Förhöjningsben 
Anpassade trösklar/ ramper i huset. 
Taklyftsystem, fristående lyftar och mobila akutlyftar och tillbehör till 
lyftarna, förutom lyftselar. 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstol med motor (för allmänt bruk) 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal 
Larmsystem 
Antihalkunderlägg (förbrukningsmaterial) 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 

Exempel på Väggfasta stödhandtag 
grundutrustning inom Mobila duschstolar 
kommunens Duschstolar/ pallar 
avlastningsverksamhet Väggfasta Toalettarmstöd 
och i utrednings- och Transportrullstol (för allmänt bruk). 
korttidsboende Mobila lyftar och tillbehör till lyftarna, förutom lyftselar 

Lyftsele till akutlyft 
Reglerbara sängar, inklusive tillbehör 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal 
Larmsystem 
Madrasser, princessmadradrasser eller liknande 
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg 
Rollator 
Gåbord 
Överflyttningsplattform 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
Exempel på 
grundutrustning i SO:s 
Stöd och 
omsorgsboenden 

Väggfasta handtag 
Väggfasta toalettarmstöd 
Väggfasta stödhandtag 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör (för allmänt bruk) 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör (gäller endast på Kollektivet och 
Kronbodsvillan) där behov finns. 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 

Exempel på 
grundutrustning på 
dagliga verksamheter 
SO 

Väggfasta stödhandtag 
Mobila duschstolar 
Duschstolar 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Toalettarmstöd/ förhöjning 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive motorer och tillbehör (för 
allmänt bruk) 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör 
Glidlakan och draglakan, glidtyg 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Träningsutrustning som tex Löpband, Stå-Säker-Barr (stå stöd), 
tippbrädor, träningsbritsar, barr, manoped, motionscykel. All 
träningsutrustning för allmänt bruk. 
Arbetsstolar (för allmänt bruk) 
Dator utrustning med tillbehör (för allmänt bruk) 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
Exempel på Väggfasta stödhandtag 
grundutrustning på Mobila duschstolar 
Korttids Fritids SO Duschstolar 

Toalettarmstöd/ förhöjning 
Transportrullstolar (för allmänt bruk) 
Rullstolar med motor (för allmänt bruk) 
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör 
Duschvagnar (för allmänt bruk) 
Magstödstolar för personal 
Larmsystem 
Ramper 
Hjälpmedel för måltidssituation 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör 
Glidlakan och draglakan, glidtyg 
Gåbord för allmänt bruk 
Överflyttningsplattform 



ISOKOD/rubrik 
04 03 27 
Andningsmuskeltränare 

04 33 06 
Madrasser och 
madrasskydd avsedda för 
trycksårsprevention 

04 48 08 
Ståbarr och ståstöd 
04 48 21 
Tippbrädor 
04 48 27 
Hjälpmedel för placering 
( lagring) av kroppen 
under behandling 

Kommentar 
PEP, T-rör – andningsmotstånd – ordineras förskrivs av 

      

        
 

    

          
       

       

      

  
  

   

         
          

         
        

       
  

       
 

        
      

      
    

         
            

      

  
         

 

          
   

             

         

          
        

            
     

  
  

           
       

             
       

  
   

     
 

           
          

   

sjukgymnast/fysioterapeut. Vid svårare besvär kan andningsmask 
förskrivas enligt gemensamma hjälpmedelsriktlinjerna för kommun och 
landsting. 

Kostnad och beställning ansvarar So-rehab resp HSV-rehab. 

Tryckavlastande madrasser hör till basutrustningen i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden. Det finns inköpta madrasser som används i första hand 
om de täcker behovet. Sjuksköterska konsulteras för inköp av 
tryckavlastande madrasser till vård- och omsorgsboenden. Se aktuellt 
sortiment i sortimentsöversikten på hjälpmedelsportalen för hyra/ inköp. 
Beställningsunderlag – madrasser. 

Tryckavlastande madrasser ersätter inte vändschema och andra 
förebyggande åtgärder. 

Luftmadrasser försvårar den enskildes medverkan eller egen förflyttning, 
kontakta gärna arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut för 
konsultation. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för instruktion angående 
funktion och skötsel till vårdpersonalen. 

Den generella rekommendationen är genomgång av madrasserna med ett 
och ett halvt års mellanrum. Det är inte samma krav på AlfaTrancell 
madrasserna som t.ex. Nimbus. Kontakta hjälpmedelskonsulent 
(https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-
sjukvard/Hjalpmedelsportal/Hjalpmedelskonsulenter-Lansservice/) eller 
företaget som sålt madrass för detaljerad information om respektive 
madrass skötsel. 

Vid förskrivning av madrass där sängen är utrustad med grindar. 
Observera grindens höjd. 
Se vidare, isokod: 18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängen. 

Följande luftfyllda madrasser finns inköpta i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden: 
Alpha Trancell madrassen, som kan användas till personer som väger 
mellan 40 – 120 kg, Alpha Trancell bruksanvisning. 
För personer som väger under 40 kg och upp till 200kg rekommenderas 
Autologic madrassen. Auto logic madrassens bruksanvisning. 
I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns ståstöd inköpta som kan förskrivas första hand.
I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns tippbrädor inköpta som kan förskrivas första hand.
I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns några positioneringskuddar inköpta som ska förskrivas i första hand 
om de motsvarar behoven. 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
06 03 Spinala ortoser I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 

finns några ortoser inköpta 
06 06 
Övre extremitetsortoser, 
kroppsburna 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden
finns några ortoser inköpta. Ödemhandskar ordineras av arbetsterapeut. 
Ny bedömning/uppföljning skall alltid göras innan ytterligare 
ödemhandske ordineras. 

06 12 
Nedre extremitetsortoser 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
finns några ortoser inköpta 

09 06 21 
Fot-, häl- och tåskydd 

I ÄO: s vård och omsorgsboenden: Det finns fot-, häl- och tåskydd 
inköpta som sjuksköterskan förskriver. 
Se beställningsunderlag: Beställningsunderlag – Hälavlastare. 

09 06 24 
Kroppsskydd 

Höftskyddsbyxa förskrivs inte i ordinärt boende. 

ÄO:s vård och omsorgsboenden: Sjuksköterska gör fallriskbedömning. 
Vid stor fallrisk kan höftskyddsbyxa ordineras, efter gemensam 
bedöming med teamet, där sjukgymnast/fysioterapeut ingår. 
Höftskyddsbyxa bekostas av vård och omsorgsboendet. Se vidare 
under rubriken Fallolyckor - Åtgärder vid fallolycka 

SO:s stöd och omsorgsboenden: Sjukgymnasten/fysioterapeut gör 
bedömningen och rehab står för kostnaden för det första paret. Om 
brukaren är i behov av flera par står brukaren själv för den kostnaden 

Ska det vara skillnad?? Fråga politiken inför 2019 
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ISOKOD/rubrik Kommentar 
12 06 12 
Gåbord 

I rehabteamet för ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
gåbord, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven. 

12 24 30 
Bälten och selar till 
rullstolar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda bälten och selar till 
rullstolar, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven. 

12 31 15 
Uppresningsbälten och 
västar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboende 
finns kommunägda uppresningsbälten, som ska förskrivas i första hand 
om de motsvarar behoven. 

12 31 21 
Överflyttnings-
plattformar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
överflyttningsplattformar, Return med tillbehör, som ska förskrivas i 
första hand om de motsvarar behoven. 

12 36 12 
Stationära lyftar 
monterade på väggar 
golv och/ i tak 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för 
montering av kommunägd motor, efter att förskrivare bedömt att lyft 
behövs. 

12 36 18 
Stationära fristående 
lyftar 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden 
kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för montering av kommunägd 
motor, efter att förskrivare bedömt att lyft behövs. 

12 36 21 
Lyftselar, sitsar och 
bårar 

Om personen är inkontinent och selen måste tvättas mer än en gång per 
vecka kan en extra sele förskrivas. En extra lyftsele kan även förskrivas 
när personen behöver sitta kvar på selen i samband med dusch i 
duschstol/ duschvagn. 
Lyftselar i nätmaterial förskrivs: 
När personen inte kan luta sig framåt i rullstolen och det är svårt att sätta 
selen på plats. 
När det gör ont för personen att ta bort lyftselen. 
När det är svårt att ta bort lyftselen utan att påverka sittställningen 
negativt. 
När personen besväras/ är våldsam – och det är svårt för personal att 
arbeta nära. 

Det finns en planlyft, med lyftduk (”bläckfisk”) att använda till person 
som behöver lyftas helt liggande 



      

        
 

    

  
   

  

          

  
  

    
 

          
           

        
     

           
    

           
 

    
     
         

     
       

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-11-23 

Giltigt (till och med) 
T.v. 

Senast reviderat (dat.) 
2018-?-? 

Redaktör 
Arbetsgruppen för lokala riktlinjer - hjälpmedel, i Piteå Kommun 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Lokal riktlinje vid hjälpmedelsförskrivning 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 9 (9) 

ISOKOD/rubrik Kommentar 
18 12 10 
Sängar och lösa 
sängbottnar, motoriserat 
reglerbara 

At /sg förskriver fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning. 

18 12 27 
Sänggrindar och 
lyftbågar att fästa på 
sängen. 

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboenden 
förskriver at/ sg fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning. 

På särskilda boenden inom ÄO ordinerar sjuksköterskorna sänggrindar, 
inom SO förskrivs sängrindar av at. 

Övriga fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning förskrivs av
at/fys för särskilda boenden ÄO/SO 

Det ska vara minst 22cm mellan madrassens övre kant upp till 
sänggrinden. 

Se lokal rutin angående förskrivningsrätt: 
Se skyddsåtgärder, rutin för individuella skyddsåtgärder 
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder – Rutin för individuella 
skyddsåtgärder. 

Se skyddsåtgärder, säng och sänggrindar 
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder– säng och sänggrindar 



   

     

Ärende 24 

Riktlinjer för placeringar barn och 
unga 



   

    
 

Ärende 25 

Riktlinjer för missbruksvård samt 
placeringar missbruk 



   

   
    

  

Ärende 26 

Medborgarförslag Fria bussresor 
till deltagare inom daglig 

verksamhet i Piteå 



 

       
  

  
        

           
       

 

    

  

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-15 
Dnr 18SN281 

Medborgarförslag Fria bussresor till deltagare inom daglig 
verksamhet i Piteå 

Förslag till beslut 
Uppdra till förvaltningen att upprätta ett svar på medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnats angående eftervård till människor som kommer från 
behandlingshem. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2018-06-20, § 149 
Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

 
        

  
 

         
       

             
 

             
 

    
          

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-20 

§ 149 
Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig 
verksamhet i Piteå 
Diarienr 18KS431 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om fria bussresor till deltagare inom 
daglig verksamhet i Piteå till socialnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå har 
lämnats in. 

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

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av PUL. 
 Medborgarförslag - Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet i Piteå 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 





   

  

Ärende 27 

Delgivningar september 2018 



   

 

 
    

 

        
     

         
        

          
         

             

            
             

         
          

        
             

 

        

           
       

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

§ 92 
Anställning av förvaltningschef för socialtjänsten 
Diarienr 18KS399 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott förordar Fredrik Sjömark som 
förvaltningschef för socialtjänsten i Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
Rekryteringsgruppen har bestått av Ylva Sundkvist kommunchef, Ewa Degerman 
personalchef, Anders Lundkvist kommunalråd, Agnetha Eriksson ordförande socialnämnden 
samt tre fackliga företrädare. Rekryteringsgruppen gjorde en kravspecifikation och en 
beskrivning av lämpliga egenskaper för uppdraget som socialchef. Rekryteringsföretaget 
Randstad har avropats från Kommentus avtal för att genomföra urval inför rekryteringen av 
socialchef. 

Annonsering (print) har skett i PT, Norrbottens-Kuriren, NSD och Dagens Samhälle. Annons 
på Facebook (Skellefteå-regionen) som visades för 10 336 personer varav 168 klickade på 
den. 

Totalt inkom 23 ansökningar, rekryteringskonsulten genomförde sex telefonavstämningar och 
fyra personliga intervjuer. De som intervjuades genomförde även ett antal tester. 

Rekryteringskonsulten presenterade fyra kandidater anonymt för rekryteringsgruppen, alla 
fyra kandidater hade uppfyllt de flesta av kompetenskraven och egenskaper som svarade mot 
uppsatt specifikation. 

Rekryteringskonsulten förordade två kandidater som rekryteringsgruppen träffade för intervju. 

Efter en fullständig meritvärdering beslutade en enig rekryteringsgrupp att förorda Fredrik 
Sjömark som förvaltningschef för socialtjänsten i Piteå kommun. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
           

   
 

            
    

              
            

              
  

      

             
 

        
            

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-20 

§ 118 
Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 1 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) för kvartal 1 2018. 

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 1, 2018. 

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - LSS 
 § 103 Socialnämnden 20105-16 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - LSS 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
        

  
 

          
  

               
         

          

      

             
 

            
         
         

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-20 

§ 119 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 1 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 1 2018. 

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 1, 2018. 

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

Beslutsunderlag 
 § 104 Socialnämnden 2018-05-16 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - SoL 
 Rapportering ej verkställda beslut SO kvartal 1 2018 - SoL 
 Rapportering ej verkställda beslut ÄO kvartal 1 2018 - SoL 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

   
 

      

  

          
        

             
      

       

     
        

   

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-08-22 

§ 549 
Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 
januari – mars 2018 
Diarienr 18SN279 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna med ett godkännande. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2014-01-01 har Fastighets- och serviceförvalningen ansvarat för 
sammanställning av avvikelserapportering enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och 
Fastighets- och serviceförvalningen. Syftet med avvikelserna är att de ska vara underlag för 
kvalitetsförbättringar inom Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvalningen. 

Denna rapportering avser tiden januari till mars 2018. 

Beslutsunderlag 
 Information om avvikelserapportering måltidsservice äldreomsorgen 2018 
 § 40 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen januari-

mars 
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsleveranser 2018-01-01--03-31 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

 

 
    

   
 

            

   

        
      

     

          
              

  

   

Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-06-14 

§ 40 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen januari-mars 2018 
Diarienr 18FSN9 

Beslut 
1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. 

2. Socialnämnden delges redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen enligt 
överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets– och serviceförvaltningen. 

Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01. 

Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten och 
fastighets- och serviceförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsleveranser 2018-01-01--03-31 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

       

     

 
  

    

 

 

   
       

   
      

  
   

 
  

Datum 
2018-05-02 

Sammanställning av avvikelserapporter för mathanteringen 

Sammanställning 2016-2018 
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Beställning: Beställning/avbokning enligt överenskommelse 
Hygienkrav: Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven 
Leverans: Fel vara skickad/utebliven/returnerad 
Matkvalitet: Fel temperatur, fel konsistens, fel kost. 
Paketering: Trasig förpackning 
Tidsavvikelser: 
Övrigt: 

För tidig/för sen leverans 
Kryddning, utseende 

Synpunkter: Egna synpunkter 

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

www.pitea.se


    

 
 

   

 

 

               
             

           
        

       

          

              
                

             
         

Inskickade avvikelser per enhet 2018-01-01-2018-03-31 

Produktions 
Kök Enhet 

Max 
Anta 
l 

Antal 
Avdelningar 

Antal 
levererade 
portioner 

Antal 
Avvikelser 

Korriger 
ade 
Åtgärder 
från 
köket 

Öjebyn Hemtjänste 
n 

250 23 0 0 

Strömbacka Berggården 64 4 11776 2 1 
Källbogårde 
n 

39 4 7176 0 0 

Mogården 60 6 11040 6 6 
Munkberga 40 4 7360 0 0 
Trädgårdens 
äldrecentra 

36 1 6624 0 0 

Öjagården 33 4 6072 6 5 
Österbo 49 5 9016 3 3 

Hortlax Hortlaxgård 
en 

60 8 11040 3 2 

Roknäsgård 
en 

46 6 8464 3 1 

Norrfjärden Norrgården 58 6 10672 4 1 
Rosågränd 18 2 3312 2 0 

Totalt 753 73 92552 29 19 

Resultat 

Under Q1 2018 har inskickade avvikelser minskat i jämförelse med Q4 2017. Flest avvikelser för
perioden kommer från Mogården (6 st)och Öjagården (6 st), gällande leverans, övrigt och 
paketering. Totalt sett gäller de vanligaste avvikelserna leverans (16st) fel vara 
skickad/utebliven/returnerad. Näst vanligaste avvikelsen gäller matkvalitet (7st) fel konsistens. 

Stöd och omsorg och hemtjänsten har 0 avvikelse. 

1st korrigerad åtgärder för kvartal 4 är registrerad under kvartal 1. 

Analys 

Av de inkomna avvikelserna är leveranser den mest frekventa avvikelsen, under rubriken ryms för 
lite mat, ny maträtt har levererats där det fanns osäkerhet hur maträtten skulle ätas, ej levererade 
portioner samt för mycket mat. Matkvalitet under denna rubrik är avvikelserna synpunkter på 
smaksättningen på maträtterna, för torra och för blöta maträtt. 

2(2) 



         
              

          
             

        
             

            
         

            
         

             
  

  
 

Åtgärd 

Måltidsservice fortsätter utvecklingsarbetet att minska ofullständiga leveranser. Arbetet fortsätter 
genom tydligare uppmärkning av kantiner för att minska att maträtten levereras till fel avdelning, 
följesedlar samt rubriksättning i kostdatasystemet. Måltidsservice arbetar vidare med åtgärder 
inom matkvalitet angående smaksättning och tjocklek på exempelvis såser och soppor med att 
uppdatera recepten samt ser över arbetsgången vid tillagningsanvisningen. 
Måltidsservice deltar vid anhörighetsträffar på alla vård- och omsorgsboenden temat för 2018 är 
proteinrika mellanmål samt smakprov på veckans soppa. Mötet vid anhörighetsträffarna är mycket 
positivt för alla parter (brukarna, anhöriga, vårdpersonal och måltidsservice). 

Vid kostombudsträffarna fortsätter arbetet med att lyfta inkomna avvikelser och följa upp 
kvarstående frågor, vilket är mycket positivt för båda parterna. 

Resultaten sammanställs och redovisas till Fastighets- och servicenämnden som i sin tur expedierar 
sammanställningen till Socialnämnden. 

Maria Johansson Lind 
Enhetschef 
Måltidsservice 

3(2) 



 

 

 
     

 

            
      

  

          
              

 

     
       
       

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-08-22 

§ 543 
Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittorisker 
Diarienr 18SN289 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag 
att redovisa vilka konsekvenserna blir för verksamheten. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Promemorian behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i 
kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, 
SOSFS 2015:10. 

Beslutsunderlag 
 Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittorisker 
 Cirkulär 18:21 från SKL - arbetsmiljöföreskrifter om smittorisker 
 Cirkulär 18:21 från SKL - arbetsmiljöföreskrifter om smittorisker 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  
 

   
  

    
    

 

   
       

        
    

   
  

  
 

     
  

  
     

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

   
 

  
  

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

                                                 
             

              

PM 
1 (6)2018-06-29 

Avd för arbetsgivarpolitik 
Lina Cronebäck 
Gunnar Sundqvist 
Sophie Thörne 
Avd för ekonomi och styrning 
Per Sedigh 
Annika Wallenskog 
Avd för vård och omsorg 
Greger Bengtsson 
Hans Karlsson 

Arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker från och med 
den 19 november 2018, AFS 2018:4 

Inledning 
SKL vill i denna PM informera om innehållet i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter 
AFS 2018:4 om smittrisker som börjar gälla den 19 november 2018. 

Inledningsvis följer en redogörelse för Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 
om basal hygien i vård och omsorg som föreskriver användning av arbetskläder i det 
patientnära arbetet. Därefter följer en redogörelse för Arbetsmiljöverkets nya 
föreskrifter som bland annat reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder och att de 
hanteras på erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagarna utsätts för 
smittrisker i arbetet. 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 
2015:10 
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i 
vården och utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige. Rutinerna är 
obligatoriska inom sjukvårdsinrättningar. Var och en som arbetar inom verksamheter 
som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska tillämpa basala 
hygienrutiner och klädregler i verksamheter som innefattar arbetsmoment som innebär 
fysisk kontakt med patienter. 

Från och med den 1 januari 2016 omfattas även hemtjänst, särskilt boende 
(äldreboenden) och LSS-boenden1. 

1 Verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen, (2001:543), SoL, vid genomförande av insatser som 
har beviljats efter beslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser hemtjänst i ordinärt boende 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
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De basala hygienrutinerna omfattar rutiner avseende handhygien, arbetskläder och 

skyddskläder. 

God handhygien och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktiga 
framgångsfaktorer för att förhindra vårdrelaterade infektioner och förhindra 
smittspridning.2 

Socialstyrelsens föreskrifter gäller, utöver hälso- och sjukvård och tandvård, för 

verksamheter inom hemtjänst eller särskilda boendeformer och vid insatser när det 
finns risk för överföring av smittämnen i samband med att personalen har fysisk 
kontakt med patienter och brukare till exempel vid omvårdnad, undersökning och 
behandling. När verksamheten tar fram sina rutiner behöver man därför ta hänsyn till i 
vilken typ av verksamhet och i vilka situationer som det finns risk för överföring av 
smittämnen inom de delar av vården och omsorgen som föreskrifterna omfattar. 

Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda 
boendeformer ansvarar för att föreskrifterna följs av personalen. I ansvaret ingår t.ex. 
att ta fram de rutiner som behövs för att säkerställa att reglerna följs. 

För arbetsgivaren innebär det bland annat en skyldighet att ta fram hygienrutiner, att 
se till att personalen har kortärmad arbetsklädsel, att personalen bär och hanterar 
skyddskläder av engångsmaterial utifrån de behov som identifierats i verksamheten, 
till exempel engångshandskar (skyddshandskar) och plastförkläde. 

Arbetstagarna har ett ansvar för att följa de rutiner som finns i verksamheten. 

Arbetskläder 

Arbetskläder som avses med Socialstyrelsens föreskrifter utgörs av överdel och 
underdel. Överdelen ska ha korta ärmar. Långärmade plagg förhindrar möjligheten till 
korrekt handhygien. Textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor 
risk för att dessa förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment. Långa ärmar 
som kavlas upp kan glida ner. Det är därför inte tillåtet att bära ett långärmat plagg 
med uppkavlade ärmar under arbetskläderna. Arbetskläderna ska bytas dagligen och 
kunna tvättas i minst 60 °C så att de blir rena från smittämnen. 

Skyddskläder 

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid de vård- och omsorgsmoment 
där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med  

eller sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL, samt insatser särskild service enligt 9 § 8 eller 9 
LSS (1993:387). 

2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv
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kroppsvätskor. Om plastförkläden eller andra skyddskläder används rätt kan 
arbetskläderna användas ett helt arbetspass utan att smittämnen sprids vidare. 
Skyddskläder behövs också för att skydda personalen vid smittrisk. 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4 
De nya föreskrifterna har nyligen beslutats och börjar gälla den 19 november 2018. De 
ersätter AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 
överkänslighet. 

Föreskrifterna är uppdelade på två delar med en generell del om arbete med smitta 
samt en specifik del för smittämnen i laboratorier. Förändringen av föreskrifterna 
innebär att risker med mögel och damm lyfts ur och flyttas till föreskrifterna om 
kemiska arbetsmiljörisker. 

Hantering och tvätt av arbetskläder 

Genom AFS 2018:4 om smittrisker åläggs arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare 
som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt föreskrifterna om basal 
hygien, SOSFS 2015:10, att tillse att arbetstagarna tar av arbetskläderna vid 
arbetsdagens slut, att arbetskläderna hålls åtskilda från andra kläder, att de tvättas vid 
minst 60 °C och förstörs vid behov. 

Ur de allmänna råden som hänvisar till EU-direktivet, 2000/54/EC - biological agents 

at work, framgår att kostnader för tvätt av arbetskläder, i likhet med alla andra 
nödvändiga hygien- och arbetsmiljöåtgärder, inte ska belasta arbetstagaren. 

Risk för blodsmitta via stickskador - sanktionsavgifter 

En allvarlig smittrisk i vården är blodsmitta genom stickskador via kanyler eller vassa 
instrument. Arbetsgivaren åläggs genom den nya föreskriften att tillse att det finns 
säkra och märkta behållare för stickande och skärande instrument såsom sprutor och 
skalpeller. Kanyler och liknande föremål ska förses med stickskydd men också läggas 
i den säkra och märkta behållaren efter att de använts. Behållarna får inte 
återanvändas. 

Skyldigheten för arbetsgivaren att tillhandahålla och märka säkra avfallsbehållare för 
vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätska beläggs med sanktionsavgift 
liksom skyldigheten för arbetsgivaren att dokumentera situationer när anställda utsatts 
för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos. 
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SKL:s kommentar 
Arbetskläder i hemtjänsten har diskuterats länge 

Frågan kring arbetskläder i hemtjänsten har varit aktuell i flera kommuner under de 
senaste åren. SKL har tidigare informerat om Högsta förvaltningsdomstolens domar 
1376-1383-15 och 1624-15 (se SKL cirkulär 16:48) avseende arbetsgivarens ansvar 
för tillhandahållande av arbetskläder respektive tvätt av arbetskläder. 

De refererade domarna avsåg en tillämpning av de nu reviderade men fram till 18 
november fortfarande gällande föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, 
AFS 2005:1. Domstolen fann att det saknades uttryckligt stöd i föreskriften att ålägga 
arbetsgivarna att tillhandahålla arbetskläder och inte heller en skyldighet att sköta tvätt 
av arbetskläder. 

Rättsläget kommer att ändras med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. 

Konsekvenser av de nya föreskrifterna AFS 2018:4 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter träder ikraft den 19 november 2018. 

SKL har haft en avstämning med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen angående 
innebörden av de nya föreskrifterna. Som framgått ovan innebär de nya 
arbetsmiljöföreskrifterna skärpta krav jämfört med tidigare. 

Arbetskläder för personal som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter är överdel 
(kortärmad tröja/skjorta) och underdel (byxa). Att tillhandahålla sådana arbetskläder 
utgör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter en arbetsmiljöåtgärd. Arbetsgivaren 
ansvarar för arbetsmiljöåtgärder. Det innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna 
för sådana arbetskläder och för tvätt av dessa, inom ramen för arbetsmiljöansvaret. 

Sammanfattning av reglerna 

De nya arbetsmiljöföreskrifterna om smittrisker i kombination med Socialstyrelsens 
föreskrifter, innebär att arbetsgivaren i berörda verksamheter ska se till att: 

1. överdel, dvs. tröja eller skjorta ska ha kort ärm 
2. arbetskläderna bara används på jobbet och ska tas av när arbetstagaren kommit 

hem, 
3. arbetskläderna ska bytas varje dag, 
4. arbetskläderna ska tvättas i minst 60 °C, 
5. arbetsgivaren ska stå för kostnaden avseende arbetskläder och tvätt. 
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Huvudduk kan användas av de arbetstagare som önskar det. I de fall huvudduk 
används gäller samma regler som för tvätt av arbetskläder. 

Särskilt angående arbetsgivarens ansvar för tvätt 

Det följer av arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
Socialstyrelsens föreskrifter att det är arbetsgivaren/vårdgivaren som ska säkerställa 
att gällande regler efterlevs. 

Arbetsgivaren ska ta fram rutiner för sin verksamhet. Även i de fall arbetstagaren själv 
ombesörjer tvätt av arbetskläder eller då den uppgiften upphandlats av extern aktör har 
arbetsgivaren således ett ansvar att tillse att reglerna efterlevs. 

I de verksamheter där arbetstagaren inte har en naturlig plats att byta om eller lämna 
sina arbetskläder för tvätt kan arbetsgivaren förslagsvis tillhandahålla en tvättpåse för 

arbetstagaren att samla sina arbetskläder i under veckan. 

Arbetsgivaren behöver ta fram rutiner för hur hantering av tvätt ska ske, som en del av 
verksamhetens hygienrutiner. Arbetskläder ska tvättas i minst 60 °C. 

Ansvar för skyddskläder 

I förarbetena till bestämmelsen i arbetsmiljölagen avseende arbetsgivarens ansvar att 
tillhandahålla personlig skyddsutrustning (skyddskläder) ingår även en skyldighet för 
arbetsgivaren att ägna uppmärksamhet åt att arbetskläder på grund av sin beskaffenhet 
inte föranleder ohälsa eller olycksfall. 

Dialog och samverkan med arbetstagarorganisationer lokalt 

Inför att de nya föreskrifterna börjar gälla behöver arbetsgivaren se över sina rutiner 
så att de motsvarar de nya kraven. I det sammanhanget är det lämpligt att 
arbetsgivaren har en dialog med berörda lokala arbetstagarorganisationer och 
behandlar frågan i samverkan inför beslut. 

Kostnader 

Det är förenat med kostnader för arbetsgivaren att tillhandahålla arbetskläder samt 
tillse att de byts varje dag och tvättas på föreskrivet sätt. 

SKL har påtalat att finansieringsprincipen och förordningen om regeringens 
medgivande till beslut om vissa föreskrifter (SFS 2014:570) är tillämpliga, eftersom 
kommunerna genom de sammantagna reglerna nu åläggs att finansiera nya kostnader 
för verksamheterna.3 

3 Det blir en ökad kostnad för kommunen oavsett om insatserna för vård och omsorg utförs i egen regi 
eller utförs genom privata aktörer (upphandlade enligt LOU eller enligt LOV). 
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SKL utgår från att kommunerna kompenseras fullt ut av staten för de ökade 
kostnaderna i verksamheten i enlighet med finansieringsprincipen och kommer att 
driva frågan gentemot regeringskansliet. SKL avser att återkomma med mer 
information när det blir klart med besked om finansiering. 

Länkar: 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/?hl=2018:4 

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2015-10 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/basalhygienivardochomsorg 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/basalhygienivardochomsorg
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2015-10
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och


 

 

 
   

 

          

  

       
         

            
           

          
        

         

      
           

             
          

 
      
       
      
      

Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-08-22 

§ 542 
Remiss Anvisning för ärendeprocessen 
Diarienr 18SN296 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner svaret på remissen och skickar det till 
kommunledningsförvaltningen. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen önskar samtliga förvaltningars och kommunala bolags 
yttrande över förslag till Anvisning för ärendeprocessen. Anvisningen är 
kommunövergripande. Syftet med den nya anvisningen är att säkerställa kvalitén samt öka 
rättssäkerheten och kunskapen om ärendeprocessen. Beslut kommer att tas av kommunchef 
eftersom anvisningen är kommunövergripande. Policyn är ännu inte beslutad av 
kommunfullmäktige men inkluderas i denna remiss för kännedom. Kommunledningsför-
valtningen önskar svar på remissen senast den 14 september 2018. 

Förvaltningschef har formulerat följande svar på remissen: 
Socialtjänsten har inga invändningar mot den nya anvisningen. De synpunkter som framkom-
mit från tjänstepersoner som hunnit ta del av förslaget är enbart positivt. Anvisningen tydlig-
gör funktioner och ansvarsområden samt är ett bra stöd inför beslutsformuleringar. 

Beslutsunderlag 
 Remiss ärendeprocessen 
 Remiss Anvisning för ärendeprocessen - Information 18KS398 
 Remiss Anvisning för ärendeprocessen - Följebrev , 18KS398 
 Remiss Anvisning för ärendeprocessen - policy, 18KS398 
 Remiss Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok, 18KS398 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

         

   
    

    

         
     

           
             

           
              
            

             
             

               
         

          
                 

            
        

             
           

Följebrev 

Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag i Piteå kommun 

Följebrev remiss Anvisning för ärendeprocessen 

Kommunledningsförvaltningen önskar samtliga förvaltningars och kommunala bolags yttrande över 
förslag till Anvisning för ärendeprocessen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 7 att anta en kommungemensam ärendehandbok. Utifrån 
ny förvaltningslag och kommunallag såväl som för att säkerställa en medieoberoende behandling av 
information har ny policy och anvisning utarbetas av Kommunledningsförvaltningen. Den tidigare 
ärendehandboken (riktlinje) har delats upp i en policy och en anvisning. Policyn omfattar politiska 
ställningstaganden och anvisningen riktar sig till tjänstepersoner. Den del som berör förtroendevaldas 
arbetssätt har uteslutits eftersom det beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning. Sedan 2010 har det 
skett förändringar i rutinerna för ärendeprocessen vilket återspeglas i den nya anvisningen. En 
grundtanke i den nya anvisningen är att samma information inte ska förekomma i olika styrande 
dokument. Exempelvis regleras utlämnande av allmän handling i särskild anvisning. 

Anvisningen är kommunövergripande och styr ärendeprocessen inom kommunens alla förvaltningar 
och i tillämpliga delar även de kommunala bolagen. Syftet och målet med den nya anvisningen är att 
säkerställa kvalitén och öka kunskapen om ärendeprocessen. Genom att säkerställa likabehandling av 
ärenden och information inom Piteå kommun ökar även rättssäkerheten 

Beslut kommer att tas av kommunchef eftersom anvisningen är kommunövergripande. Policyn är ännu 
inte beslutad av kommunfullmäktige men inkluderas i denna remiss för kännedom. 

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

www.pitea.se


 

  
  

   
      

Ärendeprocessen policy 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Policy för ärendeprocessen Policy 2018-xx-xx Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 
Dokumentinformation Grundläggande ställningstaganden för ärendeprocessen 
Dokumentet gäller för Piteå kommuns nämnder och bolag 



  
                

            
              

               
      

             
           

         
            

                
          

          
        

             
             

               
   

          
              

           

               
          

    

                 
               

             
     

                
            

                

Syfte och mål 
Varje dag fattas det beslut i Piteå kommun som berör människor. Det kan vara anställd inom 
kommunen, invånare som använder kommunens service eller företag som verkar i kommunen. 
Oavsett på vilket sätt människor påverkas är det viktigt att vi inom kommunen kommunicerar 
på ett sätt som gör att kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks. Policyn ska stödja Piteå 
kommuns övergripande strategi om demokrati och öppenhet. 

Denna policy syftar till att utveckla en effektiv ärendeprocess som främjar öppenhet, tydlighet 
och möjlighet till ansvarsutkrävande i hela beslutskedjan. Genom en transparant och 
kvalitetssäker ärendeprocess, som möter organisationens behov, skickliggörs politiken och 
medborgarnas tillit till kommunen upprätthålls. Syftet är att uppnå ett gemensamt arbetssätt, 
höja kvaliteten och få en snabbare ärendehantering. Det ger i sin tur en ökad tydlighet för 
förtroendevalda och medborgare som tar del av våra handlingar och beslut. 

Policyn konkretiseras i en anvisning som beskriver ärendeprocessen från registrering, 
handläggning, beredning och beslut till avslut och arkivering. 

Policyn med tillhörande anvisningar gäller alla förvaltningar och nämnder i Piteå kommun samt 
i tillämpliga delar även de kommunala bolagen. Bolagen ses inte som myndigheter men 
omfattas av offentlighetsprincipen och ska utgå från denna policy i sitt arbete med att hålla 
handlingar ordnade. 

Ärenden 
Inom Piteå kommunkoncern registreras ärenden för verksamhetsprocesser som kräver ett 
beslut, utgör en del i ett uppdrag, projekt, utredning, delegationsbeslut eller tecknande av ett 
avtal m.m. Det ska vara god ordning på myndighetens allmänna handlingar. 

För att få en sammanhållen och effektiv ärendegång där ärenden inte i onödan fördröjs mellan 
de olika beslutsinstanserna så ska nämnderna fastställa sina sammanträdesplaner med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 

Handlingar 
Oavsett om en fråga ska utredas och beslutas av en tjänsteperson eller beslutas i en nämnd så 
skapas det i processen handlingar som ska hanteras enligt de regelverk som kommunen har att 
efterleva. Handlingar ska i mesta möjliga mån diarieföras i relevant ärende enligt kommunens 
planförteckning för att underlätta återsökning. 

Handling som vi skapar ska inte bara följa gällande lagar och regler, den ska också vara 
tillgänglig och begriplig för anställda, förtroendevalda, medborgare och näringsliv – både idag 
och i framtiden. När man skriver i tjänsten representerar man Piteå kommun och texten är en 
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produkt för allmänheten. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, 
därför ska man alltid utgå från läsarens perspektiv, inte sitt eget. 

Roller 
För att uppfylla de krav som finns på offentlighet och ordning på allmänna handlingar ska 
nedanstående roller finnas på alla förvaltningar som hel eller del av tjänst. 

 Nämndregistrator 
 Nämndsekreterare 
 Arkivansvarig 
 Arkivredogörare 

Handläggning och beslut 
Ärenden ska handläggas snabbt och effektivt utan att rättssäkerheten åsidosätts. Det är viktigt 
att underlaget till ärendet är väl underbyggt och begripligt, såväl för förvaltningen och nämnden 
som för medborgaren. 

Kommunala beslut kan tas på tre sätt; politiskt beslut, på delegation eller verkställighet. Det ska 
finnas en tydlighet över vem som har rätt att fatta olika typer av beslut och på vilken nivå dessa 
beslut tas. 

 Politiska beslut – Alla beslut utgår från politiska ställningstaganden. Är inte beslutet 
delegerat eller ett verkställighetsbeslut så är nämnden beslutsinstans. För beslut i 
principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen fattas besluten av 
kommunfullmäktige. 

 Delegationsbeslut - Ett beslut som fattas av ett utskott eller en tjänsteperson å 
myndighetens/nämndens vägnar. För att kunna fatta delegationsbeslut måste nämnden 
ha antagit en delegationsordning som reglerar vilka beslut som får fattas av en annan 
part i nämndens namn. 

 Verkställighetsbeslut - Ett beslut som fattas av en tjänsteperson i kommunen, som ligger 
inom ramen för det ansvar/mandat som ingår i tjänsten. Mandatet utgår från tidigare 
politiska beslut till exempel i form av styrande dokument eller ställningstaganden. 

Oberoende beslutsform ska beslutet dokumenteras och relevanta handlingar bevaras. 

Tjänsteskrivelse 

Alla ärenden som kräver politiskt beslut eller tas av tjänsteperson på nämndens delegation ska 
innehålla en tjänsteskrivelse. För delegationsbeslut kan tjänsteskrivelsen infogas i 
delegationsbeslutshandlingen. Tjänsteskrivelsen är ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från 
förvaltning till nämnd. En tjänsteskrivelse innehåller förvaltningens förslag till beslut och en 
sammanfattning av ärendet som syftar till att nämnden ska få ett underlag av hög kvalitét. 
Förvaltningschef är ytterst ansvarig för tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen kan inte ändras av 
nämnden, däremot kan nämnden tillföra/förtydliga uppgifter till protokollet. 
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 Beslutsmeningarna under förslag till beslut ska vara självständiga meningar och 
innehålla ett beslut samt kunna verkställas och förstås utan att läsa ärendebeskrivningen. 

 Ärendebeskrivningen är en sammanfattning av ärendet och bör hållas kort till förmån 
för överskådligheten. 

Kallelse, protokoll och publicering 
Kallelse med dagordning till kommunfullmäktige, kommunens nämnds- och 
utskottssammanträden ska ha ett enhetligt utseende i hela kommunen. Kommunlednings-
förvaltningen har huvudansvaret för detta. 

Sammanträden i kommunfullmäktige och kommunens nämnder samt utskott ska dokumenteras 
i ett sammanträdesprotokoll. Protokollen ska ha ett enhetligt utseende i hela kommunen. 
Kommunledningsförvaltningen har huvudansvaret för detta. 

Protokoll med beslutsunderlag publiceras på kommunens webbsida snarast efter justering. 



 

   
 

  

        
  

      

Ärendeprocessen ärendehandboken 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Anvisning för ärendeprocessen 
- Ärendehandbok Anvisning 2018- Kommunchef 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunlendingsförvaltningen 1 2022-12-31 
Dokumentinformation Anvisning för registrering, handläggning, beredning, beslut, avslut och 

arkivering av ärenden. 
Dokumentet gäller för Tjänstepersoner som arbetar med ärendehantering 
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Inledning 
Denna anvisning är en konkretisering av Policy för ärendeprocessen som syftar till att utveckla 
en effektiv ärendeprocess som främjar öppenhet, tydlighet och möjlighet till ansvarsutkrävande 
i hela beslutskedjan samt vägleda samtliga förvaltningar i denna. Genom en transparant och 
kvalitetssäker ärendeprocess, som möter organisationens behov, skickliggörs politiken och 
medborgarnas tillit till kommunen upprätthålls. 

Denna anvisning beskriver ärendeprocessen från registrering, handläggning och beslut till 
avslut och arkivering. Syftet är att uppnå ett gemensamt arbetssätt, höja kvaliteten och få en 
snabbare ärendehantering. Det ger i sin tur en ökad tydlighet för förtroendevalda och 
medborgare som tar del av våra handlingar och beslut. 

Anvisning för ärendeprocessen ska lämnas i samband med introduktionen av nyanställda 
handläggare för att vara ett stöd i ärendehanteringsprocessen. Förvaltningschefer och 
nämndsordföranden har ansvaret för att anvisningen följs. 

Det administrativa arbetet inom kommunen styrs bland annat av tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, kommunallagen, arkivlagen och 
dataskyddsförordningen. Anvisningen vilar naturligtvis på dessa lagar, men några direkta 
hänvisningar till lagrum görs ej. 

Enligt Språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt, det 
kallas klarspråk. När man skriver i tjänsten representerar man Piteå kommun och texten är en 
produkt för allmänheten. Därför ska man alltid utgå från läsarens perspektiv, inte sitt eget. 
Aktuell information om klarspråk finns på Insidan. 

Denna anvisning utgör ett grunddokument för ärendehanteringsprocessen och kompletteras av 
andra styrande dokument. Exempelvis återger denna anvisning generella anvisningar för 
styrande dokument medans utförligare beskrivning av styrande dokument samt utlämnande av 
allmän handling behandlas i särskilda dokument. Arkivering regleras i särskilt styrande 
dokument och behandlas endast översiktligt i anvisningen. 

Denna anvisning gäller alla förvaltningar och nämnder i Piteå kommun samt i tillämpliga delar 
även de kommunala bolagen. Bolagens ses inte som myndigheter men omfattas av 
offentlighetsprincipen och ska utgå från denna anvisning i sitt arbete med att hålla handlingar 
ordnade. 
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Roller i ärendeprocessen 

Nämndroller 
Nedanstående roller ska finnas på alla förvaltningar som hel eller del av tjänst. 

Nämndregistrator 

Registratorns uppgift är att ha uppsikt över registreringsprocessen, registrera allmänna 
handlingar och ge användarstöd. Registrator kan också fördela vissa typer av ärenden (tex. 
remisser, ansökningar och rutinärenden) för handläggning. 

Tillsammans med kommunens huvudregistrator ansvarar registratorn för att utveckla och 
effektivisera registrering- och informationshanteringsprocessen för nämnden. 

Handläggare 

Handläggarens uppgift är bland annat att utreda ärenden och sammanställa underlag för beslut. 
Det är handläggarens ansvar att se till att ärendet blir allsidigt belyst. De ska även besvara 
frågor från allmänhet, organisationer och myndigheter. 

Det är viktigt att handläggaren följer den fastställda ärendeprocessen med uppsatta 
bevakningsdatum och upprättade mallar, för att effektivisera och höja kvaliteten i 
beslutsprocessen. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för ärendehanteringen inom förvaltningen 
och ansvarar för att kvaliteten i handläggningen och beredningsprocessen är god. 
Förvaltningschefen är mottagare av nämndens uppdrag samt leder och fördelar arbetsuppgifter 
inom sin förvaltning. 

Nämndsekreterare 

Nämndsekreterare är den tjänsteperson som har helhetsansvar för ärendeprocessen och att 
nämndens sammanträden genomförs och protokollförs på ett korrekt och effektivt sätt. 

Nämndsekreterare bevakar att ärenden tas upp för beslut samt kvalitetsgranskar, redigerar och 
begär in kompletterande beslutsunderlag till nämnden. Med stöd av denna anvisning har 
nämndsekreterarna rätt att skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten 
inte uppfyller anvisningens regler och rutiner eller inte följer anvisade dokumentmallar. 

Nämndsekreterare ansvarar för att justering av protokoll görs i tid och att anslag sätts upp på 
kommunens anslagstavla. 

Det är också nämndsekreterares ansvar att, i samråd med förvaltningschef och 
nämndsordförande, upprätta en årlig sammanträdesplan för nämnden att anta. 

Tillsammans med kommunsekreteraren ansvarar nämndsekreterarna för att utveckla och 
effektivisera ärendehanteringsprocessen för nämnden. 
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Ordförande 

Ordförande i varje nämnd avgör vilka och när ärenden ska tas upp till beslut samt vilka 
underlag som ska inkluderas i kallelsen till sammanträdet. Ordförande leder sammanträdet och 
är ansvarig för protokollets innehåll fram till justering. 

Arkivansvarig 

Arkivansvarig ska finnas för varje nämnd/styrelse. Personen ska kunna fatta beslut kring 
arkivfrågor som påverkar budgetarbete, övrigt planeringsarbete och vid organisations-
förändringar. Arkivansvarig bör känna till anvisningar och regler som påverkar arkiv- och 
informationshantering samt bevaka att arkivlagen och kommunens arkivregler tillämpas. 

Arkivredogörare 

Arkivredogöraren ska vårda nämndens/styrelsens handlingar samt hålla dem tillgängliga enligt 
offentlighetslagstiftningen. Hen deltar i arbetet med att utarbeta informationshanteringsplaner 
med gallringsanvisningar och ansvarar för att beslutad gallring sker. Hen ansvarar även för 
närarkiv och leverans av handlingar till Centralarkivet. 

Centrala roller 

Kommunens huvudregistrator 

Kommunens huvudregistrator har för kommunledningsförvaltningen samma uppdrag som 
nämndregistrator. Utöver detta leder och stödjer huvudregistrator processen för att utveckla och 
effektivisera registrering och informationshantering för kommunen i sin helhet. 

Kommunsekreterare 

Kommunsekreterare har för kommunledningsförvaltningen samma uppdrag som 
nämndsekreterare. Utöver detta leder och stödjer kommunsekreteraren processen för att 
utveckla och effektivisera ärendehanteringen för kommunen i sin helhet. 

Kommunchef 

Kommunchef har för kommunledningsförvaltningen samma uppdrag som förvaltningschef. 
Utöver detta är kommunchefen kommunens ledande tjänsteperson och ansvarar för att 
kommunens förvaltningsorganisation, inklusive ärendeprocessen, fungerar på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Arkivarie 

Arkivarien stödjer förvaltningarnas arkivansvariga och arkivredogörare i god hantering av all 
verksamhetsinformation som uppstår hos dem. Detta gäller oavsett om informationen uppstår i 
analog eller digital form. Arkivarien ansvarar för att ta fram strategier och styrdokument som 
t.ex. arkivreglemente. Arkivarien stödjer även verksamheten genom utbildning, ger råd till 
närarkivering, deltar i framtagandet av informationshanteringsplaner och kontrollerar att 
arkivregelverken efterlevs. 
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Ett ärendes gång 
Denna anvisning utgår från ett ärendes gång. Här ges en översiktlig bild av de olika delarna i 
ärendeprocessen. 

Registrering – Ärendet kommer in via post, e-post, telefon eller fax alternativt upprättas inom
myndigheten. Ärendet registreras i diariet av registrator och fördelas till handläggare. 

Handläggning – Handläggaren utreder ärendet, väsentliga aspekter belyses och andra experters 
synpunkter och yttranden tas in. Handläggaren upprättar en tjänsteskrivelse. 

Beredning – Förvaltningschef ansvarar för att bereda och kvalitetssäkra ärendet.
Ärenden som kräver politiska beslut bereds även av politiken inför skapande av kallelse. 

Beslut – Ärenden som kräver politiskt beslut behandlas i sammanträdesprocessen. 
Ärenden som beslutas på delegation tas av behörig tjänsteperson och delges nämnd. Beslut 
inom förvaltningens verksamheter som styrs i lag eller i kommunens styrande dokument tas 
genom verkställighetsbeslut av behörig tjänsteperson. 

Avslut/arkivering – Efter protokollet justerats ansvarar nämndsekreterare för att expediera 
protokollsutdrag till de mottagare som angivits i tjänsteskrivelsen. Registratorn ansvarar för att 
ärendet avslutas i diariet och arkiveras. 

Tidsplan och beslutsprocess 
Det är viktigt att göra en tidsplanering i beslutsprocessen för ärendet. Tidsplanen är olika 
beroende på vilken sista beslutsinstans är. För en normal beslutsprocess med beslut i 
kommunfullmäktige uppskattas tidslängden enligt följande: 

a) Beredning hos facknämnd vecka 1 

b) Utskott hos facknämnd vecka 3 

c) Facknämnd vecka 5 

d) Beredning kommunledningsförvaltningen vecka 7 

e) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott vecka 9 

f) Kommunstyrelsen vecka 12 

g) Kommunfullmäktige vecka 16 

h) Beslutet får laga kraft vecka 20 
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När sammanträdesplaneringen för året upprättas sätts stoppdatum för när ärenden ska vara klara 
inför respektive beredning. Dessa datum ska respekteras för att den politiska beredningen och 
sammanträdesprocessen, med exempelvis utskick av handlingar, ska kunna fungera. Det är 
därför viktigt att nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 

Ärendehanteringssystem 
I Piteå kommun finns olika ärendehanterings- och verksamhetssystem. Det är viktigt att 
särskilja dessa, ärendehanteringssystem används för registrering av ärenden och 
verksamhetssystem för handläggning av ärenden. Platina är det huvudsakliga 
ärendehanteringssystemet och det som används för sammanträdesprocessen. Bygg-R och Ecos 
är exempel på verksamhetssystem som också är ärendehanteringssystem. Denna anvisning 
gäller oavsett ärendehanteringssystem. 
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1. Registrering 
Diarieföring eller god ordning på myndighetens allmänna handlingar är något som regleras i 
grundlagsstiftningen. Registrering av handlingar i ett ärendehanteringssystem görs av tre 
huvudskäl; 

 att enkelt och snabbt kunna hitta handlingarna 
 att hålla alla handlingar som rör en viss fråga samlade på ett och samma ställe 
 att kunna följa var i en process ett ärende befinner sig 

På så vis kan också allmänhet och media ges insyn i vilka handlingar som hanteras inom 
kommunen. 

1.1 Registrering av handling 
En handling är information som är lagrad på någon form av underlag. För att en handling ska 
anses vara allmän krävs att handlingen är inkommen, upprättad eller expedierad och förvaras 
hos myndigheten. Allmänna handlingar ska registreras samma dag de inkommit. Alternativt 
kan de hållas ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan avgöras när handlingen kommit 
in eller upprättats och enkelt kan återsökas. Vilka handlingar det gäller regleras i 
informationshanteringsplanen. Allmänna handlingar som uppenbart har ringa betydelse för 
kommunens verksamhet behöver inte registreras eller diarieföras, t.ex. reklam, tidskrifter och 
skräppost. 

Vissa handlingar ska finnas registrerade i kommunen trots att de inte blir ett ärende, kontakta 
därför alltid den person inom förvaltningen som har hand om registrering/diarieföring av 
handlingar vid osäkerhet. 

Originalhandlingen diarieförs och förvaras hos registrator samt speglas i den digitala akten. 

Handlingar som registreras i andra ärendehanteringssystem, som exempelvis Personec och 
Ecos, behöver inte diarieföras i Platina. Handlingar som behandlas i sammanträdesprocessen 
ska alltid registreras i Platina. 

1.1.1 Obligatoriska uppgifter vid registrering av handling 

 datum då handlingen kom in eller upprättades 
 diarienummer eller annan beteckning 
 handlingstyp 
 från vem handlingen har kommit in, vem som upprättat handlingen eller vem 

handlingen skickats till 
 handlingens rubrik ska kortfattat redovisa innehållet i handlingen 
 är handlingen sekretessbelagd ska detta markeras 
 innehåller handlingen personuppgifter ska det markeras 
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1.1.2 Postöppning 

På varje arbetsplats ska det finnas någon som är ansvarig för att öppna och registrera post med 
ankomstdatum. Den person som öppnar en postförsändelse som ska registreras, ansvarar för att 
posten lämnas till person inom förvaltningen som har hand om registrering/diarieföring av 
handlingar. 

Alla allmänna handlingar som utgör ett underlag i ärenden eller innehåller sekretess ska kunna 
upprättas i en postlista för att underlätta eftersökning vid utlämning av handlingar. 

1.1.3 Versionshantering av handlingar mellan beslutsinstanser 

Handlingar som antas genom politiskt beslut ska justeras efter beslut i slutlig instans inom varje 
myndighet. Om handlingen ändras i sammanträdesprocessen ska varje version diarieföras. Det 
gäller såväl förvaltningens ursprungliga förslag som de olika beslutsinstansernas förslag. Innan 
diarieföring ska den digitala handlingen kopieras så att arbetsdokument finns för eventuell 
revidering i senare instans. Om handlingen inte ändras i sammanträdesprocessen diarieförs 
endast den ursprungliga versionen. 

1.2 Registrering av ärende 
Inom Piteå kommun registreras ärenden för verksamhetsprocesser som kräver ett beslut, utgör 
en del i ett uppdrag, projekt, utredning, delegationsbeslut eller tecknande av ett avtal m.m. 
Detta innebär att ärenden inte enbart är till för politiska beslut utan även gäller ärenden som 
med stöd av delegation beslutas av behörig tjänsteperson. Alla sådana ärenden ska registreras 
och beslut dokumenteras, såväl avslag som beviljande. 

Ärenden kan uppkomma på tre sätt, genom en inkommen handling, att förvaltningen upprättar
ett ärende eller att en ledamot i en nämnd väcker ett ärende. Ärende ska alltid registreras i 
samband med att arbetet påbörjas. 

Innan ett ärende registreras ska det vara förankrat hos behörig chef eller tjänsteperson med
delegation. Ärenden kan även initieras genom uppdrag från politiken. 

För att registrera ett ärende kontaktas nämndregistrator. Tjänsteperson som har rätt att 
registrera vissa kategorier av ärenden har då ansvar som registrator i dessa ärenden. 

När ett ärende registreras ska rubriken sammanfatta vad ärendet behandlar i en kort mening. 
Rubriksättningen är viktig för att underlätta framtida återsökning av ärendet. Inga förkortningar 
ska användas och fackspråk ska undvikas. 

Rubriken byggs upp enligt principen, typ av ärende – specifikt ärende. Till exempel: 
Medfinansiering – projekt X 
Antagande av detaljplan – område X 
Svar på motion (parti) – motionsnamn 

1.2.1 Obligatoriska uppgifter vid registrering av ärende 

 datum då ärendet upprättades 
 diarienummer eller annan beteckning 
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 ärendetyp utifrån planbeteckning 
 person/förvaltning/nämnd eller annan som initierat ärendet 
 ärenderubrik 
 är ärendet sekretessbelagd ska detta markeras 
 innehåller ärendet personuppgifter ska detta markeras 

Alla ärenden registreras enligt en diarieplan och ges ett unikt diarienummer. Samma typer av 
ärenden har en gemensam diarieplanbeteckning för att möjliggöra uppföljning, återsökning och 
upprättande av statistik över olika ärendegrupper som exempelvis budgetärenden, 
personalärenden, motioner, medborgarförslag, synpunkter med mera. 

Pappersakt med originalhandlingar ska alltid förvaras hos registrator. 

1.2.2 Ärenden med flera beslut 

För ärenden som föranleder flera beslut är regeln att registrera nytt ärende för varje nytt beslut 
och relatera till tidigare ärenden i processen. Rubrikerna bör ha likalydande start för att hålla 
ihop och förenkla sökbarheten i ärenden med flera beslut. Samma gäller när det i ett ärende 
beslutas om nytt uppdrag t.ex. återrapport, uppföljning, redovisning m.m. Då ska nytt ärende 
registreras och relateras till tidigare ärende. 

Ärende från annan nämnd relateras av mottagande nämnd till avsändande nämnds ärende. 
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2. Handläggning 
I kommunen hanteras en stor mängd olika typer av ärenden som syftar till att utreda och fatta 
beslut i en specifik fråga. Oavsett om ett beslut fattas på delegation eller i nämnd ska 
utredningen i ärendet dokumenteras i ett beslut eller förslag till beslut, som innehåller all 
relevant fakta, synpunkter och motiveringar till beslutet. Ansvarig handläggare ser till att 
ärendet håller god kvalitet, att alla allmänna handlingar är dokumenterade, lagrade och 
kommunicerade på rätt sätt samt att underlagen är klara i tid. 

2.1 Bedömning av ett ärende 
Handläggaren bör när denne mottagit ärendet så snart som möjligt läsa igenom tillhörande 
handlingar och kontrollera följande: 

 Har ärendet kommit rätt? 
 Kräver ärendet ett politiskt-, delegations- eller verkställighetsbeslut? 
 När behövs beslutet? Gör tidsplanering utifrån sammanträdesplan. 
 Behöver det remitteras? 

2.2 Utredning av ett ärende 
Enligt förvaltningslagen har alla myndigheter krav på sig att ärenden ska handläggas snabbt 
och effektivt utan att rättssäkerheten åsidosätts. Det är viktigt att underlaget till ärendet är väl 
underbyggt och begripligt, såväl för förvaltningen och nämnden som för medborgaren. 

Efter bedömning och tidsplanering är det handläggarens uppgift att utreda ärenden och 
sammanställa underlag för beslut. Handläggaren ansvarar för att ärendet blir allsidigt belyst och 
att tillräckligt med fakta samlas in. Vid handläggning av ett ärende kan handläggaren använda 
sig av olika utredningsmetoder. Relevant information att redogöra för är till exempel: 

 Omvärldsanalys 
 Konsekvensanalys, till exempel ur miljömässigt, ekonomiskt eller organisatoriskt 

hänseende 
 Samråd och dialog med intressenter i ärendet, till exempel medborgare, andra 

myndigheter, förvaltningar i kommunen eller berörda organisationer 
 Samverkan med fackliga organisationer 
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 Tidigare beslut inom ärendeområdet. Följer förslaget dessa beslut? 
 Relevanta resultat och undersökningar. 

2.2.1 Dokumentationsskyldighet 

Vid handläggningen av ett ärende kan uppgifter som har betydelse för utgången i ärendet fås in 
muntligt eller på annat sätt. De uppgifter som inte är skriftliga ska dokumenteras i 
ärendehanteringssystemet av handläggare och diarieföras. Detta är reglerat i förvaltningslagen 
och ska trygga människors rätt att få ta del av uppgifter i ärenden som de utgör en part i – det är 
alltså för rättssäkerhetens skull mycket viktigt att alla uppgifter som är relevanta för 
bedömningen i ett ärende finns redovisade i ärendeakten. Det är också en förutsättning för att 
den som har rätt att besluta i ärendet ska ha ett bra underlag för beslut och för att granskning av 
ärendet ska kunna göras i efterhand. 

2.2.2 Myndighetsutövning 

Enligt förvaltningslagen får ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild i princip inte 
avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift 
som har tillförts ärendet av någon annan än honom själv och hen har fått tillfälle att yttra sig 
över uppgiften. Det kallas att kommunicera uppgiften. Det ska framgå av texten i 
tjänsteskrivelsen på vilket sätt och när ärendet har kommunicerats med sökanden, klaganden 
eller annan part. 

Kommunicering kan uteslutas i vissa fall, till exempel om beslutet inte går parten emot eller om 
uppgiften saknar betydelse. 

2.2.3 Dokumentmallar 

I ärendehanteringssystemet finns det olika dokumentmallar som ska användas. Word och PDF 
är de format som i första hand ska användas för beslutsunderlag. PowerPoint är ett 
presentationsformat och Excel är ett kalkylprogram, de ska därför inte användas som 
beslutsunderlag. 
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Vid handläggningen av vissa typer av ärenden tillämpas särskilda förfaringssätt som 
involverar mer än en nämnd eller förvaltning. 

2.3 Intern remiss 
Med intern remiss menas att ärendet remitteras inom kommunen. Det används då 
kommunstyrelsen eller annan nämnd behöver synpunkter i ett ärende. Det kan göras på två sätt, 
antingen efterfrågas beslut från nämnd eller sakkunnigt yttrande från tjänsteperson, så kallad 
förvaltningsremiss. Vid nämndremiss handläggs och bereds ärendet på samma sätt som övriga 
ärenden till nämnden. Vid så kallade förvaltningsremisser lämnar en förvaltning eller bolag 
skriftligt yttrande direkt till en annan förvaltning. 

2.3.1 Motioner och medborgarförslag 

Vid intern remiss av motion eller medborgarförslag kan både nämnds- och förvaltningsremiss 
tillämpas. Vid nämndremiss ska nämnden lämna förslag till beslut och under 
ärendebeskrivningen redogöra för skälen till ställningstagandet. Vid förvaltningsremiss 
använder tjänsteperson mallen för tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut ska vara bifall, avslag eller anses färdigbehandlat, om förslaget redan är 
genomfört. Vid förslag om bifall ska också ingå förslag om uppdrag till facknämnd/ förvaltning 
att ansvara för verkställighet av uppdraget. 

Motioner och medborgarförslag bör behandlas så att beslut kan tas inom ett år. Om motionären 
eller förslagsställaren föreslår exempelvis en utredning av något slag ska det inte genomföras 
innan slutlig beslutsinstans har bifallit en utredning. 

2.3.2 Remiss från myndighet utanför kommunen 

Kommunen ges ofta möjlighet att yttra sig när exempelvis lagförslag eller utredningar från 
andra myndigheter eller organisationer som är ute på remiss. I normalfallet är det 
kommunstyrelsen som svarar myndigheten i dessa ärenden och det föregås ofta av intern remiss 
till en eller flera andra nämnder eller förvaltningar. Om ärendet har en mycket detaljerad 
nämndspecifik karaktär kan den berörda facknämnden stå för svaret. 

Det är viktigt att vara tydlig med vad remissinstansens ställningstagande eller synpunkt 
egentligen är, undvik svårtolkade meningar. Om det finns tveksamheter i ställningstagandet, 
uttryck det snarare än att använda vaga formuleringar. 
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Styrande dokument utgör en särskild kategori av ärenden och handläggningen skiljer sig från 
vanliga ärenden. Detta regleras i separata dokument. 

2.4 Generellt om styrande dokument och taxor 
För framtagande av ett styrande dokument finns Policy för styrande dokument och Anvisning 
för tillämpning av Policy för styrande dokument, dessa ska följas. När ett styrande dokument 
upprättas eller revideras ska alltid mall i ärendehanteringssystemet Platina användas. För att 
ändringar ska bli tydliga ska det i tjänsteskrivelsens ärendebeskrivning framgå vilka förslag till 
revideringar som gjorts i dokumentet. Förslaget till nytt styrande dokument och taxa ska 
biläggas i sin slutgiltiga form. 

2.4.1 Beslutsnivå och typer av styrande dokument 

Policy, reglementen, plan/program och föreskrift för allmänheten – beslutas av 
kommunfullmäktige 

Handlingsplan/handlingsprogram, föreskrift/bestämmelse, kommunövergripande riktlinjer och 
specifika riktlinjer – kommunövergripande beslutas av kommunstyrelsen och nämndspecifika 
beslutas av facknämnd. 

Anvisning/instruktion – kommunövergripande beslutas av kommunchef och nämndspecifik av 
förvaltningschef vid facknämnd. 

2.4.2 Taxor och avgifter 

Utöver dessa styrande dokument finns taxor och avgifter som även de är styrande dokument. 
Taxor och avgifter ska i huvudsak beslutas av kommunfullmäktige, om inte 
kommunfullmäktige har beslutat att exempelvis indexuppräkning kan ske i facknämnden. 
Om indexuppräkning av taxa sker av facknämnden ska hela dokumentet för taxan revideras i 
mallen inte enbart i tjänsteskrivelsen till facknämnden. Detta för att det ska vara enkelt för 
förtroendevalda, medborgare och anställda att veta vad som gäller. 
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I handläggning för ärenden som går till politiskt beslut ingår att ta fram en tjänsteskrivelse som är 
ett viktigt beslutsunderlag tillsammans med andra handlingar. Därför är det viktigt att 
handläggaren som utreder ärendet skriver tjänsteskrivelsen. 

2.5 Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelsen är ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från förvaltning till nämnd. En 
tjänsteskrivelse innehåller förvaltningens förslag till beslut och en sammanfattning av ärendet 
som syftar till att nämnden ska få ett underlag av hög kvalitét. Förvaltningschef är ytterst 
ansvarig för tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen kan inte ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden tillföra/förtydliga uppgifter till protokollet. 

Mallen Tjänsteskrivelse i ärendehanteringssystemet Platina ska användas när förvaltningen 
skriver en tjänsteskrivelse till nämnden. När kallelser och protokoll skrivs hämtar dessa mallar 
vissa uppgifter från tjänsteskrivelsen. Ändra därför aldrig någonting i mallen eftersom det 
ställer till med problem då kallelser och protokoll ska skrivas. 

Rubriksättningen av tjänsteskrivelsen ska överensstämma med rubriken för ärendet. För 
rubricering av ärende, se Registrering. 

Det är viktigt att skälen till förslaget till beslut alltid finns beskrivet i ärendebeskrivningen. Det 
ska vara tydligt för mottagaren vad beslutet avser. Exempel på skäl till beslut kan vara lagstöd, 
styrande dokument och andra vägledande beslut. Ekonomiska förutsättningar ska redovisas och 
hur de ska finansieras. Tjänsteskrivelsen bör bestå av en till två sidor. 

Handläggaren tar ställning till förslag till beslut och till vilken sista beslutsinstans är i ärendet. 
Det kan vara nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelsen innehåller fyra rubriker, Förslag till beslut, Ärendebeskrivning, 
Beslutsunderlag och Beslut ska skickas till. 

2.5.1 Förslag till beslut 

Beslutsmeningarna under förslag till beslut ska vara självständiga meningar och innehålla ett 
beslut samt kunna verkställas och förstås utan att läsa ärendebeskrivningen. Exempelvis 
tidpunkt för verkställighet eller återrapportering, finansiering, villkor för finansiering. 
Innehåller ärendet flera beslut skrivs flera beslutsmeningar. 

Finns det tidigare beslut som ersätts av ett nytt, är det viktigt att upphäva det tidigare beslutet 
och sedan anta nytt beslut i separat beslutsmening. 

I förslag till beslut är det förvaltningen som lämnar förslag till sista beslutsinstans. T.ex. 
Samhällsbyggnad föreslår kommunfullmäktige anta... 

I förslag till beslut hänvisas till namngiven bilaga inte bilagenummer. 

Texten ska ha samma språkliga form som i ett protokoll. 
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I beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild ska lagrum anges. Det ska också klart 
framgå varför lagrummet är tillämpligt på det aktuella ärendet. Motiveringen kan uteslutas i 
vissa fall om beslutet inte går någon part emot eller om det annars är uppenbart obehövligt att 
upplysa om skälen. Motiveringen är obligatorisk om beslutet innebär att en ansökan helt eller 
delvis avslås. 

Exempel på formulering i förslag till beslut: 
Godkänner nämnden godkänner återrapporten om… 
Bifaller nämnden bifaller motionen/medborgarförslaget om… 
Avslår nämnden avslår ansökan/motionen om… 
Beviljar nämnden beviljar ansökan om… 
Fastställer nämnden fastställer Riktlinje för… 
Antar nämnden antar yttrandet om… 
Upphäver nämnden upphäver beslutet om… 

(Finns det ett tidigare beslut som ersätts av nytt beslut är det viktigt 
att upphäva det tidigare beslutet.) 

Avsätter/anvisar nämnden anvisar medel från… 
Remitterar ärendet remitteras till nämnd för … 
Ger uppdrag nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att… 
Återrapport nämnden beslutar att återrapport ska ske 31 mars 2018. 
Anses färdigbehandlad gäller endast motioner och medborgarförslag 
Överlämnar kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag för beslut… 
Noterar nämnden noterar informationen om... 
Avskriver nämnden avskriver ärendet från vidare handläggning 

(gäller enbart för slutliga beslut i fullmäktige för motioner och 
medborgarförslag enligt KL 5:35) 

Använd inte: 
Bifaller till viss del (dela upp beslutssatserna till självständiga beslutsmeningar) 
Ersätter 
Ställer sig bakom… 
Nämnd tar del av… 
Nämnd lägger XX till handlingarna. 
Skickar till… 

2.5.2 Ärendebeskrivning 

Under den här rubriken redogörs för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt och vad
förvaltningen har kommit fram till och varför. Ärendebeskrivningen är en sammanfattning av 
ärendet och bör hållas kort till förmån för överskådligheten. Den omfattar till exempel 
framtagna fakta, kostnadsberäkningar, förväntade effekter med mera som politikerna har att ta 
ställning till. Tidigare beslut som är fattade i ärendet eller som har betydelse för ärendet kan 
med fördel anges i början av ärendebeskrivningen t.ex. Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 
2017 § 168 att ärendet ska kompletteras... 

Tänk på att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. När man skriver i tjänsten 
representerar man Piteå kommun och texten är en produkt för allmänheten. Utgå från läsarens 
perspektiv för att möjliggöra förståelse och insyn för förtroendevalda och medborgare. 
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2.5.3 Beslutsunderlag 

Under rubriken redovisas de dokument som handläggaren anser behöver bifogas i kallelsen, 
t.ex. en nämnds beslutsprotokoll eller en rapport. Vid statliga offentliga utredningar (SOU) 
eller andra offentliga handlingar kan hänvisning i ärendebeskrivningen göras istället för att 
bifoga hela utredningen. 

Ta ställning till vilka underlag som är relevanta för beslutsfattaren, vanligtvis är det en fördel 
att minska mängden till förmån för överskådligheten. Omfångsrika beslutsunderlag kan med 
fördel sammanfattas eller bifoga endast sammanfattning om sådan redan finns. 

2.5.4 Beslutet ska skickas till 

Här anges kontaktuppgifter till de instanser och personer som beslutet ska skickas till. 

3. Tjänsteberedning 
När handläggaren har färdigställt utredningen är det förvaltningschefens ansvar att 
kvalitetssäkra beslutsunderlag och tjänsteskrivelse inför beslut. Detta sker med fördel i 
tjänsteberedning på förvaltningen. Om dokumenten inte uppfyller anvisningens regler skickar 
nämndsekreterare tillbaka ärendet till handläggare för komplettering. 
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4. Beslut 
Det finns tre typer av beslut: politiska beslut, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. 
Politiska beslut kan tas i nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Delegationsbeslut 
tas av utifrån delegationsordningen behörig tjänsteperson/delegat. För att få laga kraft ska dessa 
delges nämnden. Nämnden kan ta särskilt beslut att vissa ärenden inte behöver delges 
nämnden. Dessa redovisas i särskilt protokoll som anslås på kommunens anslagstavla. För 
närmare bestämmelser, se kommunallagen. Verkställighetsbeslut tas i rutinmässiga frågor som 
redan är reglerade i lag, styrande dokument eller avtal. I sådana ärenden saknas vanligtvis 
utrymme för självständiga bedömningar. 

Handläggaren tar ställning till vilken beslutsinstans som ska fatta beslut i ärendet och 
tillsammans med nämndens sekreterare planerar och föreslår till vilket sammanträde ärendet 
ska tas upp. 

Hantering av handlingar mellan beslutsinstanser 
Handlingar som går till beslut utgör förvaltningens förslag. Om handlingen förändras under 
beslutsprocessen ska ursprunglig handling och varje ny version diarieföras i ärendet. Justering 
görs först vid slutgiltigt beslut inom varje myndighet. 

4.1 Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden har 
beslutat om att flytta över beslutanderätten till delegat (ett utskott, en enskild förtroendevald 
eller en tjänsteperson). Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar. Nämnden 
kan när som helst återkalla givna delegationer. Nämnden har däremot inte rätt att ändra ett 
redan fattat beslut på grund av missnöje med beslutet. Vilka beslut som nämnden har delegerat 
och till vem framgår av nämndens delegationsordning. 

Ett delegationsbeslut måste dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Ett 
delegationsbeslut ska dokumenteras kortfattat och utgör en handling i ett ärende. I Platina finns 
dokumentmallar för delegationsbeslut som ska användas. Handläggare ansvarar för detta och 
meddelar registrator att beslut tagits. 

Registrator diarieför beslutet och anmäler det till nästkommande nämndsammanträde. När 
beslutet diarieförs klassificeras det som ett delegationsbeslut. Syftet med att anmäla besluten är 
att de ska registreras och att nämnden ska få information om och kunna kontrollera de beslut 
som fattats i nämndens namn. I och med att ett beslut anmälts till nämnden och anslagits på 
kommunens anslagstavla börjar besvärstiden löpa, den tidsperiod en medborgare har möjlighet 
att överklaga beslutet genom laglighetsprövning. Om beslutet aldrig anmäls kan beslutet prövas 
och eventuella åtgärder åläggas nämnden i evinnerlig tid. 
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4.2 Verkställighetsbeslut 
För att verkställa politiska beslut har förvaltningen rätt att ta verkställighetsbeslut för att utföra
uppgifter t.ex. enligt reglementen. Även dessa beslut kan behöva formaliseras och registreras 
för att medborgarna ska kunna ha en insyn i förvaltningens verksamhet och vilka beslut som 
fattas. Vid verkställighetsbeslut av principiell betydelse bör även dessa delges ansvarig nämnd. 

4.3 Politiska beslut 
Innan kallelse till sammanträde skickas ut har nämnderna politisk beredning. Ordförande, och 
ibland även vice ordförande, nämndsekreterare, förvaltningschef och handläggare går då 
igenom ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Vid behov kan tjänsteman kallas för att 
muntligt föredra. Ordförande bestämmer vilka ärenden som tas upp för beslut och vilka
underlag som inkluderas i kallelsen. Ärende som väcks av nämnd för beslut i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse måste behandlas och bör hanteras skyndsamt. 

4.4 Kallelse med dagordning 
Kallelse med dagordning till kommunfullmäktige, kommunens nämnds- och 
utskottssammanträden ska ha ett enhetligt utseende i hela kommunen. Kommunlednings-
förvaltningen har huvudansvaret för detta. Dokumenten skapas i ärendehanteringssystemet 
Platina. Kallelse med dagordning visar tid och plats samt omfattar alla handlingar inför 
sammanträdet. 

Ta ställning till vilka underlag som är relevanta för beslutsfattaren, vanligtvis är det en fördel 
att minska mängden till förmån för överskådligheten. Finns sammanfattning av omfångsrika 
beslutsunderlag räcker det vanligtvis att bifoga endast denna. Vid statliga offentliga utredningar 
(SOU) eller andra offentliga handlingar kan hänvisning i ärendebeskrivningen göras istället för 
att bifoga hela utredningen. 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras med dagordning på kommunens digitala 
anslagstavla senast sju dagar innan. 

I samband med att kallelsen skickas ut till nämnden ska kallelsen med beslutsunderlag 
publiceras på kommunens webbsida. Detta för att medborgarna ska kunna garanteras insyn i 
kommunens offentliga beslutsfattande. Publicering av personnamn ska ske med varsamhet eller 
maskeras. Kallelser ska därför inte i onödan innehålla namn på personer. Sekretessbelagda 
uppgifter får aldrig publiceras. 

Datainspektionens vägledning säger att tjänstepersoners och förtroendevaldas personuppgifter 
får publiceras om uppgifterna har samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag exempelvis 
namn, politisk tillhörighet, uppgift om ansvarig handläggare för ärende eller liknande 
information. 

4.4.1 Delgivning 

Ärenden och handlingar som inte föranleder enskilda beslut kan samlas i ett delgivningsärende, 
t.ex. SKL cirkulär och protokoll från andra myndigheter eller föreningar. Förslag till beslut kan 
då vara att nämnden noterar delgivningarna. 
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4.5 Protokoll 
Sammanträden i kommunfullmäktige och kommunens nämnder samt utskott ska dokumenteras 
i ett sammanträdesprotokoll. Protokollen ska ha ett enhetligt utseende i hela kommunen. 
Kommunledningsförvaltningen har huvudansvaret för detta. Dokumenten skapas i ärende-
hanteringssystemet Platina. 

Protokollet innehåller information om tid och plats för sammanträdet, de paragrafer som har 
behandlats, tid och plats för justering, anslagsuppsättning samt närvarolista över deltagande 
ledamöter och tjänstemän. Paragraferna numreras löpande för varje år. Varje nämnd respektive 
fullmäktige har en egen nummerserie för sina protokoll. I protokollen dokumenteras alltid 
yrkanden och fattade beslut. Diskussioner, frågor och åsikter dokumenteras inte. 

För att återge själva sammanträdet skrivs protokollet i tidsformen presens som uttrycker att en 
händelse sker i nutid. Exempel: Anna Svensson yrkar, ordföranden ställer proposition. 

4.5.1 Justerare och godkännande av dagordning 

Val av justeringsperson och fastställande av justeringsdag anges på protokollets framsida. 
Fastställande av föredragningslistans innehåll protokollförs endast om beslut tas om att ändra i 
föredragningslistan, då som en egen paragraf först i protokollet. 

4.5.2 Beslut 

Beslutet ska vara formulerat som självständiga meningar och innehålla ett beslut per 
beslutsmening samt kunna verkställas och förstås utan att läsa ärendebeskrivningen. I direkt 
anslutning till beslutet skrivs reservationer, jäv och anmälan om att ledamot inte deltar i 
beslutet. 

4.5.3 Ärendebeskrivning 

Under den här rubriken redogörs för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt och vad
förvaltningen har kommit fram till och varför. Ärendebeskrivningen bör hållas kort till förmån 
för överskådligheten. Den omfattar till exempel framtagna fakta, kostnadsberäkningar, 
förväntade effekter med mera som politikerna har att ta ställning till. 

4.5.4 Beslutsunderlag 

Under rubriken beslutsunderlag redovisas handlingarna i den form som sammanträdet beslutat 
om. 

4.5.5 Reservationer 

En ledamot kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller 
skriftlig och visar att ledamoten inte står bakom beslutet. Skriftlig reservation ska inkomma 
innan mötet avslutas. Reservationen skrivs in i direkt anslutning till beslutet. Reservationen är 
personlig och ledamoten namnges med partibeteckning inom parentes, t.ex. Anna Andersson 
(parti). 
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4.5.6 Protokollsanteckning/särskilt yttrande 

Det förekommer att en ledamot vill ha något antecknat till protokollet eller vill lämna ett 
särskilt yttrande. Det är ordföranden som avgör om en protokollsanteckning eller särskilt 
yttrande får tillföras protokollet. Protokollsanteckningen skrivs in sist i ärendet. 

4.5.7 Jäv 

När någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna, eller närstående, är personligen 
berörd av ett ärende kallas det för jäv. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen 
och beslutet av ett ärende. Reglerna för jäv återges i kommunallagen. Jäv skrivs in i direkt 
anslutning till beslutet. 

4.5.8 Yrkanden 

En ledamot kan föreslå hur sammanträdet ska besluta, alla yrkanden redovisas. Yrkanden är 
personliga och ledamoten namnges med partibeteckning inom parentes, t.ex. Anna Andersson 
(parti). 

4.5.9 Propositionsordning 

Under rubriken propositionsordning redovisas i vilken ordning ordföranden lägger fram 
yrkanden till beslut och vilka röstningar som eventuellt genomförts. Röstningsresultat redovisas 
under rubriken med antalet ja-röster, antalet nej-röster och antalet ledamöter som avstått från att 
rösta. Vid röstning genom upprop ska det framgå hur varje ledamot röstat, antingen direkt i 
protokollet eller på särskild voteringslista. 

4.5.10 Övriga punkter 

På dagordningen förekommer icke-beslutsärenden, exempelvis kan frågor ställas under punkten 
av ledamöter väckta ärenden. Om inget beslut tas ska inte diskussionen föras till protokollet. 

4.6 Justering 
Sammanträdesprotokoll skrivs under på första sidan av ordföranden, sekreterare och justerare. 
På paragrafsidorna görs initialer i sidfoten av ordföranden och justerare. Detsamma gäller för 
beslutshandlingar, det vill säga handlingar som är upprättade inom kommunen och omnämns i
beslut. Övriga beslutsunderlag justeras ej. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter 
sammanträdet. 

4.6.1 Direktjustering 

Direktjusterade ärenden redovisas i separat protokoll. På förstasidan skrivs: Paragraf § X 
omedelbart justerad. I nytt stycke direkt efter beslutet skrivs: Paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. Observera att detta innebär att protokollet ska vara utskrivet och justerat under mötet. 
Direktjustering av beslut ska användas ytterst restriktivt. Kommunen har rätt att agera utifrån 
ett beslut innan besvärstiden gått ut så länge agerandet inte är oåterkalleligt. 
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4.7 Regler för tillkännagivande av protokoll 
Tillkännagivande av protokoll görs på kommunens anslagstavla så snart det är justerat. Av 
tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt, vilken dag det har anslagits 
och vilken dag det tas ned. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan innan tiden för 
överklagande har gått ut (23 kalenderdagar). 

4.8 Expediering av beslut 
Vid expediering mellan nämnder skickas protokollsutdrag och beslutsunderlag till berörd 
nämnds diarium. Mottagande nämnd ansvarar för vidare expediering inom sin förvaltning. 

När beslut ska expedieras utanför kommunorganisationen är huvudregeln att ansvarig 
handläggare från den nämnd som initierat ärendet expedierar beslutet till berörda parter. 
Nämndsekreterare kan expediera besluten om den rutinen fastställs av förvaltningen och 
kontaktuppgifter till mottagarna finns angivna i tjänsteskrivelsen. 

4.8.1 Underrätta om beslut 

Enligt förvaltningslagen ska en sökande eller klagande underrättas om innehållet i beslut som 
avser myndighetsutövning mot enskild, om underrättelse inte är ”uppenbart obehövlig”. Om 
besluten går parten emot och kan överklagas ska hen dessutom underrättas om hur man 
överklagar. 

Inom Piteå kommun skickas ett protokollsutdrag för att underrätta om beslut. Protokolls-
utdraget består av paragrafsidan för det aktuella ärendet. Kommunen underrättar med vanligt 
brev eller rekommenderat brev med mottagningsbevis. 

Ett negativt beslut, d.v.s. som går någon part i ett ärende emot, ska alltid skickas med 
rekommenderat brev och mottagningsbevis. Om parten inte har överklagningsrätt, alltså inte är 
sakägare i ärendet men av någon annan anledning ska delges beslutet, kan beslutet skickas med 
vanligt brev. 

4.9 Webbpublicering av protokoll 
Protokoll med beslutsunderlag publiceras på kommunens webbsida snarast efter justering. 
Publicering av personnamn ska ske med varsamhet eller maskeras. Protokoll ska därför inte i 
onödan innehålla namn på personer. Sekretessbelagda uppgifter får aldrig publiceras. 

Datainspektionens vägledning säger att tjänstepersoners och förtroendevaldas personuppgifter 
får publiceras om uppgifterna har samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag exempelvis 
namn, politisk tillhörighet, uppgift om ansvarig handläggare för ärende eller liknande 
information. 
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5. Avslut och arkivering 
Varje ärende där nämnden/förvaltningschef tagit ett beslut är att anse avslutat och ska avslutas i 
ärendehanteringssystemet av nämndregistrator eller sekreterare. Endast avslutade ärenden ska 
arkiveras. 

5.1 Rensning 
I ärenden diarieförs handlingar som har betydelse för ärendets utgång. Övriga arbetsdokument 
rensas bort från pappersakten av ansvarig handläggare innan ärendet arkiveras. Pappersakten 
ska spegla de diarieförda handlingarna i ärendet. 

För att handlingarna inte ska skadas är det också viktigt att se till att material som plast, OH-
blad, gem och häftklamrar inte förekommer i akten. Istället används åldersbeständigt papper, 
arkivpapper eller aktomslag för att hålla ihop handlingarna. 

5.2 Arkivering 
Arkiv bildas successivt av handlingar från en förvaltnings verksamhet eller kommunalt bolags 
verksamhet, vilka läggs till förvaring/arkiveras hos denne. Arkivet speglar förvaltningens 
organisation och aktiviteter. 

Varje förvaltning inom Piteå kommun och kommunala bolag har ett arkivansvar och ska se till 
att upprätta en informationsredovisning över sina allmänna handlingar och uppdatera den med 
jämna mellanrum. Detta regleras i Piteå kommuns arkivreglemente. Informationsredovisningen 
består av informationshanteringsplan samt arkivbeskrivning. 

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten ger via Centralarkivet 
råd och stöd i frågor kring arkiv- och informationshantering och utövar tillsyn enligt 
arkivlagen. 

5.2.1 Informationshanteringsplan 

I en informationshanteringsplan för kommunens myndigheter beskrivs samtliga allmänna 
handlingar och var dessa förvaras. Informationshanteringsplanen lämnar information om vilka 
handlingar som ska bevaras eller gallras, efter vilken tidsfrist de ska gallras eller när de ska 
lämnas till Centralarkivet. Planen ska hållas uppdaterad och antas av nämnden. All gallring 
som inte finns beskriven i informationshanteringsplanen är otillåten om det saknas ett separat 
gallringsbeslut. Gallringsbeslut fattas av ansvarig nämnd. 

5.2.2 Arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivningen ska i första hand vara ett hjälpmedel för allmänheten. Den ska ge en 
översikt över vilken information som finns att hämta hos förvaltningen och informera om hur 
arkivet är organiserat. Där ska även finnas information om vanligt förekommande handlingar, 
viktiga sökingångar samt register. 

Kontakta Centralarkivet för mer information om hur en arkivbeskrivning ska upprättas. 
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5.2.3 Leverans 

När arkiv överlämnas från myndigheten/förvaltningen till Centralarkivet överförs det från en 
myndighet till en annan. Arkivmyndigheten, det vill säga kommunstyrelsen och därigenom 
Centralarkivet, övertar sedan allt ansvar för det som levererats. Endast avslutade och rensade 
ärenden får levereras till Centralarkivet. 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
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§ 541 
Remiss Förslag på Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
bostadsanpassning 
Diarienr 18SN282 

Beslut 
Förvaltningens remissvar är att tillstyrka utan kommentarer. Socialnämndens arbetsutskott 
godkänner svaret på remissen. 

Delgivning till Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag med tillhörande konsekvensutredning. Synpunkter 
på förslaget med tillhörande konsekvensutredning lämnas senast den 31 augusti 2018. 
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.sc 

Beslutsunderlag 
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- missiv 
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om bostadsanpassningsbidrag 
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allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag med tillhörande konsekvensutred-
nmg. 
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den 31 augusti 2018. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. I forsta hand ska 
remissynpunkter lämnas via e-post till remissöubovcrket.se. Alternativt kan ni 
skicka brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona. 

Frågor om remissen skickas till remiss(w,boverket.sc 

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.sc 
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Svensk författningssamling 

Lag 
om bostadsanpassningsbidrag 

Utfärdad den 19 april 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge 
personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget 
boende. 

2 § Kommunerna ansvarar för bidrag enligt denna lag. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Bidragstagare 

3 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsätt-
ning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden 
hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig 
med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 

Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvård-
naden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet 
kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bo-
staden. 

4 § Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassnings-
bidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet 
som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är över-
ens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget 
har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren 
åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. 

Åtgärder som bostadsanpassningsbidrag lämnas för 

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera 
fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska 
vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan till-
godoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

SFS 2018:222 
Publicerad 
den 24 april 2018 

1 Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210. 
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2018:2226 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder SFS 

som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 § ska utöver sedvanliga bo-
stadsfunktioner även beaktas behovet av 

1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjuk-
vård för sökanden, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt, 
och 

2. åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet, 
om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i akti-
viteter utanför bostaden. 

8 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behö-
ver utföras av följande orsaker: 

1. byggnadstekniska brister, 
2. eftersatt underhåll, 
3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, 

eller 
4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och använd-

barhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller 
1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit ut-

föra ändringar av, 
2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit 

utföra ändringar i, eller 
3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i. 

9 § Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana 
åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, 
antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden 
är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit upp-
föra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt 
bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har 
en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. 

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om så-
dana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden. 

Medgivande 

10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden 
eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om 
någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres-
eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag 
endast om 

1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har med-
gett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och 

2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller 
nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna. 

Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av 
upplåtare av tomträtt. 
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2018:222Bidrag till reparationer SFS 

11 § Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som 
har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller 
motsvarande äldre bestämmelser om 

1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller 
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund 

av funktionsnedsättningen. 
I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även 

för besiktning och annat underhåll än reparation. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska 

vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller 
inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en 
ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas 
inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av 
äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §. 

Återställningsbidrag 

12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning 
av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts 

1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett 
en- eller tvåbostadshus som hyrs ut, 

2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbo-
stadshus, eller 

3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet. 

13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att 
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsan-

passningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och 
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre ut-

nyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende. 
Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts 

med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus 
har övertagit rätten till enligt 4 §. 

14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som 
innehas med hyresrätt om 

1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till 
bostadssökande när den blir ledig, och 

2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon 
annan person med funktionsnedsättning. 

Övertagande av begagnad anordning 

15 § En kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidigare 
har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller 
motsvarande äldre bestämmelser och lämna ekonomiskt stöd för kostnader 
som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. 

Bidragens storlek och utformning 

16 § Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till repa-
rationer, besiktning och underhåll enligt 11 § lämnas med ett belopp (kon-
tantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. 
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2018:222Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpass- SFS 

ningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas 
som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna. 

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpass-
ningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas. 

Handläggning av bidragsärenden 

Ansökan 

17 § Ansökan om bidrag prövas av den kommun där den bostad som avses 
med ansökan är belägen. 

Beslut om bidrag 

18 § I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om 
bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan 
utbetalas anges. 

Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i 
beslutet. 

Återkallelse av beslut 

19 § Före utbetalningen av kontantbidrag eller verkställighet av bidrag 
som beviljats enligt 16 § andra eller tredje stycket får den kommun som har 
beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund 
för beslutet inte längre finns. 

Utbetalning av kontantbidrag 

20 § Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har 
utförts och kostnaderna har redovisats. 

Återbetalning 

21 § Kommunen får besluta om återbetalning av kontantbidrag helt eller 
delvis 

1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något 
annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med 
för högt belopp, eller 

2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt 
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. 

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om 
det finns särskilda skäl. 

Tillsyn och föreskrifter 

22 § Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av den myndighet 
som regeringen bestämmer. 

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verk-
ställigheten av denna lag. 

Överklagande 

24 § Kommunens beslut enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
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2018:222Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. SFS 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbi-

drag m.m. 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag som har 

kommit in till kommunen före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

STEFAN LÖFVEN 
LENA HALLENGREN 
(Socialdepartementet) 
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Titel: Konsekvensutredning BFS 2018:xx 
Utgivare: Boverket, juni, 2018 
Diarienummer: 3.2.1 2887/2018 

Konsekvensutredningen finns i pdf-format på Boverkets webbplats. 
Den kan också tas fram i alternativt format på begäran. 
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5 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

Sammanfattning 

Boverket fick i mars 2013 i uppdrag av regeringen att se över om den be-
fintliga lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., fortsätt-
ningsvis benämnd ”lagen (1992:1574)”, behövde ändras, och vid behov 
lämna förslag på förbättringar. Boverket kom fram till att lagen behövde 
förtydligas och bli mer förutsebar, både för den enskilde som omfattas av 
lagens bestämmelser, och för de som handlägger ärenden med stöd av be-
stämmelserna. Boverket ansåg även att lagen var i behov av språklig mo-
dernisering. Mot bakgrund av detta lämnade därför Boverket i sin utred-
ning förslag på en ny lag.1 

Riksdagen fattade den 11 april 2018 beslut om en ny lag om bostadsan-
passningsbidrag. Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbi-
drag, fortsättningsvis benämnd ”lagen (2018:222)”, gäller från och med 
1 juli 2018. 

Från 1 juli 2018 införs även en ny förordning (2018:224) om bostadsan-
passningsbidrag, fortsättningsvis benämnd ”förordningen (2018:224)”. 
Jämfört med nu gällande förordning, fortsättningsvis benämnd ”förord-
ningen (1992:1575)”, så ger den nya förordningen Boverket ett något vi-
dare bemyndigande vad gäller att meddela verkställighetsföreskrifter till 
lagen (2018:222). 

Konsekvensutredningen omfattar Boverkets förslag till föreskrifter och 
allmänna råd till lagen (2018:222). Konsekvensutredningen tar sikte på 
de skillnader som förslaget till föreskrifter bedöms medföra, i förhållande 
till befintliga verkställighetsföreskrifter, fortsättningsvis benämnda BFS 
(1992:46). Konsekvensutredningen omfattar inte de delar av förslaget 
som är en direkt följd av den nya lagens bestämmelser. 

De aktörer som i första hand berörs av de föreslagna föreskrifterna är de 
personer med funktionsnedsättning som söker bidrag (sökande) och lan-
dets kommuner. Även landstingen, landets förvaltningsdomstolar, ansva-
rig tillsynsmyndighet (Boverket) samt fastighetsägare berörs av förslaget. 

Förslaget innehåller föreskrifter som reglerar vilka underlag och intyg 
som sökande ska inkomma till kommunen med, samt när i handlägg-
ningsprocessen som detta ska skickas in. I föreskrifterna förtydligas 
också att underlag, intyg och beslut ska vara i skriftlig form. Detta i syfte 
att trygga en rättssäker handläggning och prövning av inkomna ärenden. 

1 Boverket (2014:38) ”Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.” 
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6 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

Även om det redan följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att 
kommunala beslut ska vara skriftliga, bedöms ändå föreskriftskravet på 
skriftliga beslut innebära en något ökad tidsåtgång inom handläggningen. 
Detta gäller särskilt bidrag för reparationer, där det utifrån Boverkets 
undersökningar är mera sällsynt att beslut ges i skriftlig form. 

De krav på skriftliga underlag och intyg som i övrigt ställs i föreskrifter-
na, bedöms kunna leda till en något ökad tidsåtgång inom handläggning-
en liksom för sökande. 

Å andra sidan innehåller förslaget även föreskrifter som syftar till att ef-
fektivisera ansökningsprocessen, och som således kan innebära en mins-
kad tidsåtgång inom handläggningen liksom för sökande. 

Den sammantagna bedömningen är att de administrativa merkostnader 
inom den kommunala ärendehanteringen som kan följa med de nya före-
skrifterna, är av mera marginellt slag. 
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7 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

1 Inledning 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag ut-
gör ett komplement till lagen (2018:222) . Föreskrifterna innehåller verk-
ställighetsföreskrifter till lagen (2018:222). 

Denna konsekvensutredning omfattar Boverkets föreskrifter och all-
männa råd till lagen (2018:222). Konsekvensutredningen är framtagen i 
enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid re-
gelgivning. 

1.1 Bakgrund 
Boverket fick i mars 2013 i uppdrag av regeringen att se över om lagen 
(1992:1574) behövde ändras, och vid behov lämna förslag på förbättring-
ar. Boverket kom fram till att lagen behövde förtydligas och bli mer för-
utsebar, både för den enskilde som omfattas av lagens bestämmelser, och 
för de som handlägger ärenden med stöd av bestämmelserna. Boverket 
ansåg även att lagen var i behov av språklig modernisering. Mot bak-
grund av detta lämnade därför Boverket i sin utredning förslag på en ny 
lag.2 

Efter beredning av förslaget i Socialdepartementet har sedan regeringen 
lagt fram en proposition med förslag till ny lag. Propositionen antogs av 
riksdagen den 11 april 2018. Den nya lagen (2018:222) gäller från och 
med 1 juli 2018.3 Det övergripande syftet med den nya lagen är liksom 
tidigare ”att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende” 
(1§). 

Från 1 juli 2018 införs även en ny förordning (2018:224) om bostadsan-
passningsbidrag. Jämfört med nu gällande förordning (1992:1575) så ger 
den nya förordningen Boverket ett något vidare bemyndigande vad gäller 
att meddela verkställighetsföreskrifter till lagen om bostadsanpassnings-
bidrag. 

1.2 Avgränsningar 
Konsekvensutredningen omfattar Boverkets verkställighetsföreskrifter 
och allmänna råd till lagen (2018:222). Konsekvensutredningen tar sikte 
på de konsekvenser som föreskriftsförslaget bedöms leda till, i förhål-

2 Boverket (2014:38) ”Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.” 
3 Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. upphör samtidigt att gälla. 
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lande till verkställighetsföreskrifterna i BFS 1992:46. Konsekvensutred-
ningen omfattar inte sådana konsekvenser som är en direkt följd av be-
stämmelserna i lagen (2018:222). 
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2 Beskrivning av gällande regler 

2.1 Styrande reglering 
Fram till 1 juli 2018 är lagen (1992:1574) samt förordningen (1992:1575) 
styrande för Boverkets föreskrifter inom området. 

2.2 Gällande föreskrifter om 
bostadsanpassningsbidrag 
Förordningen (1992:1575) ger Boverket bemyndigande att föreskriva 
vilka uppgifter som en sökande ska lämna vid ansökan om bostadsan-
passningsbidrag. Dessa uppgifter omfattar intyg av arbetsterapeut, läkare 
eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga 
med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vidare föreskriver Boverket att 
det till ansökan ska fogas kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. 
Vid mer omfattande inredningsarbeten ska även plan- och uppställnings-
ritningar fogas till ansökan. Om bidrag söks för åtgärd/åtgärder som in-
nebär att planlösningen ändras, ska ansökan även innehålla ritningar över 
bostaden före och efter ändringen. 

I Boverkets föreskrifter (1992:46) till lagen (1992:1574) om bostadsan-
passningsbidrag m.m. fanns även krav på intyg från fastighetsägare om 
att åtgärder får vidtas, och att sökanden inte är skyldig att återställa bo-
staden i ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall. I en dom4 från 
2014 fann dock Högsta Förvaltningsdomstolen att Boverket inte får ställa 
sådana krav i sina föreskrifter, eftersom de ansågs gå utöver Boverkets 
bemyndigande att skriva verkställighetsföreskrifter till lagen i fråga. Bo-
verket beslutade därför genom ändringsföreskriften (BFS 2014:8) att ta 
bort dessa krav från föreskrifterna. 

2.3 Syftet med föreskrifterna 
Syftet med Boverkets verkställighetsföreskrifter om bostadsanpassnings-
bidrag är att i enlighet med bemyndigandet i styrande förordning 
(1992:1575) informera berörda om vilka uppgifter som sökande ska foga 
till ansökan. Genom föreskrifterna preciseras ansökningsförfarandet, vil-
ket skapar förutsättningar för en mer rättssäker och effektiv hantering och 
prövning av inkomna bidragsansökningar. 

4 HFD 2014 ref. 81. 
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Boverket 
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3 Problembeskrivning 

3.1 Motivet till att Boverket meddelar nya föreskrifter 
om bostadsanpassningsbidrag 
Lagen (1992:1574) upphör att gälla den 1 juli 2018, och ersätts istället av 
lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Samtidigt ersätts förord-
ningen (1992:1575) med förordningen (2018:224). Att Boverket medde-
lar nya verkställighetsföreskrifter om bostadsanpassningsbidrag är en di-
rekt följd av att ny lag och förordning börjar gälla från 1 juli 2018. 

Som framgår av propositionen till den nya lagen (prop. 2017/18:80) så 
syftade lagändringen bland annat till att uppnå ett tydligare och därmed 
mer rättssäkert regelverk på området. Förslaget till nya föreskrifter har 
samma övergripande syfte, det vill säga att inom ramen för det bemyndi-
gande som ges av förordning (2018:224), bidra till en rättssäker hand-
läggning och hantering av bidraget. Detta sker genom att föreskriften 
skapar likriktning i ansökningsförfarandet och minskar risken för god-
tyckliga bedömningar om hur lagen ska tolkas. Förslaget till föreskrifter 
syftar dessutom till att skapa förutsättningar för en mer effektiv och 
mindre kostsam hanteringen av bidragsansökningar. 

Boverkets bemyndigande att skriva verkställighetsföreskrifter till den nya 
lagen (2018:222) går något längre jämfört med vad som har gällt under 
lagen (1992:1574). Enligt förordningen (2018:224) är bemyndigandet 
formulerat som att Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för 

verkställigheten av lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

3.2 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att Boverket skulle meddela verkställighetsföre-
skrifter med samma innehåll som tidigare, trots att både lag och bemyn-
digande ändras från 1 juli 2018. 

Om Boverket skulle meddela föreskrifter med samma innehåll som tidi-
gare, eller om Boverket inte skulle meddela verkställighetsföreskrifter 
till lagen (2018:222), skulle det kunna leda till att sökanden måste lägga 
mer tid och resurser på att uttolka lagens bestämmelser, samtidigt som 
kommunernas administration av bidragsansökningar försvåras. Genom 
föreskriftsförslaget preciseras ansökningsförfarandet. Detta möjliggör en 
mer effektiv och rättssäker hantering och prövning av inkomna ansök-
ningar. 
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12 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

3.3 Överensstämmelse med EU-reglering 
I konsekvensutredningen till den nya lagen bedömde regeringen att lag-
förslaget saknar koppling till EU-rätten (se prop. 2017/18:80 s. 66.). Bo-
verket bedömer därför att detsamma även gäller förslaget till föreskrifter. 

Boverket 



    

  

  

  
  

 

 

  
   

    
  

  
 

   

     
  

 
   

 
   

 
  

 

 

  
 

  
   

  
  

    
  

13 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

4 Förslag till 
verkställighetsföreskrifter 

De tankegångar som ligger bakom föreskrifterna i BFS 1992:46 har till 
stora delar följt med till de föreskrifter som nu föreslås. Därutöver har 
gjorts vissa kompletteringar, med anledning av den nya lagen. 

I föreskriftsförslaget tydliggörs vilka underlag och intyg som sökande ska 
inkomma med, och när detta ska ske. Dessutom tydliggörs att underlag, 
intyg och beslut ska vara i skriftlig form. Föreskrifterna skapar därmed 
förutsättningar för en mer förutsebar och rättssäker handläggning och 
prövning av bostadsanpassningsbidraget. Förslaget syftar dessutom till att 
uppnå en mer effektiv och mindre kostsam handläggning och ärendehan-
tering, utan att för den skull ge avkall på målsättningen om ökad förutse-
barhet och rättssäkerhet. 

4.1 Ärenden om bostadsanpassningsbidrag 

4.1.1 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (2-5 §) 
Bestämmelser om vilka åtgärder som bidrag lämnas för finns bland annat 
i lagens 5§. Där framgår att bostadsanpassningsbidrag lämnas för att an-
passa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 
Vidare framgår att bidrag endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. En förutsättning för 
bidrag är också att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel som er-
bjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

I föreskriftsförslagets 2–5 §§ tydliggörs vad som ska ingå i en ansökan 
om bostadsanpassningsbidrag. 2 § handlar om krav på sakkunnigintyg, 
som styrker att de åtgärder som bidrags söks för är nödvändiga med hän-
syn till funktionsnedsättningen. Den föreslagna föreskriften är i princip 
oförändrad jämfört med motsvarande föreskrift i BFS (1992:46). En 
skillnad är dock att följande föreskriftsformulering i BFS (1992:46):”Vid 
mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdspro-
gram” istället meddelas som ett allmänt råd. Det blir alltså upp till kom-
munerna själva att bedöma när det är påkallat att sökande kompletterar 
ansökan med ett åtgärdsprogram. I enlighet härmed ändras också formu-
leringen enligt följande: ”Vid mer omfattande åtgärder kan intyget kom-
pletteras med ett åtgärdsprogram”. 
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I förslagets 3 § om anbud/offert, kostnadsberäkning samt ritningar, före-
skrivs att kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan 
med dessa handlingar.5 I BFS (1992:46) är det istället ett krav att kopia 
av anbud/offert eller kostnadsberäkning ska fogas till ansökan. Kravet i 
BFS (1992:46) omfattar även plan- och uppställningsritningar, om det är 
fråga om omfattande inredningsarbeten, samt ritningar över bostaden före 
respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning. 

I 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag finns krav på med-
givande från ägare/ägarna, och i förekommande fall även andra nyttjan-
derättshavare än sökande, att åtgärderna får utföras. I samma paragraf 
finns även krav på utfästelse från ägarens/ägarnas sida att inte kräva er-
sättning

skriftligt underlag som styrker att det finns ett sådant medgivande och en 
sådan utfästelse, som avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpass-
ningsbidrag. 

Eftersom bestämmelserna om krav på medgivande och utfästelse saknar 
motsvarighet i den tidigare lagen finns inte heller några verkställighetsfö-
reskrifter angående detta i (BFS 1992:46). 

4.1.2 Beslut om bostadsanpassningsbidrag (6 §) 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag regleras i den nya lagens 18 §. I 
propositionen till lagen (prop. 2017/18:80) sägs på s. 81 att bestämmelsen 
i 18 § i praktiken innebär att beslut om bidrag ska vara skriftliga. För att 
tydliggöra detta ställer föreskriften krav på skriftliga beslut. Att kommu-
nala beslut ska vara skriftliga följer dock även av allmänna förvaltnings-
rättsliga principer. 

av sökanden, och i förekommande fall nyttjanderättshavare, för 

att återställa anpassningsåtgärderna. I föreskriftens 4–5 §§ förtydligas att 
sökanden före kommunens beslut att bevilja bidrag ska inkomma med 

4.1.3 Inför utbetalning av bostadsanpassningsbidrag 
(kontantbidrag) (7–8 §§) 
Av 20 § i lagen (2018:222) framgår att kontantbidrag betalas ut först efter 
att de åtgärder som bidraget avser har utförts och kostnaderna har redovi-
sats. I föreskriften (7 §) förtydligas att sökanden före utbetalning av bi-
draget ska inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skrift-
lig redovisning som styrker att anpassningsåtgärderna utförts och kostna-
derna för dessa. Föreskriften har ingen motsvarighet i nuvarande eller ti-
digare verkställighetsföreskrifter. 

5 Att kommunen får begära in de handlingar som behövs för handläggningen följer även 
av allmänna förvaltningsrättsliga principer, liksom av den nya Förvaltningslagen 
(2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018. 
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15 Konsekvensutredning BFS 2018:xx 

I lagen (2018:222) har det införts en möjlighet för ägare av flerbostadshus 
att överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som beviljats i form av 
kontantbidrag, under förutsättning att sökanden och ägaren är överens om 
ett sådant övertagande (4 §). I propositionen till lagen (s. 25-26) framgår 
de motiv som regeringen sett för införandet av denna möjlighet. Ett syfte 
är bland annat att förenkla processen för anpassningsärenden i gemen-
samma utrymmen i flerbostadshus. Övertagandet ger flerbostadshusäga-
ren en möjlighet att hel- eller delfinansiera generella tillgänglighetsåtgär-
der. Efter att sökanden och flerbostadshusägaren överenskommit om att 
den senare ska få överta rätten till bidraget, är det också den senare som 
blir ägare till anpassningsåtgärden ifråga. 

I föreskriften (8 §) förtydligas att en flerbostadshusägare som i enlighet 
med 4 § lagen (2018:222) övertagit rätten till bostadsbidrag, före utbetal-
ning av bidraget måste inkomma med skriftligt underlag till kommunen 
som styrker dels att sökanden av bidraget och ägaren är överens om över-
tagandet, dels att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget 
avser. 

Eftersom bestämmelsen om övertagande införts först i den nya lagen 
finns inte någon motsvarande föreskrift i nuvarande eller tidigare verk-
ställighetsföreskrifter. 

4.2 Ärenden om reparationsbidrag 

4.2.1 Ansökan om reparationsbidrag (9–10 §§) 
Bestämmelser om bidrag till reparationer finns i 11 § lagen (2018:222). 
Av lagens bestämmelser framgår att reparationsbidrag, i analogi med vad 
som gäller för bostadsanpassningsbidrag (se 5 § samma lag) endast läm-
nas om åtgärderna bedöms vara nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. Vidare framgår att det inte går att få reparat-
ionsbidrag för sådana anordningar eller inredningar som installerats med 
stöd av bostadsanpassningsbidrag som en flerbostadshusägare sedermera 
övertagit äganderätten till. 

I förslaget till föreskrifter (9–10 §§) finns bestämmelser som förtydligar 
handläggningen om reparationsbidrag. I 9 § förtydligas att kommunen 
före beslut om reparationsbidrag får begära in sakkunnigintyg som styr-
ker att de åtgärder som reparationsbidrag söks för är nödvändiga med 
hänsyn till funktionsnedsättningen. Bestämmelsen gäller under förutsätt-
ning att kommunen bedömer att behovet av anpassningen har förändrats. 
Föreskriften ger således kommunerna en möjlighet att pröva om åtgär-
den/åtgärderna alltjämt är nödvändiga för att svara upp mot sökandens 
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behov, vilket enligt lagen är en förutsättning för att kunna få reparations-
bidrag. 

I föreskrifterna förtydligas också att kommunen före beslut om reparat-
ionsbidrag har rätt att begära in uppgifter i form av anbud/offert eller 
kostnadsberäkning, om den bedömer att det behövs för att fastställa skälig 
kostnad i ärendet. 

4.2.2 Beslut om reparationsbidrag (11 §) 
Föreskrifterna innehåller ett förtydligande om att beslut om reparations-
bidrag ska vara skriftliga. Som konstaterats ovan (4.1.2) följer den här 
bestämmelsen även av allmänna förvaltningsrättsliga principer. 

4.2.3 Inför utbetalning av reparationsbidrag (12 §) 
I analogi med vad som föreskrivs inför utbetalning av bostadsanpass-
ningsbidrag, innehåller förslaget till föreskrifter även ett krav på att sö-
kanden före utbetalning av reparationsbidrag ska inkomma till kommu-
nen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning som styrker att 
anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa. 

4.3 Ärenden om återställningsbidrag 
Den nya lagens bestämmelser om återställningsbidrag skiljer sig från den 
tidigare lagens (1992:1574) genom följande ändringar: 

 Återställningsbidrag kan numera även ges för kostnader för återställ-
ning av anpassningsåtgärder som gjorts i anslutning till en ägarlägen-
hetsfastighet. 

 I fråga om återställning i anslutning till bostadsrättslägenhet i flerbo-
stadshus, slopas nuvarande begränsning när det gäller bidragsberätti-
gande åtgärder. 

 Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna utförts 
med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en flerbostadshusägare 
övertagit rätten till enligt 4 § lagen (2018:222). 

 Den tidigare regeln att återställningsbidrag endast lämnas om kostna-
den för återställningen överstiger 5 000 kronor, har slopats. 

Av lagen framgår också att återställningsbidrag till en ägare (hyresvärd) 
av en anpassad hyreslägenhet, är villkorat av 1) att ägaren gett kommu-
nen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den 
blir ledig, och 2) att kommunen, efter att sökanden lämnat lägenheten, 
inte lyckades anvisa den till någon person med funktionsnedsättning. 
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Boverket har valt att vara återhållsam med regleringar när det gäller åter-
ställningsbidraget. Det enda som tydliggörs är att beslut om återställ-
ningsbidrag, i analogi med vad som gäller för bostadsanpassningsbidrag 
och reparationsbidrag, ska vara skriftliga. 
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5 Alternativa lösningar 

5.1 Alternativa sätt att meddela föreskrifter 
Boverkets bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter till lagen 
som ges av förordningen (2018:224), ger i praktiken ett visst spelrum vad 
gäller föreskrifternas utformande. En viktig princip för Boverket har varit 
att hitta rätt balansgång mellan att å ena sidan ha tydliga föreskrifter i 
syfte att underlätta handläggningen och verka för en rättssäker hantering 
och prövning av inkomna ärenden, å andra sidan verka för en effektiv och 
mindre kostsam ärendehantering – både för den sökande själv och för de 
som handlägger bidragsärendena – vilket åstadkoms genom att undvika 
en alltför regeltung utformning. Boverket bedömer att det föreslagna al-
ternativet är väl balanserat mellan tydlighet och effektivitetshänsyn. 

5.2 Alternativa styrmedel 
Boverket bedömer att det inte finns några alternativa styrmedel som kan 
uppnå det som förslaget till verkställighetsföreskrifter syftar till. Det går 
till exempel inte att tvinga fram motsvarande bestämmelser som i verk-
ställighetsföreskrifterna genom att istället använda ekonomiska och/eller 
informativa styrmedel. Däremot kan föreskrifterna med fördel komplette-
ras med informationsinsatser, såsom den webbaserade handbok för bo-
stadsanpassningsbidrag som Boverket tidigare tagit fram, och som för 

närvarande genomgår en anpassning till det nya regelverket. 
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6 Konsekvenser 

Konsekvensutredningen omfattar Boverkets förslag till föreskrifter och 
allmänna råd till lagen (2018:222). Konsekvensutredningen omfattar inte 
de ändringar och tillägg som är en direkt följd av lagen (2018:222). Kon-
sekvensutredningen tar sikte på de skillnader som förslaget till föreskrif-
ter bedöms medföra, i förhållande till verkställighetsföreskrifterna i BFS 
(1992:46). 

De aktörer som i första hand berörs av de föreslagna föreskrifterna är de 
personer med funktionsnedsättning som söker bidrag (sökande) och lan-
dets kommuner. Även landstingen, landets förvaltningsdomstolar, ansva-
rig tillsynsmyndighet (Boverket) samt fastighetsägare berörs av förslaget. 

Förslaget innehåller föreskrifter som reglerar vilka underlag och intyg 
som sökande ska inkomma till kommunen med, samt när i handlägg-
ningsprocessen som detta ska skickas in.  I föreskrifterna förtydligas 
också att underlag, intyg och beslut ska vara i skriftlig form. Detta i syfte 
att trygga en rättssäker handläggning och prövning av inkomna ärenden. 
Även om det redan följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att 
kommunala beslut ska vara skriftliga, bedöms ändå föreskriftskravet på 
skriftliga beslut innebära en något ökad tidsåtgång inom handläggningen. 
Detta gäller särskilt bidrag för reparationer, där det utifrån Boverkets 
undersökningar är mera sällsynt att beslut ges i skriftlig form. 

De krav på skriftliga underlag och intyg som i övrigt ställs i föreskrifter-
na, bedöms kunna leda till en något ökad tidsåtgång inom handläggning-
en liksom för sökande. 

Å andra sidan innehåller förslaget även föreskrifter som syftar till att ef-
fektivisera ansökningsprocessen, och som således kan innebära en mins-
kad tidsåtgång inom handläggningen liksom för sökande. 

Den sammantagna bedömningen är att de administrativa merkostnader 
inom den kommunala ärendehanteringen som kan följa med de nya före-
skrifterna, är av mera marginellt slag. 

Boverket 
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6.1 Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning (sökande) 

6.1.1 Ansökan (2-3 §§) 
De föreskrifter som föreslås i 2–3 §§ kan, vid jämförelse med motsva-
rande föreskrifter i BFS (1992:46), leda till en minskad arbetsinsats och 
därmed minskad tidsuppoffring för vissa sökande i samband med ansök-
ningsförfarandet. Den minskade tidsuppoffringen innebär en ökad nytta 
för de berörda. 

Hur stor total nytta i termer av minskad tidsuppoffring som det kan röra 
sig om, kommer an på hur stor andel av alla bidragssökande som berörs 
av skillnaden mellan föreskrifterna i förslaget och motsvarande föreskrif-
ter i BFS (1992:46). När det gäller den föreslagna föreskriften om åt-
gärdsprogram i 2 §, beror de förväntade konsekvenserna på vilken praxis 
som idag tillämpar i respektive kommun. Eftersom det inte finns någon 
sammanställd statistik över hur vanligt det är att intyg kompletteras med 
åtgärdsprogram, är det också svårt att kvantifiera konsekvenserna av den 
förslagna föreskriften. Men givet ett antagande om att ”omfattande åtgär-
der” är liktydigt med åtgärder för vilka det sökta bidragsbeloppet översti-
ger 100 000 kr, skulle ca 2 procent av alla bostadsanpassningsbidrag po-
tentiellt kunna beröras av föreskriftsförslaget. Om ”omfattande åtgärder” 
istället antas betyda åtgärder där bidragets storlek överstiger 50 000 kr, 
handlar det om 7 procent av alla beviljade bidrag som potentiellt kan be-
röras.6 Det handlar alltså om en relativt liten andel av alla bidragsansök-
ningar som kan beröras av det nya föreskriftsförslaget. 

Föreskriftsförslaget i 3 § om att sökanden bara behöver inkomma med 
uppgifter om anbud/offert eller kostnadsberäkning om kommunen begär 
det, bedöms få konsekvenser dels i de fall kommunen bedömer det up-
penbart att ansökan ska avslås, dels i de fall kommunen inte anser att 
dessa uppgifter behövs för att fastställa skälig kostnad. Beträffande ande-
len bidragsansökningar som avslås, visar en tidigare enkätstudie att denna 
ligger på omkring 4 procent.7 

När det gäller förekomsten av bidragsansökningar där kommunen idag 
regelmässigt begär in anbud/offert eller kostnadsberäkning, trots att detta 
egentligen inte behövs för att kunna fastställa skälig kostnad, så är det 
inte känt hur stor andel det kan röra sig om, men bedömningen är att det 
potentiellt kan handla om en rätt stor andel, eftersom merparten av bi-
dragsansökningarna avser enkla åtgärder såsom tröskelborttagning, upp-

6 Boverket (2016:17). 
7 Boverket (2016:17). Andelen är exklusive återställningsbidraget. 
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sättning av stödhandtag och spisvakt, och att det kan förmodas att kom-
munerna redan har en uppfattning om vad skälig kostnad innebär i dessa 
fall. 

I förslagets 3 § andra strecksatsen föreskrivs att kommunen får begära att 
ansökan kompletteras med plan- och uppställningsritningar, om det är 
fråga om omfattande inredningsarbeten.  I BFS (1992:46) uttrycks detta 
istället som ett krav. För berörda sökande kan denna skillnad innebära en 
minskad tidsuppoffring och minskad arbetsinsats i samband med ansö-
kan. Men eftersom förslaget bara får konsekvenser i de fall det är fråga 
om omfattande inredningsarbeten, och dessa fall utgör en relativt liten 
andel av alla bidragsansökningar (se resonemanget ovan om omfattande 
åtgärder och bidragsbelopp) blir bedömningen att förslagets konsekvenser 
är av mera marginellt slag. 

I förslagets 3 § tredje strecksatsen föreskrivs att kommunen får begära att 
ansökan kompletteras med ritningar över bostaden före respektive efter 
ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning. I BFS (1992:46) ut-
trycks detta istället som ett krav. Även denna skillnad kan för berörda sö-
kande innebära en minskad tidsuppoffring och minskad arbetsinsats i 
samband med ansökan. I analogi med resonemanget i föregående stycke 
blir bedömningen att förslagets konsekvenser är av mera marginellt slag. 

6.1.2 Medgivande och utfästelse (4–5 §§) 
I föreskriften förtydligas att sökanden före ett beslut om beviljande av bi-
drag, måste lämna in underlag i skriftlig form som styrker att det finns ett 
sådant medgivande och en sådan utfästelse som avses i 10 § lagen. 

Kravet på medgivande och utfästelse innebär för sökandens del att denna 
måste ta kontakt med samtliga ägare och i förekommande fall andra nytt-
janderättshavare, och inhämta intyg från dessa. Den uppoffring i form av 
åtgången tid som detta innebär för sökanden är dock snarare en konse-
kvens av lagens regler än av föreskriftsbestämmelserna som sådana. Den 
ytterligare tidsuppoffring som följer av föreskriftsbestämmelserna i sig, 
bedöms vara liten för sökandens del. Föreskriften medför främst en ökad 
nytta för sökande, eftersom kravet på skriftliga intyg innebär en ökad 
rättssäkerhet och trygghet för sökanden. Med kravet på skriftlighet torde 
risken för situationer där en fastighetsägare, i strid med vad som tidigare 
överenskommits, motsätter sig att bidragsbeviljade åtgärder vidtas, vara 
ytterst liten. 

Sammantaget bedöms föreskriften alltså innebära en ökad nettonytta för 

sökanden. 
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6.1.3 Beslut (6, 11, 13 §§) 
Det föreslagna föreskriftskravet på att beslut om de olika bidragsformerna 
(bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag) 
ska vara skriftliga, innebär en ökad nytta i form av ökad rättssäkerhet och 
trygghet för den sökande parten. När det gäller bostadsanpassningsbidra-
get och reparationsbidraget så är den sökande personen med funktions-
nedsättning, varför nyttan i dessa fall tillfaller denna person. När det gäl-
ler återställningsbidraget så är det istället fastighetsägaren som är sö-
kande, och som således får ökad nytta av föreskriftens krav på skriftlig 
dokumentation. 

6.1.4 Inför utbetalning (7,12 §§) 
I förslaget till föreskrifter förtydligas att sökanden före utbetalning av bi-
drag (bostadsanpassningsbidrag eller reparationsbidrag) ska inkomma 
med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att an-
passningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa. Föreskriften berör 
de fall där bidraget lämnats i form av ett kontantbidrag. 

Entreprenören skickar normalt faktura efter utfört arbete. Det bedöms 
därför inte röra sig om någon nämnvärd arbetsinsats eller tidsuppoffring 
för sökande att efter åtgärdens genomförande vidarebefordra denna in-
formation till kommunen.  

6.1.5 Övertagande (8 §) 
Föreskriften innebär ett krav på att en flerbostadshusägare som ingår 
överenskommelse med sökanden om att överta rätten till bidrag enligt 4 § 
lagen, måste lämna in ett skriftligt intyg till kommunen om att det finns 
en sådan överenskommelse. Av intyget ska även framgå att ägaren åtar 
sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. 

För sökanden innebär detta krav en ökad nytta i form av den trygghet som 
det innebär att ha överenskommelsen dokumenterad i skriftlig form. 

6.2 Konsekvenser för kommunerna 

6.2.1 Ansökan (2–3, 9–10 §§) 
Jämfört med motsvarande föreskrifter i BFS (1992:46), så möjliggör för-
slaget till föreskrifter i 2-3 §§ en i vissa fall  mindre tidskrävande hand-
läggning av ansökningsärenden för kommunerna, vilket i sin tur kan in-
nebära kostnadsbesparingar. Detta bedöms särskilt gälla med avseende på 
3 § första strecksatsen, eftersom skillnaden mellan 3 § första strecksatsen 
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i föreskriftsförslaget och motsvarande föreskriftsbestämmelser i BFS 
(1992:46), potentiellt kan beröra många sökande.8 

I föreskriftsförslagets 9 §, som rör ansökan om reparationsbidrag, förtyd-
ligas att kommunerna får begära in intyg när den bedömer att sökandens 
behov har förändrats. Konsekvenserna av denna föreskrift för kommu-
nernas del kommer an på hur rådande praxis ser ut.  Boverket bedömer att 
det idag inte är ovanligt att kommunerna lämnar bidrag för reparationer 
utan att göra en ny behovsprövning i samband med ansökan. Bedömning-
en är att föreskriftsbestämmelsen kan leda till att det blir vanligare än ti-
digare att kommunerna begär in sådana intyg som avses i 9 §. Detta 
skulle innebära ett visst merarbete inom handläggningen. Merarbetets 
omfattning beror på rådande praxis i kommunerna, men bedöms på det 
hela taget vara av mer marginellt slag. 

Förslagets 10 § handlar om att kommunen före beslut om bidrag får be-
gära in kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning, om det bedöms 
behövas för att fastställa skälig kostnad i ärendet. Konsekvensen av före-
skriften kommer an på hur rådande praxis ser ut. Boverkets bedömning är 
dock att det idag inte är ovanligt att kommunerna lämnar bidrag för repa-
rationer utan att begära in dessa handlingar. Föreskriften bedöms kunna 
leda till att det blir vanligare att kommunerna begär in kopia på an-
bud/offert eller kostnadsberäkningar i samband med ansökningar om bi-
drag till reparationer. Detta skulle innebära ett visst merarbete inom hand-
läggningen. Merarbetets omfattning beror på rådande praxis i kommuner-
na, men bedöms på det hela taget vara av mer marginellt slag. 

6.2.2 Medgivande och utfästelse (4–5 §§) 
Förslaget till föreskrifter som innebär att sökande före kommunens beslut 
att bevilja bidrag ska inkomma med skriftligt underlag som styrker med-
givande och utfästelse från ägare och i förekommande fall andra nyttjan-
derättshavare, innebär ett visst merarbete inom ärendehandläggningen. 
Utöver den tid som åtgår för att motta och registrera inkomna underlag 
kan det eventuellt även tillkomma merarbete för att skicka ut påminnel-
ser. Bedömningen är dock att det merarbete som följer av föreskriften är 
av marginellt slag. 

6.2.3 Beslut (6, 11, 13 §§) 
I föreskrifterna föreskrivs att beslut om bostadsanpassningsbidrag ska 
vara skriftliga.9 Kravet kommer att få påverkan i de fall praxis varit att 

8 Dock visar Boverkets senaste uppföljning av kommunerna handläggning att det även 
med dagens regler är en betydande andel av alla ärenden, eller 69 procent, där uppgifter 
om anbud/offert eller kostnadsberäkning saknas (Boverket 2016:2). 
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meddela beslut på annat sätt än skriftligen. Boverkets senaste uppföljning 
visar dock att det är en ganska liten andel, eller 6 procent, av alla ärenden 
om bostadsanpassningsbidrag som helt saknar skriftliga beslut. Det före-
kommer också, vilket är vanligare, ärenden där det finns ett skriftligt be-
slut men där det saknas viktig skriftlig dokumentation, såsom bidragsbe-
loppets storlek.10 

När det specifikt gäller ärenden om bidrag till reparationer har Boverkets 
undersökning visat att skriftliga beslut som regel saknas i dessa ären-
den.11 Till saken hör också att ärenden om reparationer är en av de mera 
vanligt förekommande åtgärderna som bidrag tidigare sökts för.12 Be-
dömningen är därför att det främst är kravet på skriftlighet avseende be-
slut om reparationsbidrag (11 §), som kommer att göra skillnad mot tidi-
gare, och innebära ett visst merarbete inom den kommunala ärendehand-
läggningen. 

6.2.4 Inför utbetalning (7, 12 §§) 
Förslagen till föreskrifter i 7 och 12 §§ innebär ett visst merarbete inom 
den kommunala handläggningen. Utöver den tid som åtgår för att motta 
och kontrollera inkomna underlag, kan det till exempel även tillkomma 
merarbete för att skicka ut påminnelser. Bedömningen är dock att det 
merarbete som följer av föreskriften är av marginellt slag. 

6.2.5 Övertagande (8 §) 
Förslaget i 8 § innebär att kommunen blir involverad vid en eventuell 
överenskommelse mellan bidragsmottagaren och fastighetsägaren om att 
den senare ska få överta rätten till bidrag. Eftersom överenskommelser 
om övertagande bygger på frivillighet, är förslagets konsekvenser av-
hängigt av i vilken utsträckning sökande och fastighetsägare väljer att 
ingå sådana överenskommelser. I prop. 2017/18:80 s. 26 konstaterar rege-
ringen, med hänvisning till Boverkets statistik, att en betydande del av 
ärendena om bostadsanpassningsbidrag överlåts till kommunen genom 
fullmakt.13 Regeringen bedömer att de nya lagbestämmelserna (4 §) kan 
förväntas leda till att kommunernas åtagande minskar, då sökande istället 
kan välja att låta fastighetsägaren (flerbostadshusägaren) överta rätten till 
bidraget. I den mån så sker kommer kommunerna behöva lägga mindre 

9 Kravet på att kommunala beslut ska vara skriftliga gäller dock redan då detta följer av 
allmänna förvaltningsrättsliga principer. 
10 Boverket (2016:2). 
11 Boverket (2016:2). 
12 Boverket (2014:38). 
13 Boverket (2016:2). Av undersökningen framgår att kommunerna varit delaktiga via 
fullmakt i beställning av åtgärderna och/eller betalning till entreprenören i 89 procent av 
de i undersökningen ingående ärendena. 

Boverket 
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ionsbidrag endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden 
ska vara ändamålsenlig för sökanden. Enligt 9 § i föreskrifterna får kom-
munen, om den bedömer att sökandens behov har förändrats sedan den 
anordning eller inredning som avses med ansökan installerades eller sen-
ast var föremål för reparation, besiktning eller underhåll, begära att sö-
kanden kommer in med intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sak-
kunnig som visar att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funkt-
ionsnedsättningen. 

Boverket bedömer att det idag inte är ovanligt att kommunerna lämnar 
bidrag för reparationer utan att göra en ny behovsprövning i samband 
med ansökan. Den nya lagens bestämmelser kan dock leda till att kom-
munerna i större utsträckning kommer att göra sådana behovsprövningar. 
Syftet med föreskriftsförslagets 9 § är att förtydliga att kommunen bara 
ska kräva in intyg när den bedömer att sökandens behov har förändrats. 
Det kan dock inte uteslutas att föreskriftsbestämmelsen kan innebära ett 
ökat åtagande för landstingen. 

Hur stort åtagandet blir beror bland annat på hur vanligt förekommande 
ärenden om reparationsbidrag är i de kommuner som ingår i landstinget 

resurser på att hjälpa sökanden med till exempel val av och avtal med ent-
reprenörer. 

I den utsträckning överenskommelser om övertagande ingås, kommer 
detta emellertid att medföra ett visst merarbete av annat slag inom den 
kommunala handläggningen. Merarbetet består i att motta, kontrollera 
och registrera inkomna underlag, samt eventuellt också utskick av på-
minnelser. Detta merarbete bedöms dock vara av mera marginellt slag. 

6.3 Konsekvenser för landstingen 
I 11 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag betonas att reparat-

ifråga. Enligt Boverket årliga uppföljningar av bostadsanpassningsbidra-
gen är ärenden rörande reparationer inte ovanliga; under exempelvis 2013 
utgjorde sådana ärenden en av de fem vanligaste åtgärdskategorierna, ge-
nomsnittligt sett. 14 Konsekvensernas omfattning kommer också an på vil-
ken praxis som kommer att etableras när det gäller kommunernas be-
hovsbedömningar med hänsyn till det lagstadgade nödvändighetskriteriet. 
Då mycket av detta är oklart i nuläget, följer att det är svårt att kvantifiera 
de eventuella konsekvenser som föreskriftsförslaget kan innebära för 
landstingen. 

14 Boverket (2014:21). 
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6.4 Konsekvenser för staten 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några konsekvenser för 
staten, utöver de som berör ansvarig tillsynsmyndighet och som redogörs 
för i avsnitt 6.5. 

6.5 Konsekvenser för statliga myndigheter 
Den ökade tydlighet som förslaget till föreskrifter innebär, skapar förut-
sättningar för en mer rättssäker, likformig och effektiv kommunal hand-
läggning och prövning av inkomna bidragsärenden. Detta kan i sin tur in-
nebära att tillsynsmyndigheten, det vill säga Boverket, behöver lägga 
mindre tid och resurser framöver på att hantera anmälningar från enskilda 
som har klagomål på kommunerna. 

6.6 Konsekvenser 
Den ökade tydlighet som förslaget till föreskrifter innebär, skapar förut-
sättningar för en mer rättssäker, likformig och effektiv kommunal hand-
läggning och prövning av inkomna bidragsärenden. Detta kan i sin tur in-
nebära färre överklagade ärenden.15 

6.7 Konsekvenser för fastighetsägare 
I de föreslagna föreskrifterna 4-5 §§ föreskrivs att sökanden, innan det att 
kommunen tar beslut om att bevilja bidrag, måste inkomma med ett så-
dant medgivande från fastighetsägaren/ägarna som avses i 10 § lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Medgivandet ska vara i skrift-
lig form och även innehålla en utfästelse från fastighetsägaren/ägarna att 
inte kräva ersättning av sökanden, och i förekommande fall nyttjande-
rättshavare, för att återställa anpassningsåtgärderna. 

Kravet på medgivande innebär ett visst merarbete för de berörda fastig-

för förvaltningsdomstolar 

hetsägarna. Tid behöver avsättas till att sätta sig in i ärendet och att un-
derteckna skriftliga intyg. Den tidsåtgång som krävs för att sätta sig in i 
ärendet är dock snarare en konsekvens av lagens bestämmelser, än av fö-
reskrifterna i sig. Det merarbete som följer av själva föreskrifterna, det 
vill säga att underteckna ett skriftligt intyg, bedöms däremot vara av 
mycket marginellt slag. 

Precis som för sökanden (jfr. 6.1.2) innebär kravet på skriftliga underlag i 
4-5 §§ en ökad rättssäkerhet för ägaren/ägarna. Genom att medgivandet 

15 Antalet bidragsbeslut som överklagas till landets förvaltningsrätter har ökat jämfört 
med tidigare, och uppgick under 2015 till ca 560 st. Antalet beviljade bidrag var under 
samma år ca 73 200. 

Boverket 
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finns skriftligt dokumenterat undviks osäkerhet kring om parterna är 
överens om att åtgärderna får genomföras, vilket också innebär att poten-
tiellt kostsamma civilrättsliga tvister mellan parterna kan undvikas. 

Fastighetsägare som ingår en överenskommelse med bidragstagaren om 
övertagande av bostadsanpassningsbidraget, berörs även av föreskriften i 
8 §. Som framgår av prop. 2017/18:80 kan ett övertagande innebära eko-
nomiska fördelar för fastighetsägaren, samtidigt som otydligheter kring 
äganderätten till åtgärder undanröjs (otydligheten gäller framförallt de åt-
gärder som görs i allmänna utrymmen). Detta är dock konsekvenser som 
ska tillskrivas lagen, inte föreskriften som sådan. Föreskriften ställer krav 
på att en ingången överenskommelse med bidragstagaren om övertagande 
av rätten till bidrag ska styrkas skriftligt. Det innebär att fastighetsägaren 
måste avsätta viss tid till att upprätta och inkomma med den skriftliga 
dokumentation som föreskrivs. Bedömningen är dock att den tidsåtgång 
som det handlar om är av marginellt slag. 

6.8 Särskild hänsyn till små företag 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnadskonse-
kvenser som skulle kunna innebära att små företag missgynnas. 

6.9 Konsekvenser för miljön 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte ha någon påverkan på miljön. 

6.10 Konsekvenser för jämställdheten 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte ha någon påverkan på jäm-
ställdheten. 

6.11 Regleringens effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 
villkor i övrigt 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte vara av sådan omfattning och 
innebörd att de får effekter av betydelse för arbetsförutsättningar, konkur-
rensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen behöver därför 
inte redovisa en beskrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Boverket 
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Boverkets författningssamling 
Utgivare: Förnamn Efternamn 

BFS 2018:xx 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
bostadsanpassningsbidrag; Utkom från trycket 

den 0 månad 0 

beslutade den 0 månad 0. 

Boverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (2018:224) om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Inledning 
1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

De allmänna råden innehåller rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna i denna författning och lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till. 

Föreskrifterna och de allmänna råden handlar om bostadsanpassningsbidrag, 
reparationsbidrag och återställningsbidrag. 

Ärenden om bostadsanpassningsbidrag 

Ansökan 

2 § Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av 
arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag 
söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Kommunen kan 
efterge kravet på intyg om behovet av en åtgärd är uppenbart. 

Allmänt råd 

Vid mer omfattande åtgärder kan intyget kompletteras med ett 
åtgärdsprogram. 

3 § Kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med 
– kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning om den bedömer att det 

behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet, 
– plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande 

inredningsarbeten, samt 
– ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om 

ändrad planlösning. 

Medgivande att åtgärderna får utföras från ägare och nyttjanderättshavare 

4 § Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag inkomma till 
kommunen med skriftligt underlag som visar att det finns ett sådant medgivande 
från ägare och nyttjanderättshavare som avses i 10 § lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag om att anpassningsåtgärderna får utföras. 
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BFS 2018:xx 

Utfästelse att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna 

5 § Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag även inkomma till 
kommunen med skriftligt underlag som visar att det finns en sådan utfästelse från 
ägare som avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag om att inte 
kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa 
anpassningsåtgärderna. 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 
6 § Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftliga. 

Inför utbetalning av bostadsanpassningsbidrag (kontantbidrag) 
7 § Sökanden ska före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag inkomma till 
kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att 
anpassningsåtgärderna utförts och kostnaderna för dessa. 

Övertagande av bostadsanpassningsbidrag 

8 § Före utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska, vid sådant övertagande 
som avses i 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, ägaren av 
flerbostadshuset inkomma med skriftligt underlag till kommunen som visar att: 

– sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagande av bidraget 
ska ske och 

– att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. 

Ärenden om reparationsbidrag 

Ansökan 

9 § Om kommunen bedömer att sökandens behov har förändrats sedan den 
anordning eller inredning som avses med ansökan installerades eller senast var 
föremål för reparation, besiktning eller underhåll får den begära att sökanden 
inkommer med intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att 
sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

10 § Kommunen får också före beslut om bidrag till reparationer, besiktning 
och underhåll begära att sökanden inkommer med kopia av anbud/offert eller 
kostnadsberäkning, om den bedömer att det behövs för att fastställa skälig 
kostnad i ärendet. 

Beslut om reparationsbidrag 
11 § Beslut om reparationsbidrag ska vara skriftliga. 

Inför utbetalning av reparationsbidrag (kontantbidrag) 
12 § Sökanden ska före utbetalning av bidrag till reparationer, underhåll och 
besiktning inkomma till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig 
redovisning för att styrka att åtgärderna utförts och kostnaderna för dessa. 

Ärenden om återställningsbidrag 
13 § Beslut om återställningsbidrag ska vara skriftliga. 
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Denna författning träder i kraft den 0 månad 0. 

På Boverkets vägnar 

FÖRNAMN EFTERNAMN 

Förnamn Efternamn 
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Utvärdering av socialförvaltningens 
ledningsorganisation 

• Förutsättningar 

– Utförs av Age Management i Sverige AB - AMSAB® på uppdrag av 
kommunchefen 

• Barbro Skoglund & Caj Skoglund som sakkunniga 

– Genomförs under perioden maj – juni 2018 

– Extern, fristående utvärdering 

• Ingen förhandsinformation till beställaren 

– Underlaget 

• Skriftlig dokumentation 

• Enskilda intervjuer 

• Fokusgrupper 

AMSAB® för Piteå kommun, maj 2018 1 



 

 
  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 
   

Utvärdering av socialförvaltningens 
ledningsorganisation 

Nuläge; en förvaltning med två avdelningar 

•Äldreomsorg 

– Särskilt boende 

– Ordinärt boende 

– Myndighetsutövning 

– Hälso- och sjukvård 

•Stöd och omsorg 

– Stöd till barn och familjer 

– Stöd till vuxna med funktionsnedsättning 

– Psykosocialt stöd till vuxna 

– Försörjningsstöd och daglig verksamhet 

•1 400 årsarbetare,  driftbudget netto drygt 830 000 milj. kr 2018 

AMSAB® för Piteå kommun, maj 2018 2 



 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

Utvärdering av socialförvaltningens 
ledningsorganisation 

• Omorganisationen år 2010 

– Sammanslagning av IFO och Handikappomsorg till en gemensam 
avdelning; Stöd och omsorg 

• Målen 

– Erbjuda brukarna en mer lättillgänglig och optimerad 
verksamhet 

– Underlätta samverkan med andra aktörer 

– Samordna och använda resurserna på ett mer effektivt sätt 

– Reducera antalet gråzonsärenden såväl internt inom 
socialtjänsten som i förhållande till samverkanspartners 

AMSAB® för Piteå kommun, maj 2018 3 



 

 
   

  

 

 

 
 

   

Utvärdering av socialförvaltningens 
ledningsorganisation 

Frågor ur ett brukarperspektiv 

•I vilken utsträckning har målen från 2010 förverkligats? 

•Ledningsorganisationens styrkor och svagheter 

•Eventuella förslag på förändringar 

•Funderingar inför framtiden – nya svårigheter, 
utmaningar respektive möjligheter 

AMSAB® för Piteå kommun, maj 2018 4 



 

 
     

      

      

 
     

  
 

 
  

 
  

  
 

   
 

 
    

  
 

 
  

 
  

 
 

  

   
 

 

     
       

   
 

 

    
    

    
    

 
        

     
    

 
 

   
       

 
  

  
    

    
    

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 1 (17) 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

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

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

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 

Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 

Paragrafer § 13 - 26 
Gun-Britt Wiksten 

Sven-Gösta Pettersson 

Lennart Thelin, Piteå HjärtLung 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags uppsät-
tande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kommunala tillgänglighetsrådet 
2018-06-07 

Anslags 
nedtagande 

Socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 13 

Mötet öppnas 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och 
förklarar mötet öppnat. 

KTR § 14 

Fastställer dagordning 

Dagordningen godkänns. 

KTR § 15 

Val av justerare 

Till justerare utses Lennart Thelin, Piteå HjärtLung 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 16 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 8 mars 2018 lades till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 17 

Tillgänglighet 

Anna Stamblewski, samhällsplanerare berättar att deras praktikant har gjort en 
inventering av torget i Öjebyn. Har hittats fel när det gäller ledstråk och si-
nusplattor felaktigt placerade. Joakim Lundberg är projektledare. 

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att Hanséns konditori saknar dörr-
öppnare, har smal dörr och hög tröskel. 

Helén Lindbäck, KS undrar när invigningen blir av torget i Öjebyn. Sven-
Gösta Petterssons säger att det blir den 27 juni 2018 och det blir Johan Virtala 
som inviger torget. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrar hur inomhusmiljön är, den har då varit 
väldig glammig. 

Anna Stamblewski vet inte hur det är, men föreslår att HRF lyfter det med fas-
tighetsägaren. 

Anna berättar att kommunen för ett år sen har haft medborgardialog via 
Cityplanner för att hitta enkelt avhjälpta hinder. Fick in 19 synpunkter på gång 
och cykelvägar. Gått igenom med de ansvariga om åtgärder som måste göras. 
Några är åtgärdade och de övriga är lyft igen. 

Genomförandeplan - tillgänglighet på samhällsbyggnad sträcker sig till och 
med 2019, 11 åtgärder. 

Fördjupad översiktsplan har pågått under 1,5 år för fem landsbygdscentra i 
kommunen. Det är: Hortlax, Rosvik, Roknäs/Sjulnäs, Norrfjärden och Jävre. 
Fördjupade översiktsplaner syftar till att bevara och skapa förutsättningar för 

boende och arbete på landsbygen. Det har förts två varv med dialoger på orter-
na. Göra tillgänglighetsvandringar på dessa orter. Kom gärna in med syn-
punkter. Var ska man börja, kom med tips. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 17, forts 

Tillgänglighet 

Ledstråket vid Kaleido är besiktat och klart. Nu går ledstråket från gågatan och 
följer museets vägg på baksidan ner mot rampen. Därifrån går sinusplattor rakt 
mot Kaleidos ingång. Bishops kommer att ha en uteservering. 

Ulla Persson, SN tycker att det är ett stort problem med hur de parkerar sina 
cyklar på torgen, ett stort hinder. 

Thomas Hedlund undrar hur det blir med handikapparkeringar på torgen. Om 
de försvinner så blir det uppförsbacke var man än ska parkera bilen. Anna 
Stamblewski, samhällsplanerare och Ann-Katrin Sämfors, kultur- och fritid 
säger att inget är bestämt än. 

Anna Stamblewski har inhämtat information under mötets gång angående pla-
nering av Rådhustorget. Hon säger så här: Vår stadsarkitekt hälsar att den 9 
augusti, på kvällstid kommer en dialog att hållas om utvecklingen av Rådhus-
torget i Rådhuset (Piteå museum) Alla är välkomna att delta! Inbjudan kom-
mer, och säkert annons i PT. Boka in datumet redan nu. Planeringen av torget 
är i ett tidigt skede (Idéstadie) så det är viktigt att synpunkter kommer in nu, 
det underlättar arbetet. 

Anna har framfört önskemålen kring cykelparkeringar och parkeringsplatser 
för rörelsehindrade som togs upp under mötet idag. Men det är ändå bra om 
folk kommer dit och framför sina synpunkter. 

Tord Eliasson, diabetesföreningen undrar om man får cykla på Storgatan? 
Sven-Gösta Pettersson svarar att det får man inte. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 18 

Framtidens Stöd och omsorg 

Sven-Gösta Pettersson berättar att Framtidens Stöd och omsorg har haft en ny 
uppstartsträff den 31 maj 2018. Arbetet har legat nere en lång tid. Många i ar-
betsgruppen är utbytta under arbetets gång av olika anledningar och det har 
varit ”tungjobbat”. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 19 

Avgiftsförändringar – larmknapp m.m. 

Sven-Gösta Pettersson berättar att ett ärende gällande förändring av avgifter är 
på gång och kommer upp i nämnden i juni. 

Ändringen gäller avgiften för larmknappen. Som det ser ut nu tas en avgift på 
1 000 kr för borttappad larmnapp. Förslaget är att ta bort den avgiften och er-
sätta den med en omformulering som omfattar all teknisk utrustning (larm-
knapp, larmapparat, bevakningskameror, m.m.), d.v.s. ”borttappad eller skadad 
teknisk utrustning på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkost-
nadspris”. 

Hemtjänstavgifter räknas upp enligt omsorgsprisindex som tidigare beslutat, 
övriga avgifter blir oförändrade. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 8 

KTR § 20 

Berggatan, besiktning 

Sven-Gösta Pettersson berättar att Berggatan har stora problem med svartmögel 
och annan mögel. Tester har visat att i fyra lägenheter finns svartmögel. Två av 
dessa lägenheter är redan tömda och används inte. Samtliga lägenheter är nu 
undersökta, men inget svar på det. 

Brukare, anhöriga, medarbetare, gode män och förvaltare är informerade. Har 
kommit fram till att det är bättre ur ett brukarperspektiv att brukarna bor kvar på 
Berggatan till den 13 augusti 2018 när lägenheterna på Energigränd är klara. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 9 

KTR § 21 

Arbetsmiljön vid Stöd till försörjning 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare informerar om att en 6 kap 6 a § anmä-
lan är skickad till arbetsmiljöverket angående de arbetsmiljöproblem som finns 
på stöd till försörjning. Den 30 maj 2018 träffade kommunen arbetsmiljöverket 
och det beslutades att handlingsplanen som är upprättad ska följas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 22 

Rapport - AMSAB 

Barbro och Caj Skoglund från AMSAB har anlitats av Ylva Sundkvist, kom-
munchef för att göra en övergripande genomlysning av hela socialförvaltning-
ens ledningsorganisation. Barbro berättar att en liten intern utvärdering har 
gjorts. Inte skett någon större utvärdering. AMSAB,s rapport ska levereras den 
19 juni kl 08:00 till kommunchefen som rapporterar till socialnämnden kl 13 
och till fackligt förtroendevalda kl 15. De lämnar ingen rapport i förväg. Full 
frihet för beställaren att göra vad de vill med den, se bilaga 1. 

Margith Ström, FUB säger att det skulle ju vara lätt att komma i kontakt med 
Stöd och omsorg, nån som satt som spindeln i nätet när det blev en ny organi-
sation. Sista gången hamnade hon inte rätt. 

Laila Stålnacke, FSN säger att hon har ett förflutet inom socialtjänsten, slutade 
2010/2011. Socialtjänstens reception som blev ingången till samtalen har stor 
koll på verksamheten och var personerna ska bli kopplade. 

Carina Westbom berättar att hon var med vid omorganisationen 2010. Det vi-
sades att det fanns 57 olika ingångstelefoner, vilket var ett jätteproblem. Hand-
läggarna fick ha en lapp vid telefonen och fråga personer när de ringde för 
första gången hur de fick hjälp att hamna rätt. Bra för medborgarna med en 
ingång. 

Barbro Skoglund undrar, var finns akilleshälen i det här? Väldigt ofta har man 
inte gjort några rutiner så när det kommer en ny vet den inte hur man ska göra. 

Carina Westbom säger att vår stora växel YouCall också kan svara på var man 
ska vända sig till. 

Monica Nyman Björklund, HRF är glada för att ha fått en anhörigstödjare. 

Sven-Gösta berättar att det finns en anhörigstödjare för äldreomsorgen och en 
för Stöd och omsorg. 

Börje Karlsson, HSO/IFS anser att det är viktigt att en person som har psykiska 
problem som ringer och handläggaren inte kan ta emot samtalet, borde kunna 
ringa upp så fort den kan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 22, forts 

Rapport - AMSAB 

Carina Westbom säger att handläggarna åker på en mängd möten, på hembesök 

hos brukare samt skriver utredningar. De kan inte alltid vara anträffbara. 

Helén Lindbäck, KS säger att det finns en poäng med vad Börje säger. Det kan 
vara jobbigt för de som är psykiskt sjuka att ringa, borde kunna få bli upp-
ringda. 

Barbro Skoglund säger att man kan ju dela upp socialförvaltningen i två för-
valtningar. 

Helén Lindbäck, KS säger att det kanske är bra med två förvaltningar budget-
mässigt. 

Margith Ström, FUB såg en möjlighet till bättre samverkan efter dialog med 
Greger Pettersson i ”Framtidens Stöd och omsorg”, men det målet har inte 
nåtts. 

Sven-Gösta Pettersson säger att det blev lite grus i maskineriet med Framtidens 
Stöd och omsorg. De fick uppdraget, hur ser Stöd och omsorg ut inom 10 år 
inom befintlig ram? Sen byttes i princip alla ut i arbetsgruppen av olika anled-
ningar. Ett jobb var att få kommunstyrelsen på samma nivå. I och med att så 
många i arbetsgruppen blev utbytta, kändes det som att börja om från början 
flera gånger. 

Stöd och omsorg har haft ett första möte den 31 maj 2018, en uppstart igen av 
Framtidens Stöd och omsorg. 

Laila Stålnacke, FSN säger att det är många människor som behöver vård, och 
det blir bara fler och fler och det kostar pengar. Ärendena är mer komplexa 
både i gamla handikappomsorgen och individ och familjeomsorgen. Tanken 
var bra, men barn- och familj har nog varit den stora grejen. 

Helén Lindbäck, KS säger att det är ju ett problem att ledande tjänstemän och 
personal slutar. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare. 

Börje Karlsson, HSO/IFS säger att personalvård inte behöver vara så märkvär-
digt, det kan vara gratis kaffe till alla. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 22, forts 

Rapport - AMSAB 

Peter Forss, BUN säger att i skolorna ser man att det är fler barn som mår då-
ligt och far illa. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 23 

Förenings- och förvaltningsstunden 

Det har inkommit frågor från HSO 

1. Kommer verksamhetsbidraget att räknas upp? 
Sven-Gösta Pettersson säger att det inte kommer att ske under 2018. Ska upp 
till nämnden. 

2. Får ungdomar gratis färdtjänst i sommar? 
Regeringen har fattat ett beslut att skolungdomar ska få åka gratis buss under 
sommaren. 

Ann-Katrine Sämfors, Kultur- och fritid säger att Agnetha Eriksson, social-
nämndens ordförande säger att det inte är så många som skulle omfattas av 
gratis färdtjänst under sommaren, ca 11 personer. 

Börje Karlsson, HSO/IFS säger att regeringen har tagit ett beslut om detta. 

Carina Westbom säger att socialtjänsten inte har beslutat om gratis färdtjänst 
för dessa ungdomar i sommar, men vi får kolla upp det. 

3. Hur blir det med Träffpunkten? 
Carina Westbom berättar att hon och Thomas Utterström som är chef för dag-
verksamheterna hade en träff med Bryggan i måndags. En undersökning har 
gjorts om träffpunkten och den visar på att det är betydligt färre besökare nu än 
då den gjordes 2009. Det är en dyr verksamhet, inte samma målgrupp som tidi-
gare. Det som kom fram nu i intervjuerna med de som besöker träffpunkten sa 
att om inte träffpunkten finns så finns det väldigt trevliga människor på boen-
dena, en annan har gott om släktingar och vänner, en säger; då får jag väl hitta 
något annat ställe att gå till. Någon som bor i ordinarie boende säger att då 
kommer jag att hamna i psykiatrin. 

Beslutet att lägga ner träffpunkten i Öjebyn är fattat. Man kommer i stället att 
säkra upp RSMH inne i stan. Ska driva det själv, måste ha personal, det är 
mycket logistik. En personal ska anställas och förhoppningen är att starta upp 
till hösten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 23, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 

Margith Ström, FUB har diskuterat med ansvariga för gruppbostäderna att de 
måste styra upp schemaläggningen. Det är dåligt med aktiviteter på vissa 
gruppbostäder. Det blir ett ”moment 22”, då man inte heller kan söka ledsagare 
och kontaktperson. 

Carina Westbom jobbar med utvecklingsfrågor, det finns en kulturarena som är 
en gratissida där man kan komma åt konserter. Två boendehandledare och två 
från daglig verksamhet har sökt pengar, erbjudna att se en klassisk konsert. 
Konsertupplevelse liten paus för att fika. Acusticum gör ett litet event för de 
som tycker att konsert är roligt. Samarbetar med kultur, park och fritid. 

Carina Westbom säger att Jan Lindberg, verksamhetsområdeschef för gruppbo-
städer är väldigt medveten om det och han jobbar med det. 

4. Hur ser kön ut till boende och daglig? 
Det är fyra ej verkställda beslut i daglig och sex personer i kö till boende. 

Frågor som inkommit från HjärtLung 

1. Kommunen ska se till att hjärtstartare registreras. 
Laila Stålnacke, FSN vet inget om det. 

Beslut: Beslutas i rådet att Laila Stålnacke, FSN tar med sig frågan till sin 

förvaltning om registrering av hjärtstartare. 

2. Har kommunen utbildat i HLR? 

3. Är alla verksamheter inom skolan utbildade? 

Lennart Thelin, HjärtLung undrar om man ser man ser ut vilka som ska upp-
handla, vilka som ska utbilda? Ett exempel från Haparanda. En instruktör har 
skickat en offert till kommunen, att utbilda kommunens personal inom 3 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 23, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 

Lennart säger att de aldrig har fått någon förfrågan från Piteå kommun att 
komma och utbilda i HLR. 

Lennart säger att alla inom kyrkan har utbildats i HLR. 
Carina Westbom berättar att hon anordnar brandutbildningar vart fjärde år för 

all personal inom boende, daglig verksamhet, korttids/fritids, boendestödjare 
och bemanningspool. Här ingår även HLR. Dessutom utbildas chefer i syste-
matiskt brandskyddsarbete, SBA. 

4. Föreningsbidrag till ungdomsföreningar. Finns krav på utbildning i HLR för 

dessa ledare? 

Ann-Katrin Sämfors, Kultur- och fritid säger att det finns inget krav, men det 
vore bra. 

Förslag av Fanny Andersson, Piteå Diabetesförening. 
Den 14:e november 2018 är det den internationella diabetesdagen och då tän-
ker Fanny åka runt till olika skolor i Piteå kommun och föreläsa i klasser om 
hur det är att leva med diabetes typ 1. Tycker det är viktigt att barnen ska ha en 
förebild och se att det finns andra med diabetes. Fanny tänker ha en frågestund 
där alla frågor är bra frågor och försöka svara utifrån hennes erfarenheter. 
Eftersom alla med diabetes har olika hjälpmedel som sprutor, blodsocker-
mätare, insulinpumpar, cgm-mätare och så vidare är det bra att se att det finns 
olika alternativ. Eftersom det finns mycket fördomar om diabetes tycker hon 
det är viktigt att informera och låta barnen fråga frågor, på så sätt blir man kvitt 
dessa fördomar kring sjukdomen. 

Beslut: Beslutades i rådet att Peter Forss, BUN för dialog med barn- och 

utbildningsnämnden, BUN angående Fanny Anderssons förslag att åka runt 

i klasser i Piteå kommun och föreläsa om diabetes typ 1 på den internatio-

nella diabetesdagen den 14 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 23, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 

Frågor från Allergiföreningen. 

1. Hur ofta händer det att man måste allergianpassa utbildningslokaler? 
Carina Westbom säger att det händer vid enskilda/enstaka tillfällen då behov 
uppdagas. 

2. Finns någon policy om dofter i skolan? 
Nej, ingen antagen policy, däremot rekommendationer till samtliga besökare i 
skolan att komma doftfri. Man upplever det inte som ett problem. 

Eva Lundström, Allergiföreningen säger att det alltid finns problem med 
dofter, svårt att förstå att inte kunna ha en policy som säger att man ska ha 
doftfria medel på sig. 

Beslut: Beslutas att Peter Forss, BUN får ta med sig frågan, policy om dofter 

i skolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 

KTR § 24 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

KTR § 25 

Nästa möte 

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 23 augusti 
2018, klockan 14:00 i Tomas Nilssons arbetsrum på våning 2, Stadshuset. 
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att 
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid 
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet. 

Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 6 september 2018, klockan 
08:30 i Fyrkanten vid Stadshusets entré. 

KTR § 26 

Avslutning 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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

Perioden 2017 till 2018 



 
 

 
 

    

  
 

 

 
 

 
 

  

1 

Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 20 4 0 4 0 20

feb 20 6 8 18

mar 18 11 7 22

apr 22 6 8 20

maj 20 10 8 22

jun 22 6 9 19

jul 19 5 6 18

aug 18 4 8 14

sep 14 3 4 13

okt 13 7 8 12

nov 12 3 2 13

dec 15 1 4 12

Summa: 66 0 76 0

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

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 12 6 0 7 0 11

feb 11 5 3 13

mar 13 6 8 11

apr 11 10 4 17

maj 17 9 4 22

jun 22 3 6 19

jul 19 8 8 19

aug 19 4 8 15

sep 15

okt

nov

dec

Summa: 51 0 48 0

Medel: 6,4 0,0 6,0 0,0 15,9

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 2 3 0 0 0 0 0

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

SFB egna 43 43 42 42 42 42 40 0 0 0 0 0

SFB priv 71 72 71 70 70 70 70 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 332 332 332 332 332 332 832 0 0 0 0 0

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 2 594 2 393 0 0 0 0 0

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 32 696 31 218 0 0 0 0 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 44 537 44 487 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 3 1 17

jul 17 1 4 14

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 10 13

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 10 1 1 10

feb 10 2 0 12

mar 12 3 1 14

apr 14 0 3 11

maj 11 1 0 12

jun 12 2 0 14

jul 14 0 1 13

aug 13 3 1 15

sep 15 0 1 14

okt 14 0 0 14

nov 14 0 0 14

dec 14 0 1 13

Summa: 12 9 13,0

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 13 0 2 11

feb 11 0 0 11

mar 11 0 0 11

apr 11 2 0 13

maj 13 1 0 14

jun 14 0 1 13

jul 13 1 0 14

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 4 3

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 3 3 59

jun 59 1 4 56

jul 56 1 3 54

aug 54 1 3 52

sep

okt

nov

dec

Summa: 14 26

Medel: 1,8 3,3 58,3

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 28 

Delegationsbeslut 2018 



   

    
    

   

Ärende 29 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt juni - augusti 



   

  

Ärende 30 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

    

  
       

  
   
          
    
     
       
          
         
        
            

           
         
  
  
   
         

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-08-28 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan september 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för september 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 
- Remiss Bostadsanpassning 
- Remiss Ärendeprocessen 
- Medborgarförslag Fria bussresor 
- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 
           

       
   

    
   

        
 

   
 

          

      
    

 
  
   

         
          

  
 

 
   

  
   

          
      

        
   

  
   

 

        
    

       
     
    
      

     

18SN10 

Ärendebevakningslistan september 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 Avd chef SO/FC. 
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) 
Till socialnämnden 
den 7 september 

Verksamhetsutveckla 
re 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 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 

2018-08-22 Au § 540 Medborgarförslag – fria bussresor Avd chef SO 
2018-08-22 Au § 541 Remiss - bostadsanpassning Inskickad 18-08-22 
2018-08-22 Au § 542 Remiss - ärendeprocessen 
2018-08-22 Au § 543 Cirkulär – Arbetsmiljöverkets föreskrift 

2018:4 Smittorisk – konsekvenser för 
verksamheten 
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